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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 
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Szőnyi Zoltán – karnagy, zenetanár, és felesége Elekes Márta zongorata-
nárnő; Dr. Szőnyi Judit főorvos. Még távolabbról, – Dániából – érkezett 
rokonság – Anne Marie Henszelmann – Jörszbo – vegyészmérnök, férjével 
és fiuk, Pernille Jörszbo – egyetemista. És ugyanennek az Erkel Gyula, 
ágnak leszármazottja: Somogyvári Ákos – karnagy, zenetanár kollégánk, 
aki aktív részese volt e rendezvénynek. 

A péntek délutáni műsor nyitányát a Himnusz közös éneklése jelen-
tette. Ünnepi köszöntőt Kollár Éva a KÓTA elnöke mondott. Bemutatva 
Erkel életművét, méltatta jelentőségét, felvetve korunk emberének fele-
lősségét, hogy a kapott értékekkel, a gazdag örökséggel méltó módon 
bánik-e, hogy tovább fejlesztve tovább örökíthesse a 19. század zenetör-
téneti értékeit az utódoknak.

A közreműködő Lendvay Károly Férfikar – Erkel Ferenc műveiből adott 
elő néhány szemelvényt: Éljen a haza! – A Bánk bán c. operából: Honfi 
imája, majd a Keserű bordal, szólót énekelt: Ormándy József; – A Hunyadi 
László c. operából: Meghalt a cselszövő, Bolla Gyula szólójával. Zongorán 
közreműködött: Papp Gyula. Vezényelt: Tóth Csaba.

A törökbálinti Férfikar 1924-ben alakult, és kisebb változások mellett 
folyamatosan működik, elismert hangversenykórus. Karnagya 2003 óta 
Tóth Csaba. 

Az énekkarnak két testvérkórusa van, az egyik a Székelyudvarhelyi 
Székely Dalegylet. Ez Erdély egyik legrégibb kórusa. A 19. században az 
általános légkör – a kiegyezés, teremtette meg a lehetőséget 1868 tavaszán 
a Székely Dalegylet létrejöttének. 1873-ban már az első 42 dalárda között 
jegyezték őket és 1874-ben a Kolozsvári dalos ünnepélyen a kórust beso-
rolták a közös éneklésbe, ahol Erkel Ferenc vezényelte: Petőfi-Hubert 
Csatadalát. Ezt követően több dalversenyen részt vettek, ahol a legmaga-
sabb díjakat elnyerték. – Az első világháború alatt hallgattak a múzsák, 
de 1925-ben Marosvásárhelyről már ezüst serleggel tértek haza. – A II. 
világháború alatt ismét hallgatott a kórus, majd a nehéz évtizedek során 
megtalálták a nyelv, az örökség, a szokások és az énekek megtartásának 
módját. 

A 30-35 tagú lelkes Férfikar Kovács László Karnagy vezetésével, igyek-
szik továbbéltetni a 140 éves örökséget, a Székely Anyaváros nagy múltú 
dalkultúráját, a magyar éneklést. – A budapesti hangversenyre tisztelettel 
és szeretettel küldték köszöntésüket.

A Kiskoncertet követően a Díszteremben tartották a Konferencia tu-
dományos előadásait. Elsőként Dr. Bónis Ferenc, az Erkel Társaság elnö-
kének, – Erkel, Liszt és Mosonyi alakja egy bécsi művészeti lap tükrében 
– című előadása hangzott el. A téma kiindulása az a tény, hogy a 19. szá-
zad során a fővárosi sajtó nyelve, különös tekintettel a lakósság összeté-
telére magyar és német volt. A német nyelvű újságok, kiváltképp a zene-
kritikák területén sokkal részletesebb, terjedelmesebb tájékoztatást nyúj-
tottak, de természetesen nem a hazai, hanem a külső szemlélő látásmód-
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jának értékelésével. Az előadás során egyes beszámolók és kritikák érde-
kes részletei tárultak fel a hallgatóság előtt.

Bónis Ferenc előadásához ragyogó zenei illusztrációkat játszott Kassai 
István zongoraművész. Előadta: Erkel, Hunyadi indulót. E mű nem az 
opera része, hanem három dallamából lett összeállítva, keletezési ideje 
1846. A katonazenekarra írt induló zongoraátirata 1848-ban jelent meg, 
és a szabadságharc jelvényévé vált. A katonazenekarok révén később any-
nyira népszerű lett, hogy még a szomszédos népeknél is folklorizá ló-
dott. 

Erzsébet induló. 1853-ban írta Erkel a zongoraművet, amelyet később 
beillesztett az Erzsébet c. opera általa írt II. felvonásába (az opera első 
felvonását Doppler Ferenc, a harmadikat Doppler Károly írta). A trió a 
Keserű bordal témafejével indul, nyolc évvel a Bánk bemutatója előtt író-
dott. A Keserű bordal zenéje egyébként már 1844-ben készen volt.

A Magyar gyermekvilág, Mosonyi első magyar darabjainak egyike. 
Mint ismeretes, Michael Brand 44 éves korában változtatta nevét Mo-
sonyira, amikor véglegessé vált elhatározása, hogy hátat fordít addigi né-
met romantikus stílusának, és életét a magyar zenének szenteli. A ciklus 
12 gyermekekről szóló, gyermekeknek írt darab füzére, Schumann gyer-
mekdarabjainak inspirációjára írott egyéni hangvételű alkotás. Ebben a 
műfajban az első európai színvonalú magyar mű. Az első három tétel 
hangzott el: Gyermekbáli jelenet, Katonajáték induló, A kis csikós.

Kassai István zongoraművész, – meghívott előadó – különösen jó is-
merője e kornak, ez alkalommal Erkel 1839-ben keletkezett legterjedel-
mesebb zongoraművét adta elő:

 Erkel Változatok Bartay Endre „A csel” c. operájára. Bartay Endre az 
első magyar nyelvű énektankönyv és zeneszerzés tankönyv írója, iskola-
alapító és zeneszerző, kora egyik legműveltebb zenészeinek egyike. Leg-
nagyobb érdemeit a Nemzeti Színház bérlő-igazgatójaként szerezte. Ekkor 
írta ki a népszínmű megírására, valamint a Szózat és a Himnusz megze-
nésítésére pályázatait. Második (első magyarnyelvű) operáját Erkel mu-
tatta be, az opera két előadást ért meg mindössze. Erkel viszont bízott a 
zenében, mivel az opera toborzó-témáját több hangszerre is feldolgozta. 
Ez az egy, a szóló zongorára írt verzió maradt csak fenn, a romantikus 
magyar zongorairodalom egyik legjelentősebb korai megnyilatkozása.

Szacsvai Kim Katalin az Erkel kutatásában és az autográf kiadásokban 
– Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán – jelentős részt vállaló, Zene-
tudományi Intézet tudományos munkatársa, – Újabb Erkel forráskuta-
tások – címmel tartotta előadását.

Nemcsak a korábban ismert sajtóhírek, de újabban előkerült kompo-
zíciós dokumentumok alapján is feltételezhető, hogy a Bánk bán érési 
folyamata már az 1840-es évek végén – 1850-es évek elején elindult. E mű 
szempontjából sem érdektelen tehát, hogy mikor és hogyan, milyen in-
tenzitással került sor, ha egyáltalán sor került, műhelyszerű munkára 
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ezekben az években. Legány Dezső korábbi hipotézise alapján elképzel-
hető lett volna, hogy a közös komponálás Erkel e főművének genezisében 
is szerepet játsszon. Az 1844-es Két pisztoly azonban műhelymunkára nem 
adott alkalmat, és jól látható módon az 1857-es Erzsébet hangszerelése 
során sem engedélyezett Erkel nagyobb szabadságot az őt kisegítő Dopp-
ler Ferencnek. Elég nagy a valószínűsége tehát, hogy a Bánk bán kompo-
nálásának minden terhét egyszemélyben vállalta. Alkotói műhelyébe 
ekkor még nem volt idegennek bejárása – legfeljebb két legtehetségesebb 
fiának, Gyulának (1842–1909) és Sándornak (1846–1900), akik Erkelt a 
későbbiekben is leginkább segítették. Ők együtt nőttek fel a Bánkkal, ta-
lán alkalmuk volt átélni valamit apjuk küzdelmeiből.

Fórum – a IX. Magyar Karvezető Konferencia keretében. – A beszél-
getést Kollár Éva és Hraschek Katalin vezette. A fórumon résztvevő kol-
légák az ének-zene oktatás területén felmerülő gondjaikat, problémáikat, 
tárták fel és egyértelművé vált, hogy e témakörben, az ország különböző 
részéről érkezett szakembereinek azonos észrevételeik, megállapításaik és 
javaslataik vannak. Az általános iskola és gimnázium egyaránt képvisel-
tette magát. A kollégák legfájóbb pontként a heti egy órás tanítási lehe-
tőséget említették: szinte lehetetlen a gyerekekkel való kontaktus kialakí-
tása, egymás alaposabb megismerése. S ha az óra bármilyen okból elma-
rad, a hátrány behozhatatlanná válik. A gimnáziumban tanító kollégák 
gyakori tapasztalata hogy a gyerekek sorra úgy érkeznek, hogy szinte nem 
is volt énekórájuk. Felmerült e téren az igazgató felelőssége, az ellenőrzés 
hiánya, – és ez ismételten felveti a szakfelügyelet kérdését – mennyire 
kellene a szakmai kontroll és segítség. Az énekkar kérdése is nagyon bi-
zonytalan: az iskola részéről igénylik a munkát, a szereplést, de feltételeket 
nem biztosítanak hozzá.

Biztató lendületet jelent, hogy KÓTA már augusztus hónapban felvet-
te a kapcsolatot az új oktatási kormányzattal. Levélváltás, megbeszélés 
során kölcsönösen hangsúlyozták a művészeti nevelés és a zenei nevelés 
ügy rendkívüli fontosságát. Reméljük, hogy a további megbeszélés is gyü-
mölcsöző lehet, kiderül a jobbító szándék s a jövőben a tárgyunk is kiér-
demli méltóbb helyzetét.

Az ünnepi rendezvény első napjának befejezéseként szerepelt az Erkel 
Ferenc Vegyeskar. Műsoruk első száma: Erkel – Szózata. Az előadás előtt 
felelevenítették a mű történetét. – Egy évvel a Hymnus pályázati kiírása 
előtt, 1843-ban jelent meg a pályázati felhívás: „Vörösmarty Mihály ko-
szorús költőnk halhatatlan Szózatára” A díjat Egressy Béni nyerte el. 
(Mindkét mű pályázati kiírója Bartay Endre ’András’ a Nemzeti Színház 
akkori igazgatója volt.) Kevéssé ismert, hogy Erkel Ferenc is elkészítette 
a maga változatát, – de nem adta be – nem vett részt a pályázaton, mert 
tagja volt a bíráló bizottságnak. Az egykori újságok hírt adnak erről, va-
lamint arról : „Kérjük a Nemzeti Színház igazgatóját énekeltesse el Erkel 
– Szózatát a színpadon, minél előbb, legalább kárpótlásul, s’ felserkentésül
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azon reménynek, hogy lesz nem sokára egy a’ hazát keresztülriadó nem-
zeti dalunk.”

 A bemutatót 1843 május 30-án meg is tartották. Nyomtatásban 1847-
ben jelent meg egy alkalmi kiadványban, majd hosszú időre homály fed-
te e művet. 1910-ben a 100 éves évforduló alkalmával megjelent – Erkel-
emlékkönyvben közlik ennek hasonmását, – de a köztudatba ezután sem 
került be.

A hálás utókor azonban nem feledkezett meg, és a zeneszerző 175. 
évfordulójára sor került a mű feltámasztására. Bárdos Lajos a „zenei mű-
emlékvédelem” jegyében a restaurátorok precizitásával készítette el Erkel 
Szózatát, jól énekelhető szólamokkal, az eredetileg ének- zongorakísére-
tes művet, egyneműkari- és vegyeskari változatban. Ennek kottája első-
ként a KÓTA lapjának 1985. novemberi számában látott napvilágot. – Ős-
bemutatóként, összkarban Debrecenben, a II. Észak-Alföldi Kórustalálko-
zón szólalt meg, 1985 október 26-án.

A 200 éves évfordulón így hangzott fel: Erkel Szózata – Vörösmarty 
Mihály versére. Erkel eredeti dallama és harmóniái nyomán kórusra írta: 
Bárdos Lajos.

Előadta az Erkel Ferenc Vegyeskar, vezényelt Cseri Zsófia. A követke-
zőkben Erkel Ferenc két operájából adtak elő részletet. A Névtelen hősök-
ből – a Takarodó hangzott fel az önnállósult „Férfikar” meggyőző előadá-
sában. Az egyesült vegyeskar a Bánk bán c. operából: Szép örömkönny 
ragyogása – lendületes dallamát énekelte. Zongorán közreműködött: 
Galovics Réka, vezényelt: Cseri Zsófia

Az Erkel Ferenc Vegyeskar 1948-ban alakult Fasang Árpád és a fiatalon 
elhunyt Pászty Miklós vezetésével, majd Makláry József vezette sikerre az 
énekkart. Távozásával és a támogató OKISZ megszüntével ujjá alakult a 
kórus fiatalok vezetésével. Cseri Zsófia 1998 óta társkarnagy, és 2002-óta 
a kórus vezető karnagya. . 

Műsoruk következő részében, Erkel kortársa, barátja, a magát minden-
kor magyarnak valló, világhírű művész Liszt Ferenc műveiből énekeltek. 
A ritkábban hallható francia motetták közül hangzott fel kettő: Ave verum 
corpus Christi, és L’ Éternel est son nom – Örökké való az Ő neve, A világ 
az Ő alkotása. A Kórus szándéka és célja, hogy minden korszak és zenei 
stílus kórusirodalmából minél több értékálló művet tanuljanak, így ko-
rábbi és mai szerzők művei egyaránt szerepelnek repertoárjukon. A ma-
gyar költők közül Weöres Sándor költeményeivel ifjú korától ihlette a 
zeneszerzőket. Jól tudjuk, hogy Kodály Zoltán egyik nagyhatású kórus-
művét az – Öregeket – az akkor 17 éves ifjú, versére komponálta. A költőt 
későbbi éveiben is inspirálta a visszaemlékezés, az elmúlás, a természet 
csöndes hangulata. Így talált rá a mai zeneszerző generáció egyik fiatal 
tagja – az Erkel-díjas Tóth Péter – Weöres Sándor egyik versére, és kom-
ponálta meg a verssel azonos című vegyeskari művét, a finoman ringató, 
gazdag harmóniájú: Valse triste-et. 
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A mű átélt szép előadását követte: Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öre-
gek. A mű bemutatója 1934 júliusában volt. – A szerző jelenlétében. Éne-
kelt a Kecskeméti Városi Dalárda, Vásárhelyi Zoltán vezényletével. – A 19. 
és 20. század zenei örökségének nagy értékeit, kiváló érzékkel és felké-
szültséggel oldotta meg előadásában az Énekkar és karnagya Cseri Zsófia. 
Befejezésül Bárdos Lajos ünnepi, jubiláló motettája az: Audi filia zengett 
fel, méltó módon zárva a konferencia első napjának ünnepi hangulatát. 

A második napon délelőtt ismét a Városmajori Gimnáziumban foly-
tatódtak az előadások. Fazekas Ágnes: Elfeledett muzsikusok – XIX. szá-
zadi kismesterek a Kárpát- medencében – címmel tartott előadást. Ennek 
során e kevéssé ismert szerzők művei közül néhányat el is énekeltek a 
jelenlévő résztvevők. – A 250 éve született Pálóczy Horváth Ádámról két 
előadó is megemlékezett. Kutnyánszky Csaba: A „szántódi remete” címmel 
egyéniségéről, életművéről, hagyományőrző-életmentő törekvéseiről szólt. 
Fehér Anikó: az „Ötödfélszáz énekek” c. gyűjtemény anyagával és kivált-
képp egy dalával „Szép asszony a papné” kezdetűvel foglalkozott. – Az 
előző évi karvezető verseny egyik győztesének jutalma: a következő évben 
egy előadás tartása. A jutalmazott Kovács Ádám: Hugo Distler kórusmű-
vei c. előadásával bizonyította, hogy a zenetörténeti kutatás terén is szépen 
halad az ifjú generáció. Befejezésül Párkai István professzor, a 200 éve 
született „a romantika fantasztájáról” Schumannról beszélt gazdag zenei 
példákkal, zongorajátékával meggyőzővé téve előadását.

*
A kétnapos rendezvénysorozat különleges értékét jelentette az esti záró 
koncert. A Hadtörténeti Múzeum Lovagtermének történelmi hangulata, 
az előadott műsor és a kiváló kórusok magas színvonalú előadása a leg-
kiválóbbak közé és felejthetetlen élménnyé emelte e hangversenyt. A Pé-
csi Bartók Béla Férfikar, Lakner Tamás vezényletével, Erkel férfikari mű-
vei közül adott elő, a Musica Nostra Énekegyüttes, Mindszenty Zsuzsánna 
vezetésével, Schumann nőikarai közül szólaltatott meg ritkán hallható 
szép műveket. 

Ugyanez a két kórus remekelt a MÁV Szimfónikus Zenekar és szólis-
ták közreműködésével, Somogyvári Ákos betanításában és vezényletével 
előadott Erkel Ferenc: Magyar Cantate – bemutató előadásában.

 Erkel Ferenc máig kiadatlan művét, a Magyar Cantate-t, Ferenc József 
1867-es királlyá koronázása alkalmából komponálta Erkel – Szigligeti Ede: 
A szent korona c. ünnepi előjátéka befejező részének szövegére. – A bemu-
tató Pesten volt a Nemzeti Színházban 1867. június 11-én a szerző vezényle-
tével, az előadást másnap megismételték, majd feledésbe ment. 1953 tava-
szán a Kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán hangzott fel újra – A partitú-
rát az intézet zenetörténet tanára Lakatos István, találta meg Marosvásár-
helyen Erkel zongoraművész-tanár dédunokájánál Henszelman Erkel Sarolta 
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zongoratanárnőnél. Énekkar, szólisták és orgonakíséretes változattal 1994-
ben előadták Budapesten a Zeneakadémián. 

2010. tavaszán a Marosvásárhelyen élő Erkel-ükunoka Szőnyi Zoltán 
karmester révén került elő az eredeti partitúra másolata, és ezt követően 
nyílt lehetőség a teljes kórus- és zenekari kottaanyag elkészítésére. Ennek 
a bemutatására nyílt alkalom november 6-án a bicentenáriumi hangver-
senyen Somogyvári Ákos vezetésével. A Himnusz hangjaival kezdődő 
ünnepélyes hangulatot árasztó mű óriási sikert aratott és azonnali ismét-
lését igényelte a közönség.

Az őszinte meghatottság hangján szólalt meg befejezésül Erkel-Kölcsey: 
Hymnus, a vendégkarmester Szőnyi Zoltán vezényletével.

A 200 éve született zeneszerző, aki életében műveivel és munkásságá-
val oly sok örömet okozott közönségének, műveinek felidézésével ismét 
bizonyította, hogy lelkesíteni és érzelmileg gazdagítani képes, értő, magyar 
közönségét.

Márkusné Natter-Nád Klára

Erkel és Debrecen

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
2010. november 15-én 

kiállítást és koncertet rendezett 
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére

A patinás intézmény, a Debreceni Zenede, 1862. november 3-án kezdte 
meg működését. Az új épület, a Zenepalota ünnepélyes megnyitója 1895. 
márciusában volt. Az évtizedek során az intézményt különféle elnevezés-
sel illették, de színvonala, szelleme töretlen. Alapító okiratában rögzítették: 
„…az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen, és a magyar zenére kiváló 
gond fordíttassék…” Kezdetben már kottatárat hoztak létre, ezzel meg-
alapozva a későbbi könyvtár kiváló nagyértékű gyűjteményét. Ezért vál-
lalhatták bátran Erkel emlékére e kiállítás megrendezését, mely nem mé-
reteivel, hanem ritka értékeivel járul hozzá a zeneszerzőhöz kapcsolódó 
emlékek és a 19. század zenei eseményeinek a bemutatására.

Az impozáns Kodály-terem az alkalomhoz illő igényes műsorral fo-
gadta közönségét. Sőrés Ildikó, az iskola tanára, zongoraművésznő hatá-
sosan szólaltatta meg a magyar romantikus szerzők zongoraműveit. Fel-
hangzott Bihari János Rákóczi indulója, Erkel Ferenc feldolgozásában, 
Liszt Ferenc tiszteletére. Erkel Ferenc: Albumlap, majd Mosonyi Mihály: 
A magyar gyermekvilág c. zongoradarab sorozatából – A kis csikós, Árva-
leány, Cserebogarászat. – Erkel opera részletek, a Brankovics György-ből 




