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Előszó
Az idei Erkel-emlékév lehetőséget ad arra, hogy a még mindig
nem eléggé elemzett zenei életmű mellett az életút más jelentős
elemeit is vizsgáljuk. Így a jelen konferencián két eddig kevéssé
figyelemre méltatott terület kerül középpontba: a művek politikai
reprezentációhoz való viszonya, illetve a karmesteri-zenekarvezetői örökség. Erkelt hol „kuruc” zeneszerzőnek tekintették, akinek
operájában az aktuális uralkodó mindig a saját negatív énképét
fedezhette fel, hol viszont reálpolitikusként elemezték, aki még
Albrecht főherceg lányait is tanította zongorázni. A Nemzeti Színház, majd az Operaház karnagya természetesen számos kényszerű lépést tett a művelődéspolitikai színtéren, műveinek politikai
reprezentációját azonban csak szoros olvasattal és eszmetörténeti kettős megközelítéssel lehet feltárni.
Az Erkel által létrehozott zenekari kultúra és a fiai révén továbbörökített karmesteri felfogás hosszú ideig játszott szerepet a magyar karmesteriskolában is. A magyar szimfonikus együttesek működése, az előadói gyakorlatban bekövetkezett változásaik, illetve a hazai zenekari hagyomány mind a jelen tudományos ülés
során feltárandó témák. Természetesen a zeneszerzői hatástörténet sem marad figyelmen kívül, így egykori és kortárs jelentőségét
is tárgyalják zenetörténészek és zeneszerzők.
Windhager Ákos
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Program
2018. 11. 19.
9.30–10.00

Regisztráció

10.00–10.10

Megnyitó

Erkel velünk élő öröksége
10.10–10.30

Ókovács Szilveszter: Semmiből egészet –
Erkel operái, s azok utóélete

10.30–10.50

Kovács Géza: Erkel megsokasodott öröksége – Két tucatnyi hivatásos zenekar Magyarországon

10.50–11.10

Somogyváry Ákos: A himnusz műfaji stációi
az erkeli életműben

11.10–11.20

Hozzászólások

11.20–11.40

Kávészünet

Kortársunk Erkel
11.40–12.00

Gombos László: Erkel Ferenc utódlása a
Zeneakadémián – Pozícióharcok a zenei
életben az 1880-as évek végén

12.00–12.20

Kiss Eszter Veronika: Kottával írt történelem
– Párhuzamok Erkel Ferenc és Szörényi Levente életművében

12.20–12.40

Dubrovay László: Tavaszi szimfónia

12.40–12.50

Hozzászólások

12.50–13.40

Ebédszünet
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Erkel közösségei
13.40–14.00

Kocsár Balázs: Az Erkel-operák bel canto
stílusa

14.00–14.20

Lantos Szabó István: Erkel Ferenc Friss Magyarjának kézirata

14.20–14.40

Debreczeni-Droppán Béla: Erkel Ferenc és
a Magyar Nemzeti Múzeum

14.40–15.00

Windhager Ákos: Erkel és Liszt párhuzamos
közéleti megnyilvánulásai

15.00–15.10

Hozzászólások

15.10–15.20

Filmvetítés: Erkel Ferenc: Magyar Cantate
Előadják: Musica Nostra Énekegyüttes,
Pannon Volán Zrt. - Pécsi Bartók Béla Férfikar, MÁV Szimfonikus Zenekar
Szólót énekel:
Schnöller Szabina - szoprán
Heim Mercedes - alt
Kovács Barna - tenor
Jekl László – basszus
Vezényel: Somogyváry Ákos
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Absztraktok
Ókovács Szilveszter
operaénekes, zenekritikus, a Magyar Állami Operaház
főigazgatója
Semmiből egészet – Erkel operái, s azok utóélete
Arról az Erkel Ferencről és életművéről próbálok majd képet
rajzolni, aki a magyar nemzeti romantikus opera valódi megteremtője, a gyakorlatilag előzmény nélküliség alkotója, a kavargó
semmi ködéből – egyetlen próbálkozás után – teljes fegyverzetben kilépő művész. Aki természetesen full time filharmonikus karmester, Chopint bemutató pianista, kiváló zongoraprofesszor, Liszt
barátja és „helyettese”, az első magyar koncertzenekar megszervezője, az első daláregyleti elnök, az első magyar zenei dinasztia
feje és előbb a második, később az első számú hazai sakkjátékos,
haláláig sakkegyleti elnök.
Azonban mindezek közül – nem lévén sem zenetudós, sem a
komponista életének kutatója – az opera(ház)i vonatkozás miatt
a legfontosabb színpadi művei utóéletének bemutatása. Témám
tehát a praktikus, a saját együttese és nemzete számára, csak
magyar „alapanyagból”, szüzséből építkező, de az olaszos bel
canto és Verdi világát magához nagy természetességgel közel
engedő Erkel Ferenc, és az ő halála óta eltelt 125 esztendő Erkelpraxisa már a Nemzeti Színházban is, de főleg a Magyar Királyi,
utóbb pedig a Magyar Állami Operaházban. Művek, produkciók,
alkotók, előadók és értelmezések: ezek bemutatására törekszem
majd sok adattal, fotóval együtt.
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Kovács Géza
a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, a
Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. igazgatója
Erkel megsokasodott öröksége –
Kéttucatnyi hivatásos zenekar Magyarországon
Erkel számos múlhatatlan érdeme közül az egyik, hogy kezdeményezésére és irányításával alakult meg Magyarországon az
első, mai értelemben vett modern szimfonikus zenekar 1853-ban.
Mintául a Bécsi Filharmonikusok szolgáltak, akik nyolc évvel korábban döntöttek úgy, hogy „kiszabadulnak” a zenekari árokból
és önálló produkciókban mutatkoznak be. E szándékuk megvalósításában a fő-zeneigazgatóban, Erkel Ferencben elszánt szövetségesre leltek. Egyesületük megalakult, elnöke Erkel lett és ezzel a
magyar zenei élet új korszaka nyílt meg.
Az előadás vizsgálja Erkel történelmi tette milyen máig tartó
hatást gyakorolt a magyar zenei életre. Elsősorban rendszeres
hangversenyélet alakult ki a fővárosban, mely az egész országra
hatással volt. A zeneszerzők annak reményében kaptak inspirációt, hogy a Filharmonikusok bemutatják szimfonikus, oratorikus
műveiket.
Létük és működésük inspirálta a zenével csak műkedvelésből
foglalkozó, a közös zenélés iránt elkötelezett polgárokat is. Így
alakultak meg azok a félhiv atásos zenekarok, amelyekből nem
egyszer máig működő hivatásos együttesek lettek.
Ha máig tartó hatását nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az
Erkel-korabeli „egy”-hez képest ma – a jóval kisebb területű –
Magyarországon tizennyolc hivatásos nagyzenekar és hat kamaraszimfonikus zenekar működik, máris választ kapunk arra a kérdésre, vajon mi Erkel öröksége ma?
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Somogyváry Ákos
karnagy-művészeti vezető, az Erkel Ferenc Társaság és a KÓTA
Tanácsadó Testületének elnöke
A himnusz műfaji stációi az erkeli életműben
Erkelnek a himnusz, mint műfaj iránti érdeklődése felébresztésében meghatározó a reformkort követő 1840-es évek nemzeti
zenei öntudatosodásának közege és Bartay András, kora polihisztorának inspiratív szerepe.
Közvetlen előzmény a szintén nemzeti imává nemesült Szózat
1843-ban történt megzenésítése, amit szakmai pályafutásának
egyik legkiemelkedőbb, 1844-es esztendeje, a Hunyadi és a
Hymnus-pályázat diadala követett. A műfaj iránti elköteleződés
ezután több művében köszön vissza; így fohászának megidézése
az 1857-ben komponált Erzsébet operában, az 1867-es Koronázásra írt – Szigligeti szövegét saját szavaival kiegészítő – Magyar
Cantate konkrét műfaji jelölésű záró részében, majd az 1873-as I.
Magyar királyhimnuszban; végül pedig az „Isten tartsd meg országunk királyát…” kezdetű, Jókai-versre írott II. Magyar királyhimnuszban, amelynek előadásán 1892-ben életében utoljára állt
karmesteri pulpituson.
Előadásomban ezen művek jellemző részleteinek bemutatásán túl cáfolni kívánom azt a magát időről időre makacsul tartó
feltételezést, hogy Erkel valaha is behódolt volna az uralkodóháznak. Művei „védjegyét”, a magyarság boldogabb jövőjébe
vetett hitét annál inkább tekinthetjük egész élete ars poeticájának.

Gombos László
az MTA Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa
Erkel Ferenc utódlása a Zeneakadémián – Pozícióharcok a zenei
életben az 1880-as évek végén
A Liszt Ferenc halálát követő évben Erkel Ferenc is távozott a
Zeneakadémia éléről, és 1888 végén, megromlott egészségére
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hivatkozva, visszavonult a tanítástól is. Idős kora miatt már korábban megindult a találgatás az utódlásával kapcsolatban, a különféle táborok megkezdték pozícióharcukat és aknamunkájukat
egyesek érdekében és mások ellenében. A végeredmény egy
része, Mihalovich Ödön és Thomán István kinevezése közismert,
egy sor más tényező, az ügyhöz kapcsolódó események és törekvések java viszont még feltárásra vár. Példaként elegendő
Trefort Ágoston kultuszminiszter tervére hiv atkoznunk, hogy hazahívja Berlinből Liszt egyik kedvenc növendékét, Aggházy Károlyt.
Mire azonban Aggházy hazatért, a miniszter már nem volt az élők
sorában, támogatói pedig hiába álltak ki az érdekében. Az előadás – a nyugalomba vonuló mester korszakos jelentőségű érdemeinek hangsúlyozása mellett – az események hátterébe enged vázlatos betekintést, és a konkrét ügy vizsgálatán keresztül a
korabeli zenei élet erőviszonyait kívánja bemutatni.

Kiss Eszter Veronika
okleveles muzikológus
Kottával írt történelem – Párhuzamok Erkel Ferenc és Szörényi
Levente életművében
Az előadás célja, hogy felhívja a figyelmet arra a párhuzamra, amely Erkel Ferenc operaszerzői munkássága és Szörényi Levente színpadi művei között található. Az előadó középpontba a
két zeneszerző egy-egy művét állította: a Bánk bánt és az István,
a királyt. Ugyanakkor érintőlegesen kitér Erkel István király című
operájára és a Himnusz dallamának különböző Szörényiművekben való, nem minden esetben feltűnő, de a darab dramaturgiailag is fontos részét képező megjelenésére.
Az előadás három fő területre koncentrál: a művek hangszerelési és zenei kapcsolódási pontjaira; a két kiemelt opera témaválasztásának, keletkezésének, bemutatásának körülményeire,
hasonló politikai atmoszférájára és az ebből fakadó társadalmi
fogadtatásra; valamint a két darab utóéletére és hatására. Kitér
arra is, hogy a két szerző hogyan viszonyult a népzenéhez és a
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népzene feldolgozásának módjához, illetve milyen hosszú távú
folyamatokat indított el a népzenei elemek, népi hangszerek
operaszínpadra emelésével, amellyel kapcsolatban konkrét zenei
példákkal is szolgálok.

Dubrovay László
zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
Tavaszi szimfónia
Az előadó VI. szimfóniáját 2009-ben komponálta Erkel Ferencnek ajánlva, születésének 200. évfordulója tiszteletére,
2010-re.
Fiatalos lendülettel kezdett a munkához, és már az első kirobbanó, lelkesedéssel teli zenei gondolat sugallta, hogy a megújulás, az újjászületés, az újat építés fontos szerepet kap a műben.
A háromtételes kompozíció követi a klasszikus hagyományokat, de az első tétel két tétel összeépítéseként a szkrjabini szonátaformát fejleszti tovább két gyors tétel összedolgozásával. Ennek
dramaturgiai oka, hogy a lelkesedés olyan építő energiákat szabadít fel, amelyek létrehozzák az első tétel komplex zenei tartalmát, formáját.
A második tétel lírájának ellentéteként egy mélybe húzó,
negatív erő jelenik meg, amely drámai harcban alulmarad a lírai
anyag choralszerűvé váló, modális hangsorokból származó tömbszerű, átszellemült közösségi énekével szemben.
A harmadik tétel vidám, táncos scherzo, komikus, humoros
hangeffektusokkal.
Mindez hirdeti: még ha pillanatnyi világunk borzasztó is, jókedvvel, örömmel, bizakodással nézzünk a jövőbe!
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Kocsár Balázs
karmester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
Az Erkel-operák bel canto stílusa
Az a tény, hogy a dalszínházakban látható és a felvételeken
hallható Erkel-operák nem azonosak az ősváltozattal, közismert.
Az Erkel-összkiadás alapján immár azt is tudjuk, hogy miként néztek ki „eredetileg”. Mindezek ellenére az Erkel-operákat még
napjainkban is a számos átirat alapján értelmezik a rendezők, az
énekesek és a karmesterek. Az ősforrások ismeretében téves Erkelt Meyerbeer vagy Verdi nagyoperáiból, Puccini verizmusából,
esetleg a wagneri zenedrámából értelmezni, mert ezen irányzatok csupán néhány elem erejéig hatottak a szerzőre. Az
erkeliádák valójában a bel canto stílusában íródtak, s annak
dramaturgiáját, szerkesztési elveit és jellegzetes hangszerelését
alkalmazzák. Előadásomban a Hunyadi László és a Bánk bán
korábbi félreértelmezései mentén mutatom meg az ősforrásból
rekonstruálható bel canto réteget.

Lantos Szabó István
lantművész
Erkel Ferenc Friss Magyarjának kézirata
Erkel Ferenc Original Ungarischer című zongoradarabja eddig egy 1845-ben megjelent nyomtatványból volt ismert. Az
utóbbi időben felbukkant a mű Friss részének kottája 1843-ból
Erkel saját kezű lejegyzésében. A nyomtatvány, illetve a kézirat
ismertetése után az előadó a két változat összehasonlító elemzését mutatja be kottában és hangzó formában számítógépes
program segítségével.
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Debreczeni-Droppán Béla
a Magyar Nemzeti Múzeum történész-főmuzeológusa
Erkel Ferenc és a Nemzeti Múzeum
Erkel Ferencnek a Nemzeti Színházhoz fűződő kapcsolata
közismert és magától értetődő, de hogy nagy zeneszerzőnknek, a
nemzeti opera megteremtőjének milyen kapcsolata volt a Nemzeti Múzeummal, az már korántsem ismert történet. Az első gondolat lehetne ezzel kapcsolatosan, hogy Erkel bizonyára többször
járt a múzeumban, mint látogató, és talán valamilyen adománynyal is gyarapíthatta a múzeum gyűjteményeit. Nem erről szólna
azonban az előadás, hanem életműve egyik maradandó teljesítményéhez, a (Magyar) Filharmóniai Társulat megalakításáról és
működésének első korszakáról, amely szorosan összefonódott a
reformkorban épült múzeumpalotával.
Erkel Nemzeti Múzeumhoz való kötődésének két fontos eleme volt, pontosabban szólva két cél találkozott ebben a kapcsolatban: a múzeum körüli terület parkosítása és a filharmonikusok
zenekarának létrehozása. A Múzeumkertet az 1850-es években
közadakozásból és a múzeum dísztermében tartott filharmóniai
hangversenyek bevételeinek egy részéből telepítették, hozták
létre. A Pesti Vigadó 1849. évi bombázása után másfél évtizedig
nem lehetett az a zenei koncerthelyszín, ami korábban volt. A
Pollack Mihály tervezte klasszicista múzeumpalota viszont, nem kis
részt Erkelnek köszönhetően, az első számú koncerthelyszínné vált
az 1850-es évek elejétől.
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Windhager Ákos
művelődéstörténész, az MMA Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézetének tudományos munkatársa, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem óraadó oktatója
Erkel és Liszt párhuzamos közéleti megnyilvánulásai
Az előadás Erkel Ferenc és Liszt Ferenc magyar közéleti
megnyilvánulásait állítja egymás mellé egyes művek, azok fogadtatása, illetve életrajzi elemek alapján. Erkel szabadságharcos,
illetve Liszt royalista megközelítése árnyalásra szorul. A mindkettejük által írt üdvözlő művek, koronázási zenék és más politikai gesztusok ugyan a korszak művelődés-politikai rendszerében nyernek
értelmet, ám az azokban foglalt nemzeti motívumok tudatos
rendszere is. Szintén értelmezést befolyásoló szempont, hogy a
szabadságharcról még operával is megemlékező Erkelt szoros
száll fűzte Albrecht főherceg családjához, ahogy Lisztet motiválta
Erzsébet királyné elismerése. A két párhuzamos életrajz ott kezdődik, amikor Erkel kijavítja Liszt Rákóczi-indulóját, és odáig tart, amikor Liszt korrigálja Erkel Királyhimnuszát. Ugyanakkor az is megválaszolandó kérdés, hogy annyi közös küzdelem ellenére Erkel miért hiányzik a Magyar történelmi arcképek sorozatból, illetve,
hogy a Rákóczi-induló témája miért nem szólal meg az Ünnepi
nyitányban.
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