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KÖRKÉP – Réfi zsuzsanna összeállítása

„Négy esztendővel ezelőtt Béres Attila – akivel sokat dolgo-
zom együtt, s nagyszerű írónak tartok – elém tette egy ko-
rábban írt rádiójátékát. Nagyon szórakoztató, könnyed, 
kedves és szellemes történet a Boldogasszony lovagja, s 
ahogy elolvastam, azonnal azt éreztem, a szöveg alapján 
már holnap el tudom kezdeni írni az új darabot” – mondja 
Selmeczi György. „A Boldogasszony lovagja nagyszerű tör-
ténet. Szent Lászlóról szól, de a király meg sem jelenik ben-
ne. Egy Nagyvárad melletti kis falu a templomát Lászlónak 
szeretné szentelni, de akad egy bökkenő – 1192-ben a ki-

rály még nincs szentté avatva. Ezen a parasztok rettentően 
felháborodnak, és úgy határoznak, küldöttséget meneszte-
nek a váradi püspökségre, a pápai legátushoz, hogy annak 
tagjai megbizonyodjanak a csodákról, s szentté avassák 
Lászlót. A deák, a diakónus, a kurta nemes, a fogadósné, 
valamint annak gyönyőrű lánya útra kelnek, s aztán egy-
szer csak szembe találják magukat a szigorú esperessel, aki 
eleinte szeretné őket elhessegetni. De roppant kitartóak, s 
igazán népmeseszerű, ahogy előadják sorra a csodákat. A 
legátus szerint azonban egyik sem használható… Lassan 

Boldogasszony lovagja 
– új opera Szent László királyról

PÁLYAKÉP

selmeczi György – született Kolozsváron, 1952. március 8-án
szülei: Dr. selmeczi János karnagy, egyetemi oktató, a Kolozs-

vári Magyar Opera karmestere, Lokodi Marcella zenepeda-
gógus

Tanulmányok: Kolozsvár (Tulogdy sarolta, Guttmann Mihály, 
szalay Miklós, Vermesy Péter), Bucharest (Halmos György, 
Olah Tiberiu), Budapest (Kadosa Pál), 1976–77, Paris, IRCAM 
(Pierre Boulez), Paris, CERIs, (Daniel Charles), 1979–1981

Karmester a Kolozsvári Magyar színháznál, hangversenyek, rá-
dió- és TV-felvételek Románia-szerte

1976–77: Liszt Ferenc zeneakadémia Miskolci Tagozata, tanár
1976: a Miskolci Új zenei Műhely alapítója és vezetője
1977–1992: mintegy 50 magyar nagyjátékfilm zeneszerzője
1978: zeneigazgató a budapesti 25. színháznál és a Miskolci 

Nemzeti színháznál, a Hungaroton szerkesztője
1980-as évek: a budapesti Várszínház és a József Attila színház 

zeneigazgatója

1987–: a Mérték Egyesület elnöke, a Vetületek Kortárs Opera 
Fórum alapítója

1989: a Camerata Transsylvanica kamarazenekar újraalapítója 
Budapesten

1990-től a Kolozsvári Magyar Opera állandó vendégkarmestere 
és rendezője  
a Budapesti Kamaraopera megalapítója és első igazgatója

1996–2000: a szolnoki szigligeti színház zeneigazgatója
Az AURIs Operatársulat alapítója és művészeti vezetője
2000–2002: A Millenáris Park és Kulturális Programiroda művé-

szeti vezetője
2000–2008 között a Nemzeti színház zeneigazgatója
2002–: A színház- és Filmművészeti Egyetem docense, 2015-

től egyetemi tanár
2008–2010: A kaposvári Csíky Gergely színház zenei vezetője
2008–: A Kolozsvári Magyar Opera mb. művészeti vezetője
Rádió-, TV- és CD-felvételek, operafilmek, koncertek és előadá-

sok karmesterként, zongoraművészként és zeneszerzőként 
Európa-szerte

Magyarországi operabemutató-
nak örvendhetnek az érdeklő-
dők október 17-én, a Müpa Fesz-
tivál Színházában. Selmeczi 
György másfél évig dolgozott 
Boldogasszony lovagja című da-
rabján, s László király legendá-
riumának motívumai különleges 
és vidám epizódokkal, a Kolozs-
vári Magyar Opera vendégjáté-
kában elevenednek meg a szín-
padon. A szerző nyilatkozott a 
Gramofonnak a mű születéséről, 
valamint az őszi előadásról. 
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viszont megpuhul az esperes, a pápai küldöttség pedig el-
csodálkozik a magyarok végtelen fantáziáján és használha-
tatlan ötletein. Kapnak még egy utolsó lehetőséget, s egy 
népi játék keretében bemutatják a magyar leány és a kun 
vitéz történetét, s olyan szuggesztíven csinálják mindezt, 
hogy a végén szinte feldereng Veronika (a fogadósné lánya) 
fején a glória.”
Nagy szerepekkel teli a darab, s a humora mögött komoly 
mondanivaló rejlik, hiszen az összetartás, a szeretet ereje, a 
hit jelenti itt az igazi csodát. A falusiak el akarják érni, ami 
nekik fontos, s végül kitartásuknak, hitüknek köszönhe-
tően sikerrel is járnak. Szent László nevét sok falu viseli, 
folklorisztikus figurává vált, számos irodalmi mű, festmé-
nyek ábrázolják, opera azonban eddig még nem idézte meg 
az alakját. „Nagyon foglalkoztatott, hogy hogyan lehet a 
népi hagyományt is ebben a darabban megjeleníteni, úgy, 
hogy közben klasszikus vígoperát komponáljak, Rossini 
nyomdokain. S végül a darabban remekül megfért a nép-
ének, a zsoltárosság, a piaci színjáték, alakoskodás, a króni-
kás ének, valamint a különböző buffo motívumok. Örü-
lök, hogy most kerül színre, hiszen ezzel az előadással a 
Szent László-emlékév előtt is tisztelgünk. A Kolozsvári Ma-
gyar Operában lesz az ősbemutató, s aztán kerül színre a 
darab a Müpában is. Rendezője Novák Eszter, dirigense 
Szabó Sipos Máté lesz, a díszletet és a jelmezt pedig egy ki-
váló román tervezőpáros készíti, Ianos és Florina Belinda 
Vasilatos. Az énekesek közül pedig meg kell említsem a 
Fogadósnét alakító Wittinger Gertrúdot, az Esperest élet-
re keltő Kovács Istvánt, Szilágyi Jánost (András úr), vala-
mint a Veronikát éneklő fiatal szopránt, Chiuariu Líviát 
is. Remélem, a Fesztivál Színház után másutt is játsszák 
majd A Boldog asszony lovagját: Nagyváradon, Győrben? 
Én mindenestre családi operaelőadásnak szánom” – fogal-
mazza meg terveit a zeneszerző.
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A kecskeméti Animációs Filmszemle zeneszerzői díja (1995)
Erkel-díj (1999)
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Kései művek - hangszerelte és vezényel: selmeczi György) 
(CD) (2002)

Pro Urbe Miskolc (2006)
Duna-díj (2008)
Pro Urbe Nyírbátor (2010)
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2010)
Lajtha-díj (2011)
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