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Előszó 
 

 

„Erkel ha tás kö re mint egy te tő pont ra hágván Bánk-bán-jában; mi sem 

volt ter mé sze te sebb, mint hogy utá na kö vet ke ző új mű vé nek vil la nyo zó 

ha tá sa at tól fog leg in kább föltételeztetni a ma gyar kö zön ség nél, ha 

vajjon a meg telt villamfolyam med re szélesbülend-e vagy sem ál ta la?” 

(Áb rá nyi Kor nél) 

 

A 2018-as Erkel Fe renc-em lék év le he tő sé get adott ar ra, hogy a még min dig nem 

elég gé elem zett ze nei élet mű mel lett az élet út más je len tős ele me it is meg vizs gál -

ják a kö tet szer zői. Az MMA Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té ze te 2018. 

no vem ber 19-én ren dez te meg Kor tár sunk, Erkel cí mű mű hely ta lál ko zó ját, amely nek 

ke re té ben a fel kért elő adók kér dé se ket tet tek fel az ed di gi Erkel-kép pel kap cso lat -

ban. Je len kö tet ben az elő adá sok szer kesz tett vál to za ta ol vas ha tó. Két ko ráb ban el -

ha nya golt te rü let ka pott hang súlyt: a mű vek pár be szé de a po li ti ká val és a ve ze tői 

örök ség. Erkelt hol „ku ruc”, hol re ál po li ti kus ze ne szer ző nek te kin tet ték. Az el sőt 

val lók sze rint ope rá i ban a min den ko ri ural ko dót kri ti zál ja tör té nel mi ke ret ben, míg 

má sok azt hány ták a sze mé re, hogy Albrecht fő her ceg lá nya it ta ní tot ta zon go ráz ni. 

A Nem ze ti Szín ház, majd a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház kar na gya szá mos kény sze rű 

lé pést tett a mű ve lő dés po li ti ka te rén, ám azo kat for rás ku ta tás sal és esz me tör té neti 

meg kö ze lí tés sel si ke rült a kor szak nak meg fe le lő ér tel me zé si rend szer be il lesz te ni. 

Az ope rá in túl a mai na pig vi rág zik ze ne ka ri örök sé ge, ame lyet előbb fi ai, majd fiai -

nak ta nít vá nyai örö kí tet tek át, ta ná ri ha gya té ka azon ban el hal vá nyult. 

A kö tet négy te ma ti kus fe je zet ben köz li nyolc ku ta tó írá sát. Az erkeli élet mű 

örök sé ge cí mű fe je zet ben ol vas ha tó Somogyváry Ákos írá sa a ze ne szer ző több him -

nu szá ról (ld. A him nusz mű fa ji stá ci ói az erkeli œuvre-ben). A szer ző a Him nusz ere -

de ti kot tá ja alap ján tisz táz za az 1844-ben pá lya dí jat nyert nem ze ti ima va ló di ka -

rak te rét, va la mint be mu tat ja Erkel más kö zös sé gi karműveit is. Kiss Esz ter Ve ro ni ka 

azt a té te lét fej ti ki, hogy Erkel dal mű vei min ta ér té kű ek vol tak Szörényi Le ven te és 

Bródy Já nos roc ko pe rái szá má ra (ld. Kot tá val írt tör té ne lem – Pár hu za mok Erkel Fe -

renc és Szörényi Le ven te élet mű vé ben). Elem zé sé ben dra ma tur gi ai, sti lá ris és konk rét 

idé ze tek ré vén bi zo nyít ja az erkeli ope ra mo dell élet ké pes sé gét. 

A má so dik fe je zet, az Erkel, a ve ze tő a ze ne szer ző egyik élet raj zi adat so rát, a ze -

ne ka ri és ze ne aka dé mi ai fel adat kö rét mu tat ja be rész le te sen. Gom bos Lász ló a ma -

gyar ze ne tör té net ed dig csak uta lá sok ból is mert XIX. szá zad vé gi há ló za tát vá zol ja 

fel (ld. Erkel Fe renc utód lá sa a Ze ne a ka dé mi án – Po zí ció har cok a ze nei élet ben az 

1880-as évek vé gén). Az út tö rő je len tő sé gű ku ta tás le ránt ja a lep let Liszt és Erkel 

szak mai fe szült sé ge i ről, s fő ként az utó da ik egy más kö zöt ti játsz má i ról. Te szi mind -

ezt az zal a meg jegy zés sel, hogy az át ren de ző dés a ma gyar ze ne arany ko rát ered -

mé nyez te. Debreczeni-Droppán Bé la a Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság ala pí tá sát 

me sé li el (ld. „Ez egy küz del mek ben edzett tá bor, élén a genialis ve zér – Erkellel” – 

Erkel Fe renc és a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um). Ze ne kart ala pí ta ni, an nak anya gi és 

szak mai tá mo ga tá sát biz to sí ta ni, s köz ben a kö zön sé get is ne vel ni em bert pró bá ló 
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fe la dat volt. Ez a hő si es erő fe szí tés vá lik ér zék le tes sé a ko ra be li for rá so kat is fel -

hasz ná ló cikk ben. 

A Mű hely ta nul má nyok cí mű fe je zet ben az Erkel-élet mű há rom rész kér dé sét 

elem zik a ku ta tók. Sza bó Lász ló a ze ne szer ző hang sze re lé si gya kor la tát is mer te ti 

(ld. Ano má li ák Erkel szim fo ni kus ze ne ka ri hang sze re lé se i nek gya kor la tá ban, kü lö nös 

te kin tet tel a mély réz szó lam basszu sá ra). Sza bó az Erkel-össz ki a dás so rán elő ke rült 

hang szer szó la mok össze ve té sé vel re konst ru ál ta a ko ra be li ma gyar ope ra ze ne kart. 

Ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy Erkel olasz ze ne ka ri min tát kö ve tett, és így zene -

kar ke ze lé se éle sen szem ben áll az zal a XX. szá za di ma gyar ope ra há zi gya kor lat tal, 

amely alap ve tő en né me tes hang zá sú vá vált. Lan tos Sza bó Ist ván Erkel el fe le dett 

ka ma ra ze ne ka ri mű vé ről szá mol be (ld. Erkel Fe renc Friss Ma gyar já nak kéz ira ta). 

No ha ope rá i ról és nyi tá nya i ról is mer jük a szer zőt, ka ma ra ze né je, s fő ként fenn ma -

radt zon go ra da rab jai is ki emel ked nek a ma gyar ze ne iro da lom ko ra be li ter mé sé ből. 

A fe je zet utol só ta nul má nyá ban e so rok író ja rá mu tat Erkel és a vál to zó kor mány -

za tok kö zöt ti kény sze rű kap cso lat ra (ld. Pár be széd ben a ha ta lom mal – Az Erkel-élet -

mű új ér tel me zé si kí sér le tei). Egy ope ra fel vo nás (Er zsé bet, II. fel vo nás), egy kan tá ta 

(Ma gyar Cantate) és egy meg nem szü le tett ba lett elem zé se köz ben raj zo ló dik ki  

a ze ne szer ző bo nyo lult ze nei jel kép rend sze re, amely él a po li ti kai ki szó lás sal, de 

azok kal egyen lő mér ték ben ze ne tör té ne ti uta lá so kat is tesz. 

A kö tet utol só fe je ze té ben, az Erkel-ér ték tár ban Szőnyiné Szer ző Ka ta lin olyan 

kri ti ká kat ad köz re, ame lyek Erkel tel jes pá lyá ját be mu tat ják (ld. Ti zen nyolc sze mel -

vény a Zenészeti La pok (1860–1876) és Erkel Fe renc kap cso la tá nak tör té ne té ből).  

A ku ta tó em lé ket ál lít Áb rá nyi Emil nek, a XIX. szá zad „ze nei min de ne sé nek”, a tel jes 

ma gyar ro man ti ka szem ta nú já nak, kri ti ku sá nak és kró ni ká sá nak. Sze mé lyi sé gét nem 

rej tet te el írá sa i ban, sar kos vé le mé nyét min dig vál lal ta, il let ve sze mé lyes ro kon- és 

el len szen ve is ki érez he tő so ra i ból. Írá sai még is ta nul sá go sak, mert ér zé kel te tik azt 

a kör nye ze tet, amely ben Erkel a Bánk bá nig si kert ara tott, de azt kö ve tő en csak 

alig-alig ka pott szak mai el is me rést. Áb rá nyi írá sa i ból ért he tő vé vá lik, hogy mi ért 

lát ta az utó kor, köz tük Sza bol csi Ben ce is, oly si ke rü let len nek a XIX. szá zad má so dik 

fe lé nek ma gyar ze né jét. A kri ti kák köz re adá sa ré vén azon ban le he tő sé ge lesz az ol -

va só nak más kép pen te kin te ni a Bá to ri Már iá tól az Ün ne pi nyi tá nyig tar tó ha tal mas 

élet mű re és kor tár sai ze né jé re. 

Tar tal mas ol va sást kí vá nok! 

Windhager Ákos 

szer kesz tő
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Az erkeli életmű öröksége 





Somogyváry Ákos 

A himnusz műfaji stációi az erkeli œuvre-ben és utóélete 
 

 

Amint an nak szi nop szi sá ban is meg fo gal maz tam, Erkel Fe renc nek a him nusz mint 

mű faj irán ti ér dek lő dé se fel éb resz té sé ben min den bi zonnyal meg ha tá ro zó volt a re -

form kort kö ve tő 1830–1840-es esz ten dők nem ze ti ze nei ön tu da to so dá sá nak kö ze -

ge és Bartay And rás (End re), ko ra po li hisz to rá nak inspiratív sze re pe. Mű fa ji el kö te le -

ző dé se a kö vet ke ző év ti ze d ek fo lya mán több mű vé ben kö szön vissza. Így 1844-ben 

szü le tett fo há szá nak meg idé zé se az 1857-ben kom po nált Er zsé bet ope rá ban, az 

1867-es ko ro ná zás ra írt – Szigligeti szö ve gét sa ját sza va i val ki egé szí tő – Ma gyar 

Cantate konk rét mű fa ji je lö lé sű zá ró ré szé ben, majd az 1873-as I. Ma gyar ki rály-

him nusz ban, az Ün ne pi nyi tány ban, vé gül pe dig az „Is ten tartsd meg or szá gunk ki -

rá lyát...” kez de tű, Jó kai vers re írott II. Ma gyar Ki rály-him nusz ban. 

Elő adá som ban ezen mű vek jel lem ző rész le te i nek be mu ta tá sán túl cá fol ni kí vá -

nom azt a ma gát idő ről idő re ma ka csul tar tó fel té te le zést, hogy Erkel va la ha is 

behó dolt vol na az ural ko dó ház nak. Mű vei „véd je gyét”, a ma gyar ság bol do gabb 

jövő jé be ve tett hi tét an nál in kább te kint het jük egész éle te ars po e ti cá já nak. 

 

A szak mai pá lya fu tás egyik leg ki emel ke dőbb, 1844-es esz ten de jé nek, va la mint  

a Hunyadi- és a Hymnus-pá lyá zat di a da lá nak köz vet len előz mé nye ként az úgy szin -

tén nem ze ti imá vá nemesült Szó zat 1843-ban tör tént meg ze né sí té se te kint he tő. 

Ta lán a „Gotterhalte” – az ak kor hi va ta los oszt rák him nusz – „el len sú lya ként” is 1843 

ko ra ta va szán Bartay ze ne szer zői pá lyá za tot hir de tett Vö rös marty Szó za tá ra íran dó 

népmelódiára. En nek nyer te se – mint köz tu do má sú – Egressy Bé ni lett, dal la ma má ig 

is nél kü löz he tet len ré sze ün ne pe ink nek. (Ar ról Gárdonyi Gé za Erkel sa ját ki je len té -

sé re hi vat ko zó köz lé se1 alap ján ta lán ke ve seb ben tud nak, hogy az ere de ti leg ének -

hang ra és zon go rá ra kom po nált mű ze ne ka ri hang sze re lé sét Egressy al ko tó tár sa, 

Erkel Fe renc ké szí tet te el.2) Őt ma gát is meg ra gad ta a té ma, de a nem ze ti szín há zi 

bí rá ló bi zott ság tag ja ként nem pá lyáz ha tott. A ko ra be li Pes ti Hír lap így szá mol be 

er ről: „Erkel Ferencz kar mes te rünk is készíte a Szó zat hoz ze nét, melly mint tud juk és 

bi zo nyo san tud juk, nem csak a’ ju tal ma zott nál jobb, de ma gá ban is jó, ’s a’ Szó zat 

lán ge szű köl tő je tet szé sét is megnyeré, de a’ szer ző ál tal ju ta lom ra be nem adat ék; 

kér jük ezért a’ nem ze ti szín ház igaz ga tó ját, éne kel tes se el a’ szín pa don ezt mi nél 

előbb, leg alább kár pót lá sul, ’s felserkentéseül azon re mény nek, hogy lesz nem so ká ra 

egy a’ ha zát ke resz tül ri a dó nem ze ti da lunk.”3 Alig egy hét tel ké sőbb, má jus 30-án ezt 

a Szó zat-meg ze né sí tést is be mu tat ták a Nem ze ti Szín ház ban. Erkel – ere de ti leg ének -

hang ra zon go ra kí sé ret tel kom po nált – mű ve mint egy más fél év szá zad nyi szunnya -
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1      FABÓ Ber ta lan: Erkel Ferencz Em lék könyv. Bp., Pát ria, 1910, 212, I. 
 
2      LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc mű vei és ko ra be li tör té ne tük. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975, 32., 23. 
 
3      Pes ti Hír lap, 1843. má jus 25. 



dás után Tarczay Zol tán kar nagy fel ké ré sé re Bár dos La jos kó rus fel dol go zá sa i nak 

kö szön he tő en vált is mert té.4 

Foly ta tás ként rög vest ki vé telt ten nék a kro no ló gi á ban, mert – bár ke let ke zé si sor -

rend ben ma ga a Himnusz kö vet kez nék – úgy gon do lom a kép ze let be li „i-re” a vé gén 

kell majd fel ten nünk a pon tot. 

Elő vé te le zés ként azon ban még is meg em lí ten dő az 1857-ben a csá szá ri pár, még 

konk ré tab ban Sissi ma gyar or szá gi be mu tat ko zó lá to ga tá sá ra a Dopp ler-fi vé rek és 

Erkel kö zös szer ze mé nye ként kom po nált Er zsé bet ope ra, an nak is má so dik fel vo -

ná sa. Ez Legány De zső sza va it idéz ve a Bánk bán előtt „A ma gyar ope ra iro da lom 

leg szebb fel vo ná sa”5, amely nek vé gén or go na kí sé ret tel szó lal tat ja meg a szín pad 

tel jes sze rep lő gár dá ja Erkel Himnuszát. Eh hez 1857-ben igen nagy bá tor ság kel -

lett, mert négy év vel ko ráb ban még csá szá ri pá tens uta sí tott az ál la mi ün ne pe ken 

a Gott Erhalte elő adá sá ra. A Vas ár na pi Ujság az elő adás ról szó ló be szá mo ló ja sze -

rint egy ősz szí nész „Él jen a ki rály és él jen a ha za” kö szön tés sel emelt po ha rat az 

ural ko dó pár ra.6 A ha gyo mány sze rint ké sőbb Sissi – már Er zsé bet ki rály né ként – 

Vö rös marty Szép Ilonkájából idé zett gon do lat tal vi szo noz ta e ki rály kö szön tést: 

„Hadd foly tas sam én is: Ad dig él jen, míg a hon nak él.”7 

 

Alig ha nem e gesz tus is bá to rít hat ta Szigligeti Ede szö veg írói te vé keny sé gét, ami kor 

Fe renc Jó zsef 1867-es ki rállyá ko ro ná zá sa al kal má ból meg ír ta A szent ko ro na című 

ün ne pi elő já té kát. Erkel Fe renc pe dig e mű be fe je ző ré szé nek szö ve gé re kom po nál -

ta a (2010 óta ma gánki a dás ban is mét hoz zá fér he tő) Ma gyar Cantate-t.8 A be mu ta -

tó a szer ző ve zény le té vel Pes ten a Nem ze ti Szín ház ban volt 1867. jú ni us 11-én. Az 

elő adást a ko ra be li fel jegy zé sek sze rint más nap meg is mé tel ték. 

A mű 34 üte mes ze ne ka ri elő já ték kal9 (Mo de ra to Religioso) kez dő dik Esz-dúr ban, 

amely nem csak hang ne mé ben, hang vé te lé ben, de a basszus szó la mok tel jes el ső 

üte mé vel is utal a Himnusz be ve ze tő mo tí vu má ra. Ame lyet azu tán köz vet len ehe-

lyütt még két szer is mé tel nek meg alap-, il let ve kvint imi tá ci ó ban to váb bi hang szer -

cso por tok, sőt az „búj tat va” a to váb bi ak ban is fel tű nik a mű ben. Erkel már itt fi nom 

uta lást tesz a nem ze ti szim bó lu mok egy sé gé re, az elő já ték ban meg je le nő má sik ze -

nei gon do lat pe dig vé gig vo nul a da rab kö vet ke ző, éne kes ré sze i ben is. (A par ti tú ra 

sze rint a hang sze res pre lú di u mot Szigligeti da rab já ban pró za kö vet te.) 

A mű kö zép ső, „Cantate” sza ka szá ban a hang nem gesz-dúr ba vált, a négy szó lis -

ta és a kó rus vál ta koz va éne kel ve tár ja elénk azt a pil la na tot, ami kor Ist ván ki rály 
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4      HYMNUS – A Cisz ter ci SZENT ALBERIK Kó rus a ma gyar mil len ni um ra ké szí tett CD-fel vé te le (SACD001 
2000, 2002) 4. track. Ve zé nyel: Somogyváry Ákos. 

 
5      SZŐNYINÉ SZER ZŐ Ka ta lin: Gon do la tok egy em lék hang ver seny után = Liszt ma gyar szem mel, 2017. ok -

tó ber 29. Után köz lés: Ze ne szó, 2017, 9. szám 
 
6      Vas ár na pi Ujság, 1857. má jus 10. 
 
7      F. DÓ ZSA Ka ta lin: A vi lág leg szebb asszo nya = Rubicon, 2017, 1. sz. 
 
8      SOMOGYVÁRY Ákos: Ma gyar Cantate. A Szent Ko ro ná ról. Elő szó a nyom ta tott par ti tú rá hoz. 2010. 
 
9      FE RENC ERKEL CHORAL WORKS – Hun ga ro ton Classic HCD 32863 20. track Ma gyar Cantate 02:02 mp-ig 

– MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar. Ve zé nyel: Somogyváry Ákos. 



Má ria ol tal má ba ajánl ja Ma gyar or szá got, il let ve a nem ze tet meg tes te sí tő leg főbb 

szim bó lu mot, a Szent Ko ro nát: „Is ten nek any ja, menny nek Asszo nya, fo gadd ke gyed -

be e szent ko ro nát! Küldj égi ál dást ké ső kor ban is...” Ezt a ké pet több, lát szó lag  

a ki rályt él te tő gon do lat kö ve ti. Erkelt már éle té ben is több ször vá dol ták az zal, hogy 

be hó dolt az ural ko dó ház nak, ho lott aki be lát a so rok kö zé és ér ti a ze nei mo tí vu -

mok ba rej tett uta lá so kat, az pon to san az el len ke ző jét hall hat ja ki eb ből a mű ből is: 

„Le gyen ha tal mas ’s bol dog a ki rály, (azért) hogy bol do gít sa a ma gyar ha zát... A ki -

rá lyi es kü zá lo ga, hogy szent a tör vény ’s a nem zet jo ga.” Utób bi akár egy ul ti má -

tum mal is fel ér! Vagy egy má sik: „Él jen a ki rály! A sze líd bé ké ben bol do gí tott né pe 

ál dást mond fe jé re.” Min den va la mi re va ló ki rályt di cső í tő mo tí vum tri um fá ló dúr 

ak kor dok ban szó lal meg az eu ró pai ze nei gya kor lat ban. Nem úgy Erkelnél, aki az 

ak kord fel bon tást le szál lí tott he te dik fok ra zár ja, ami vel fe szült sé get te remt, fel té -

te les mó dot fo gal maz, s egy ben fel szó lít. Nem mást, mint az ural ko dót, aki nek mel -

les leg a da rab szól.10 

Az Erkel szá má ra leg fon to sabb do log ról a mű har ma dik, 64 üte mes „Hymnus” ré -

szé nek – amely egy faj ta tü kör mo tí vu ma a be ve ze tő dal lam nak – Szigligeti szö ve -

gét sa ját sza va i val ki egé szí tő kez dő so rai ta nús kod nak: „Ó áldd meg Is ten a ma gyar 
ki rályt, Ó áldd meg Is ten a ma gyar ha zát!” Kü lö nö sen ez utób bit, a ma gyar ság bol -

do gabb jö vő jé be ve tett hi tét te kint het jük egész éle te ars po e ti cá já nak. Mű vét vé gül 

egy vir tu óz, 25 üte mes Presto ze ne ka ri rész zár ja.11 

1867 után legközelebb csak 1953 ta va szán han goz ha tott el a Ma gyar Cantate  

a Ko lozs vá ri Ze ne mű vé sze ti Fő is ko lán La ka tos Ist ván, az in téz mény ze ne tör té net-

ta ná ra jó vol tá ból, aki 1951-ben ta lál ta meg a mű par ti tú rá ját Ma ros vá sár he lyen 

Erkel zon go ra mű vész-ta nár déd uno ká já nál, (Henszelman) Erkel Sa rol tá nál. 

A Ze ne mű ki a dó Vál la lat 1963-ban ugyan meg je len te tett egy Ün ne pi kan tá ta kot tát 

szop rán, alt, te nor, basszus szó ló ra és vegyeskarra, de az ’50-es évek szel le mi sé -

gé hez és el vá rá sa i hoz iga zí tott, a tör té nel mi múl tat meg ta ga dó, az új esz mét hir de -

tő szo ci a lis ta-re a lis ta szö veg gel. („Mi fény re vágy tunk, s ránk csak éj borúlt, fel hők be 

bur kolt ég bolt volt a múlt... Ám a szív ben tilt va élt a vágy, hogy le gyűr jük az éjt, a vak 

ho mályt...”) Ér de kes ség kép pen az egyet len szó azo nos ság a kétfajta szö veg ben a ze -

ne ka ri be ve ze tést kö ve tő „Cantate” rész 84. üte mé ben ta lál ha tó „hon fi” szó, ter mé -

sze te sen me rő ben más kon tex tus ban. 

Is mét ere de ti szö veg gel csak 1994. jú ni us 15-én, a Hymnus szü le té se 150. év -

for du ló já nak ün ne pi hang ver se nyén a Ze ne a ka dé mi án mu tat ta be a mű vet e so rok 

író ja a Ma gyar Rá dió Ének ka rá nak szó lis tái, va la mint az Erkel Fe renc Ka ma ra kó rus 

köz re mű kö dé sé vel, Al má si Lász ló At ti la or go na mű vész kí sé re té vel. 

13

Somogyváry Ákos: A himnusz műfaji stációi az erkeli œuvre-ben és utóélete

10     FE RENC ERKEL CHORAL WORKS – Hun ga ro ton Classic HCD 32863 20. track Ma gyar Cantate 02:03-tól 
07.15 mp-ig – Schnöller Szabina, Heim Mer ce des, Ko vács Bar na, Jekl Lász ló, Musica Nostra Nőikar 
(Mindszenty Zsuzsánna DLA), Pé csi Bartók Bé la Fér fi kar (Lakner Ta más DLA), MÁV Szim fo ni kus Ze ne -
kar. Ve zé nyel: Somogyváry Ákos. 

 
11     FE RENC ERKEL CHORAL WORKS – Hun ga ro ton Classic HCD 32863 20. track Ma gyar Cantate 07:16-tól 

– Schnöller Szabina, Heim Mer ce des, Ko vács Bar na, Jekl Lász ló, Musica Nostra Nőikar (Mindszenty 
Zsuzsánna DLA), Pé csi Bartók Bé la Fér fi kar (Lakner Ta más DLA), MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar. Ve zé nyel: 
Somogyváry Ákos. 



Újabb más fél év ti zed el tel té vel si ke rült a ré gó ta dé del ge tett ter vet meg va ló sí ta -

ni; a Ma ros vá sár he lyen élő Erkel-üku no ka, Szőnyi Zol tán kar mes ter jó vol tá ból 2010 

ta va szán kéz hez kap va az ere de ti par ti tú ra má so la tát le he tő ség nyílt a tel jes kó -

rus- és ze ne ka ri kot ta anyag el ké szí té sé re. En nek nyo mán han goz ha tott el is mét 

ere de ti for má já ban, s vál hat re mé nye ink sze rint mi nél szé le sebb kör ben is mert té 

Erkel Fe renc Ma gyar Cantate-je, hogy vég re el fog lal ja meg ér de melt he lyét a ma -

gyar ze ne tör té net ben. 

 

Az elő ző da rab hoz ha son ló an az ural ko dó hoz, szö veg író ként pe dig szin tén Szig li geti 

Edé hez kap cso ló dik az ere de ti leg vegyeskarra és ze ne kar ra írott I. Ma gyar ki rály-
him nusz.12 Ko ra be li be mu ta tó ja 1873 no vem be ré ben, Fe renc Jó zsef trón ra lé pé sé -

nek 25. év for du ló ján volt egy nem ze ti szín há zi dísz elő adás ré sze ként Erkel Fe renc 

ve zény le té vel, ame lyen a szín ház egész tár su la ta ma gyar nép vi se let ben je lent meg. 

De be szé des a cím adás is, hi szen az ural ko dás év for du ló ja a csá szár hoz kap cso ló -

dik, a kö szön tés vi szont már a ma gyar ki rály nak szól. Szö ve ge ta lán kis sé kon for -

mis tá nak tű nik, ek kor azon ban már épp ne gyedszá zad dal va gyunk túl a sza bad ság -

harc le ve ré sét kö ve tő haynaui meg tor lá son, az azt kö ve tő las sú, de még is egy irá nyú 

kon szo li dá ci ón, an nak szim bo li kus ti a rá ján, az imént már meg idé zett ko ro ná zá son 

és a ha za böl cse, De ák Fe renc egyen get te ki egye zé sen. Aki – nem mel lé ke sen – elő -

ször hasz nál ta Erkellel kap cso la to san a „kar nagy” ki fe je zést. A da rab ma in kább 

Sza bó Mik lós szö ve gé vel – Él jen a ha za! – is mert. 

 

Majd’ más fél év ti zed del ké sőbb ugyan csak ju bi le um ra, a Nem ze ti Szín ház meg nyi -

tá sá nak 50. év for du ló já ra ké szült az Ün ne pi nyi tány, amely nek be mu ta tó ja 1887. 

szep tem ber 28-án volt. A mű vet Erkel fel ké rés re kom po nál ta, amely az irán ta va ló 

vi tat ha tat lan tisz te le tet tük rö zi. An nak a mu zsi kus nak a meg be csü lé sét, aki ek kor -

ra már egy kor szak szim bó lu ma, a ma gyar ság el ső szá mú ze ne szer ző je. 

A nyi tány ze nei té má i nak na gyob bik ré sze ko ráb bi mű ve i ből is mer he tő. Töb bek 

kö zött fel hang zik benne a Sa rol ta két mo tí vu ma, ko rál sze rű en, bár tö re dé ke sen 

meg idé zi sa ját Hymnuszát is, dal la mi szem pont ból azon ban sok kal konk ré tab ban 

rá is mer he tő Egressy Bé ni Szó za ta. S bár az 1800-as évek vé ge fe lé va ló já ban már 

ne mi gen le he tett újat mu tat ni az év szá za dos múlt ra vissza te kin tő szo ná ta for má -

ban, a ze ne mű ki dol go zá sá nak ki vé te le sen igé nyes vol ta még is iga zol ja az al kal ma -

zott for ma lét jo go sult sá gát. Erkel kom po zí ci ó ja épp a több fé le ze nei té ma, ugyan -

ak kor az egymástól me rő ben kü lön bö ző ka rak te rek mes te ri öt vö zé se ré vén töl ti be 

ün ne pi en összegző kül de té sét, a ma gyar nem ze ti ro man ti ka és sa ját élet út ja el vá -

laszt ha tat lan esszen ci á ját. 

 

A ze ne szer ző 1892. au gusz tus 19-én állt éle té ben utol já ra pul pi tu son. Eb ben az év -

ben kom po nál ta a II. Ma gyar ki rály-him nuszt Jó kai egy esz ten dő vel ko ráb ban írt 

„Is ten tartsd meg or szá gunk ki rá lyát” kez de tű ver sé re és ad ta elő to váb bi két Pető fi-
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12     FE RENC ERKEL CHORAL WORKS – Hun ga ro ton Classic HCD 32863 2. track I. Ma gyar ki rály-him nusz – 
Pé csi Bartók Bé la Fér fi kar. Ve zé nyel: Lakner Ta más DLA. 



meg ze né sí tés sel (El ven né lek én..., A fa lu ban utcahosszat...) együtt. A köl te mény 

mon da ni va ló ja, az ural ko dó nak szánt üze ne te a har ma dik vers szak ban vá lik nyil -

ván va ló vá; az ő fe la da ta min den kor ban és hely zet ben a jog nak, a sza bad ság nak 

vé del me, a vi szá lyok el há rí tá sa. A kó rus mű zon go rabe ve ze té sé nek 3–4. üte mé ben 

– bár né mi képp transz for mál va, de – nem ki fe je zet ten hí zel gő mó don fel fe dez he tő 

a Hymnusz „Ha küzd el len ség gel” ze nei so ra. A da rab Erkel ha lá la után két esz ten -

dő vel, 1895-ben je lent meg nyom ta tás ban Harrach Jó zsef Arany lant és Ma gyar 

Arion gyűj te mé nye i ben zon go ra kí sé ret tel. Az ere de ti kéz irat vi szont is me ret len, 

mint ahogy a ze ne ka ri kí sé ret ről sem tu dunk.13 

 

„Min den nem zet nek meg van a ma ga néphymnusza, mellyel ki rá lyát él te ti. A brittnek 

GOD SAVE THE KINGje, a né met nek GOTT ERHALTEja stb. A ma gyar még nem bir 

illyennel. Avvagy ke ve sebb loyalitás me le gí te né keb lün ket? Bi zo nyo san nem. [...] Be 

dicső vol na birni egy nagy sze rű néphymnuszt, mellyre Vörösmartynk’ ko szo rú zott ko -

bo za és Erkelünk’ gyö nyö rű lyrája egye sül né nek. Raj ta di cső ma gyar költér!”14 Alig 

egy hét re rá, 1844. feb ru ár 29-én Bartay And rás ze ne szer ző, tan könyv író, a re form -

ko ri kul tu rá lis ve ze tés ki emel ke dő kép vi se lő je, aki az 1843–1844-es esz ten dők ben 

állt igaz ga tó ként a pes ti Nem ze ti Szín ház élén: „is mét 20 arany pá lya díjt tűz ki  

a’ leg jobb népmelodiáért – KÖLCSEY FE RENC KO SZO RÚS KÖL TŐNK’ HYMNUSÁRA’ 

ének és ze ne kar ra té ve. [...] A pályaművek be kül dé sé nek ha tár nap ja 1844 má jus 1ső 

nap ja...”15 

A jó há rom hó nap pal ké sőb bi be szá mo ló sze rint „egy több mű ked ve lő urak ból 

ala kult vá laszt mány” jú ni us 15-én ho zott egy han gú ha tá ro za ta alap ján „a be kül dött 

13 műek kö zöl – me lyek kö zött szá mos di csé ret re mél tó szer ze mény van – leg tö ké le -

tesb nek, min den megkívántatóságot ma gá ban leg in kább egye sí tő nek len ni ta lál ta tott 

(pe dig kö zért elem mel) az I. szám mal, és ’Itt az írás ol vas sá tok’ [sic!] je li gé vel el lá tott 

pá lya mű, melly a mon dott dí jat nyerendi...”16 Amint az írás ból is ki de rül, Erkel – mert 

övé volt az egyes szá mú pá lya mű – jel ige ként Kölcsey Vanitatum Vanitas cí mű ver -

sé nek el ső két so rát idéz te, a nyom da ör dö ge azon ban itt is köz be szólt: „Itt az írás 

for gas sá tok, Érett ésszel, jó za non...” A mű ked ve lő urak összeg zést pe dig ér de mes 

kicsit pon to sí ta ni, hi szen töb bek kö zött olyan ne ve ket ta kart, mint Petrichevich 

Hor váth Lá zár, Szigligeti Ede vagy Vö rös marty Mi hály... A ze nei Him nusz szü le tés -

nap já nak te hát 1844. jú ni us 15-ét te kint het jük. (Kü lö nös egy be esés, hogy szer ző je 

negy ven ki lenc esz ten dő vel ké sőbb, 1893-ban ugyan ezen a na pon hunyt el Bu dán 

egy Diana úti vil lá ban.)17 
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13     HYMNUS – A Cisz ter ci SZENT ALBERIK Kó rus a ma gyar mil len ni um ra ké szí tett CD-fel vé te le (SACD001 
2000, 2002) 10. track. Zon go rán köz re mű kö dik Áchim Er zsé bet. Ve zé nyel: Somogyváry Ákos. 

 
14     Hon de rű, 1844. feb ru ár 24. 
 
15     Re gé lő Pes ti Di vat lap, 1844. már ci us 3. 
 
16     Hon de rű, 1844. jú ni us 22. 
 
17     SOMOGYVÁRY Ákos: A re form ko ri Nem ze ti Szín ház kez de mé nye zé sei. A Szó zat és a Hymnus meg ze né sí -

té se, ké sei utó éle tük = Ze ne szó, 2010. ja nu ár 24. 



A him nusz te hát mint mű faj, akár konk ré tan vagy uta ló jel leg gel a nem ze ti fo há -

szunk ra, de min den kép pen meg ha tá ro zó, köz pon ti sze re pet töl tött be Erkel éne kes 

mű ve i ben. Ha nem is élet mű-kro no ló gi á ban, de mű fa ji szem pont ból még is a leg -

meg ha tá ro zóbb ma ga Erkel Himnusza, amely nek 2019. jú ni us 15-én volt a 175. 

szü le té si év for du ló ja. Ahogy ő meg kom po nál ta a ko ra be li Nem ze ti Szín ház ze ne ka -

rá ra a ma is mert nél jó val pu ri tá nabb hang sze re lés sel; ver bun kos stí lus je gyek kel, 

ap ró nyúj tott rit mu sok kal, 32-ed fel fu tá sok kal a vo nós szó la mok ban és a nándor-

fehérvári di a dalt, va la mint a po zso nyi di ák kort idé ző ha rang szó val a be ve ze tő és 

a zá ró üte mek ben. Egyet len el té rés ként – Lu kin Lász ló ta nár úr egy ko ri szó ta lá nyá -

val él ve: a „kö zé nek” szá má ra – az egy há zi gya kor lat ban majd’ év szá za da je len lévő 

B-dúr transz po zí ci ó ban is rög zí tet tük 2000-ben a Cisz ter ci Szent Alberik Kó rus és 

a MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar elő adá sá ban.18 

Leg utóbb 2013 nya rán ké szí tet tünk fel vé telt a MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar ral Erkel 

ere de ti par ti tú rá ja alap ján a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság fel ké ré sé re spor to ló ink ha -

zai és nem zet kö zi ver se nye ken tör té nő mél tó, ugyan ak kor au ten ti kus ze nei de le gá -

lá sá ra.19 

 

Erkel Fe renc Himnuszát an nak 1844-es ke let ke zé se óta töb ben át dol goz ták, a mű -

ből sok fé le áti rat szü le tett. Kö zü lük több mint két ge ne rá ció óta má ig a leg is mer tebb 

Dohnányi Er nő hang sze re lé se. A tör té ne ti hű ség ked vé ért azon ban tisz táz ni kell, 

hogy bár ezt a vál to za tot a XX. szá zad egyik va ló ban leg ki vá lóbb ma gyar mu zsi ku -

sa hang sze rel te, még is a kot ták (és a fel vé te lek) össze ha son lí tá sá ból egy ér tel mű en 

ki vi lág lik, hogy Dohnányi fel dol go zá sa (kü lö nö sen a ma gya ros ze nei ele mek te kin te -

té ben, azok tel jes el ha gyá sa mi att) az ere de ti Erkel-mű től lé nye ge sen kü lön bö zik. 

Ezen fon tos ele mek, je len tős el té ré sek a kö vet ke zők: 

– ver bun kos nyúj tott és éles rit mu sok, va la mint a zár la tok ban (rö vid – „secco”) 

nyolcadok al kal ma zá sa, 

– har minc ket ted fu ta mok fel ve ze té se a fő mo tí vu mok kez dő hang ja i ra hat he -

lyütt a vo nós szó la mok ban, 

– Erkel ere de ti ze ne ka ri hang sze re lé sé ben ütő hang szer ként csak üst dob, il let ve 

a be ve ze tő és a zá ró négy ütem ben ha rang szó (vagy tam-tam) sze re pel; t. k.  

a kis do bot, nagy do bot, a cin tá nyért Dohnányi a kor szak – vél he tő en el várt – ké -

ső ro man ti kus hang zás ké pé hez iga zod va 1938-ban il lesz tet te áti ra tá nak par ti -

tú rá já ba, 

– az utol só him nusz sor – az eu ró pai gya kor lat ból jól is mert – meg is mét lé se, bár 

idős ko ri (kí sé ret nél kü li) kó rus le tét jé be ezt Erkel sem ír ta be le. 

 

Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel az Erkel Fe renc ál tal írt nem ze ti fo hász ka rak te re, 

rit mu sa, tem pó ja meg ala po zot tan vé lel mez he tő en jó val fris sebb, gyor sabb volt a mai 

gya kor lat ból is mert nél, il let ve a fel vé te lek ré vén meg szo kott nál. Az ere de ti mű pu -
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18     HYMNUS – A Cisz ter ci SZENT ALBERIK Kó rus a ma gyar mil len ni um ra ké szí tett CD-fel vé te le (SACD001 
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19     http://olim pia.hu/magyarorszag-olim pi ai-es-sport-him nu sza 



ri tá nabb hang zá sú ver bun kos jel le ge, s eb ből fa ka dó tem pó ja idő vel azon ban nem -

csak meg ko pott, de las san a fe le dés ho má lyá ba is me rült. A mind má ig egyet len 

kottahű fel vé tel 2000-ben, a ma gyar mil len ni um esz ten de jé ben ké szült el az ere de -

ti nem ze ti szín há zi ze ne ka ri lét szám mal Esz-dúr ban a Cisz ter ci Szent Alberik Kórus 

és a MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar elő adá sá ban.20 

 

2013-ban a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság fel ké ré sé re is mét Erkel Fe renc par ti tú rá ját 

ala pul vé ve ké szí tet tük el a MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar ral a NOB lausanne-i ar chí -

vu ma szá má ra az olim pi ai já té ko kon a jö vő ben el hang zó ma gyar him nusz fel vé te -

lét. A nem zet kö zi stan dard el vá rá sa i nak meg fe le lő en ez egy énekszó lam nél kü li 

zene ka ri elő adás más fél perc ben, a kö zös sé gi ének lés re is al kal mas B-dúr hang -

nem ben.21 Kü lön le ges sé ge to váb bá a ze ne szer ző ál tal a kot ta kü lön so rá ban jel zett, 

ám ko ráb bi hang zóanya gok ban még so sem hal lott „harangs(z)ó”, amely egy ér tel mű 

uta lás az 1456-os fé nyes nándorfehérvári di a dal ra, amellyel egyi de jű leg III. 

Callixtus pá pa Eu ró pa-szer te el ren del te a dé li ha rang szót.22 

2019. jú ni us 15-én a Nem ze ti Mú ze um dísz ter mé ben az Erkel ál tal ala pí tott Fil -

har mó ni ai Tár sa ság Ze ne ka rá val, mint egy 120 ta gú elő adói ap pa rá tus köz re mű kö -

dé sé vel ad tunk em lék hang ver senyt Áder Já nos, a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke véd -

nök sé gé vel. Az ün ne pi hét vé gét kö ve tő en ke re sett meg dr. Bencze Iza bel la jo gász 

asszony azon szán dé ká val, hogy ci vil kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni Erkel ere de ti 

mű vé nek vissza ál lí tá sá ért a Ma gyar Köz tár sa ság Alap tör vé nyé ben rög zí tet tek szel -

le mé ben. En nek fo lyo má nya ként szá mos cikk és in ter jú után kap tunk ér te sí tést, 

hogy az em be ri erő for rá sok mi nisz te re tá mo ga tás ra mél tó nak ta lál ta a Bu da pes ti 

Fil har mó ni ai Tár sa ság gal kö zös – már le zaj lott és meg va ló sí tan dó – ren dez vé nye -

in ket a Himnusz 175 éves év for du ló já nak meg ün nep lé sé re. De cem ber 1-én ko ráb bi 

ter ve ink sze rint a Pes ti Vi ga dó ban hi va tá sos együt te sek kel – a Bu da pes ti Fil har mó -

ni ai Tár sa ság Ze ne ka rá val és a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kó ru sá val – rög zí tet tük 

Erkel ere de ti Himnuszát az 1844-es par ti tú rá ja alap ján, „kö zé nek szá má ra”, va gyis 

min den ki ál tal éne kel he tő mó don. A ké pi és hang fel vé telt szak mai be szá mo lólevél 

kí sé re té ben jut tat tuk el az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má ba, amely így elő ször 

2020. ja nu ár 22-én hang zott el hi va ta lo san a Kul tú rá ért Fe le lős Ál lam tit kár ság ma -

gyar kul tú ra na pi ün nep sé gén az Uránia Film szín ház ban.23 
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20     HYMNUS – A Cisz ter ci SZENT ALBERIK Kó rus a ma gyar mil len ni um ra ké szí tett CD-fel vé te le (SACD001 
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21     http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/mob-itt-meghallgathato-a-him nusz-olim pi ai-valtozata-

2282181 
 
22     Az olim pia előtt a ma gyar Him nusz olim pi ai fel vé te lé ről. Az Erkel Fe renc Tár sa ság köz le mé nye, 2016. 

augusz tus 1. 
 
23     https://www.youtube.com/watch?v=Iypr_XM9q28&feature=youtu.be
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Kiss Esz ter Ve ro ni ka 

Kot tá val írt tör té ne lem 
Pár hu za mok Erkel Fe renc és Szörényi Le ven te élet mű vé ben 
 

 

„A Hunyadi Lász ló és a Bánk bán va ló já ban nem tör té nel mi ope ra, ha nem egy nem -

ze ti mi to ló gia szép mű vé szi meg örö kí té se” – ír ja Fo dor Gé za1 a Mu zsi ka cí mű lap ban 

a Hunyadiról ké szí tett Erkel vá ku um ban cí mű ze nek ri ti ká já ban. Fo dor meg ál la pí tá -

sa ar ra a je len tős kü lönb ség re hív ja fel a fi gyel met, amely a szín pa di mű vek ben 

gyak ran meg je le nő ál ta lá nos tör té nel mi té ma ke re tei és a szá mos po li ti kai-tár sa -

dal mi üze net tel meg tol dott mí tosz te rem tés kö zött hú zó dik. Erkel ope rá in kí vül 

egyet len ze ne szer ző szín pa di mű ve i re áll meg ez az ál lí tás, Szörényi Le ven te al ko -

tá sa i ra. A két élet mű kö zött ezen kí vül is szá mos ze nei, tör té nel mi, tár sa dal mi kap -

cso la tot, pár hu za mot ta lá lunk. Kü lö nö sen idő sze rű ezek ről a kap cso ló dá si pon tok -

ról be szél ni, el ső sor ban a Bánk bán és az Ist ván, a ki rály össze ha son lí tá sa kap csán, 

hi szen a nem ze ti alap tan terv ré sze ként mind két mű min den ma gyar is ko lás gyer -

mek hez el jut az is ko lai ének-ze ne ok ta tás ré sze ként. En nek egyik oka, hogy ez a két 

mű a kul tu rá lis nem ze ti mi ni mum ré sze ként azon ma gyar ze ne mű vek kö zé tar to zik, 

ame lye ket élet kor tól és ze nei kép zett ség től füg get le nül a leg több ma gyar em ber 

ismer. A má sik szem pont, ami ért ér de mes a té má val fog lal koz ni, hogy lát has suk,  

a ma nép sze rű könnyű ze nei mű vek is ezer szál lal kö tőd nek a ma gyar ze ne tör té net 

ko moly ze nei előz mé nye i hez, azok is me re te nél kül nem ért he tők meg. 

A két szer ző ope rái, kü lö nö sen a Bánk bán és az Ist ván, a ki rály kö zöt ti pár hu za -

mok so ra nem füg get len at tól a tény től, hogy na gyon ha son ló po li ti kai-tár sa dal mi 

szi tu á ci ó ban szü le tett mű vek ről be szé lünk, olya nok ról, ame lyek ta lál koz tak a nem -

zet ak ko ri vá gya i val, prob lé má i val, az ak tu á lis rendszerkritikával. Ép pen ezért is 

vál tak a tör té nel met, a tár sa dal mi vál to zá so kat for má ló al ko tá sok ká, s ta lán ezért 

is te kint jük annyi ra for ra dal mi je len tő sé gű nek ezt a két mű vet. Az Ist ván, a ki rály 

ki rály dom bi ős be mu ta tó ját pél dá ul a po li ti kai elem zők kö zül is töb ben egye ne sen 

a rend szer vál tást elő ké szí tő ese mény ként te kin tik. Ugyan ak kor ta lán ez is az oka 

an nak, hogy ez a két da rab és a mon da ni va ló ja – mi köz ben a vi lág tel jes ma gyar 

la kos sá gát meg érin ti – nem zet kö zi té ren nem iga zán tu dott ko mo lyabb pá lyát be -

fut ni, an nak el le né re, hogy a jel leg ze tes ma gyar konf lik tus hely ze tek mel lett olyan 

ál ta lá nos je len sé ge ket mu tat nak be, mint a fél té keny ség, a test vér harc, vagy épp  

a sze gény ség, az el nyo más, a val lá si in to le ran cia és az ezek el le ni küz de lem. 

A té ma vá lasz tás mint a po li ti kai rend szer kri ti ká ja és az aktuálpolitikai mon dani -

va ló na gyon fon tos sze rep hez jut a mű vek ben, mi köz ben va ló ban egy faj ta mí tosz -

te rem tés zaj lik. Mind két szer ző nél fon tos üze net té vá lik a cse lek mény, a tör té nel mi 

pár hu za mok kal hív ják fel a fi gyel met az új ra ak tu á lis prob lé mák ra, a mí tosz te rem -

tés pe dig ugyan ezt po zi tív pél da- és irány mu ta tás sal erő sí ti meg. A kö zös mon da -
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ni va ló is egy ér tel mű: ma gya rok egy cso port ja a nem zet ha gyo má nya it ér zi ve szé -

lyez tet ve, mert egy ide gen kul tú rát pró bál nak meg fe lül ről az or szág ra eről tet ni, és 

köz ben egy bel ső el nyo más is fenn áll. 

A Bánk bán ke let ke zés tör té ne te köz is mert. Erkel ese té ben a ma gyar ság ra va ló 

tu da tos esz mé lés bár ko ráb bi, a vissza von ha tat lan el kö te le ző dést és a ma gyar tör té -

nel mi té mák el sőd le ges sé vá lá sát az 1848–1849-es sza bad ság harc és an nak le ve -

ré se hoz ta el, amely óri á si tra u ma ként ér te az egész nem ze tet. 

Az Ist ván, a ki rály ke let ke zé sé vel kap cso lat ban több ese ményt is meg kell ne -

vez nünk. Ugyan ez az esz mé lés és el kö te le ző dés Szörényi Le ven té nél, ha nem is ek -

ko ra tra u ma ként, de még is erő tel jes ha tás ként az 1968-as cseh szlo vá ki ai ese mé -

nyek kö vet kez té ben kez dő dik, ami kor az Il lés együt tes ép pen azok ban a na pok ban 

nyer te meg a tánc dal fesz ti vált, ami kor a prá gai ta vaszt el ti por ták. El in dul tak tur né ra 

mint a tánc dal fesz ti vál győz tes együt te se, és meg kel lett áll ni uk az úton, mert szó 

sze rint szem be jöt tek a tan kok a ma gyar sor ka to nák kal. Per sze 1956-ról és úgy ál ta -

lá ban a rendszerkritikáról nem ek kor hal lot tak elő ször az Il lés tag jai, de vi lá go san 

ki mu tat ha tó, hogy ez az a pont, amikortól az erő tel je sebb po li ti kai üze ne tű szá mok 

irá nyá ba in dul a Szörényi–Bródy-pá ros. 

En nek az ese mény nek a fo lyo má nya az 1971-ben meg je lent úgy ne ve zett „fe hér 

le mez”, ame lyen az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ból vett rész le tek re írt 

be atora tó ri um ta lál ha tó, és amely a mai na pig je len tős nek és ak tu á lis nak te kint he tő 

akár ze ne i leg, akár mon da ni va ló já ban. Ha ze ne i leg néz zük, ez az el ső szvit sze rű, 

össze füg gő Szörényi-ze ne mű, amely nek nyi tó té te le, a Te kit vá lasz ta nál? ké sőbb 

az Ist ván, a ki rály nyi tó szá ma lett, te hát ta gad ha tat lan az össze füg gés a két mű kö -

zött. A má sik kap cso ló dá si pont az, hogy az Ist ván, a ki rály sem ope ra a szó iga zi 

ér tel mé ben, sok kal in kább szvit sze rű a szer kesz té se. Azt is fon tos meg em lí te ni, hogy 

itt je le nik meg el ső ként hang sú lyo zot tan a tu da tos üze net, a po li ti kai, tár sa dal mi 

uta lás. 

Erő sí ti a kap cso la tot a két mű kö zött, hogy a Bánk bán és az Ist ván, a ki rály be -

mu ta tá sá nak kö rül mé nyei is ha son ló ak vol tak. Az el nyo más, a jól el ta lált pár hu za -

mok egy faj ta nem ze ti ün nep pé ala kí tot ták mind két be mu ta tót, és eh hez az ér zés hez 

pró bált min den elő adás al kal má val vissza ta lál ni a kö zön ség. Nyil ván an nak is oka 

van, hogy bő 100 év nek kel lett el tel nie, mi re annyi ra meg vál to zott a ze nei íz lés és 

a kor stí lus, hogy a Bánk bán mel lé nem ze ti ope rá nak oda ke rül he tett az Ist ván, a ki -

rály is. Je len ta nul mány ban a tár sa dal mi-po li ti kai pár hu za mok mel lett két fon tos 

ze nei kap cso ló dá si pont ra fó ku szá lok az Erkel- és Szörényi-élet mű ben: a nép ze ne 

és az Erkel ál tal meg ze né sí tett Him nusz mo tí vu ma i nak je len tő sé gé re. 

 

 

A mű vek hang sze re lé si és ze nei kap cso ló dá si pont jai: 
a nép ze ne és a né pi hang sze rek 
 

Az egyik leg fon to sabb kap cso ló dá si pont Erkel Fe renc és Szörényi Le ven te kö zött 

a nép ze ne mint a nem ze ti jel leg ki fe je zé sé nek egyik leg fon to sabb esz kö ze, ezen be -

lül pe dig egy fe lől a né pi hang sze rek ze ne kar ba eme lé se, más fe lől pe dig a nép ze ne 

fel dol go zá sá nak, meg je le ní té sé nek a mód ja és jel lem áb rá zo lá si funk ci ó ja. 
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Erkel nép ze né vel va ló ta lál ko zá sa köz is mert: Po zsony ban hal lot ta Bi ha ri Já nost 

he ge dül ni, és ez élet re szó ló él ményt je len tett szá má ra. A kor tár sak kö zül nem volt 

egye dül az zal a tö rek vé sé vel, hogy a ze nei nyel vet ma gyar nép ze nei, pon to sab ban 

né pi es mű ze nei ele mek kel te gye ma gya ros jel le gű vé, elég, ha csak Liszt Fe ren cet 

em lít jük. Tud juk, hogy a ver bun kos re ne szán szát él te eb ben a kor szak ban, vi rág zott 

a pa lo tás és a csár dás, ugyan ak kor tény az is, hogy Erkel Ko lozs vá ron nem csak né -

pi es mű ze nét, ha nem szá mos ma gyar nép dalt is hal lott. 

Szörényi Le ven te ta lál ko zá sa a nép ze né vel ko ráb bi, mint a táncházmozgalom 

’72-es meg je le né se, sőt bi zo nyos ér te lem ben ép pen az ő egész ko rai, az Il lés-szá -

mok ban meg je le nő nép ze nei fel dol go zá sai vol tak azok a pon tok, ame lyek ins pi rál tak 

és a nép ze ne fe lé for dí tot tak a táncházmozgalom el in dí tói kö zül so ka kat, pél dá ul 

Sebő Fe ren cet és Hal mos Bé lát, akik er ről ma guk is több ször be szél tek. Ez te hát egy 

na gyon tu da tos nép ze ne fe lé for du lást és a kort meg elő ző nép ze nei is me re te ket 

fel té te lez, hi szen az Il lés al kal ma zott már a hat va nas évek ben né pi hang sze re ket – 

ci te rát, fu ru lyát –, il let ve konk rét nép da lo kat dol go zott fel. Utób bi ra pél da a Bródy 

Já nos ál tal jegy zett Át ko zott fél té keny ség cí mű Il lés-szám, amely tu laj don kép pen az 

is mert, Pát ria-le me zen is meg je lent Lajtha-gyűj tés 1942-ben rög zí tett El me gyek, 

elme gyek kez de tű szé ki nép da lá nak szó sze rin ti át eme lé se egy új, sa ját szö veg gel, 

ér dem ben még a kí sé rő har mó nia sor sem vál to zik. 

Ugyan ak kor em lít het nénk Szörényi Le ven te több Il lés-szá mát is, ame lyek nem 

szó sze rint át emelt nép ze nei dal la mok, de mo tí vu ma i ban, dal lam épít ke zé si struk tú -

rá i ban tel je sen a nép ze nét idé ző me ló di ák. Ilyen a Vi rág ének a vé gén te ke rő lant tal, 

a Sár ga ró zsa ci te rá val, a Már ci us 1848, az Alig volt zöld kez de tű dal, vagy az Ami -

kor én még kis srác vol tam fu ru lyá val. 

Ép pen az utób bi ket tő a bi zo nyí té ka an nak, hogy nem csak ma gyar nép ze nei kap -

cso la tok ban bő vel ke dő Il lés-szá mo kat ta lá lunk már rög tön az Il lés együt tes el ső 

éve i ből, de a dél szláv dal lam vi lá got is több szám ban fel fe dez het jük, a Szörényi-

csa lád ál tal gyak ran hall ga tott belg rá di rá dió nép ze nei adá sa i nak kö szön he tő en. 

Ek kor még jó val Vujicsics Tihamér ha zai dél szláv gyűj té sei előtt já runk. Ér de kes ség, 

hogy ezt tu da to sí tan dó a kö zön ség ben, a köz el múlt ban egy egész estés mű sort ál lí tott 

össze a Vujicsics együt tes és Szörényi Le ven te, amely nek so rán szá mos Il lés-szám 

– töb bek kö zött az em lí tett két dél szláv mo tí vu mok ra épü lő dal – és ma gyar or szá gi 

szerb kó ló kö zöt ti ze nei össze füg gést, adott eset ben pon tos egye zést mu tat nak be. 

Nem tar to zik ide szo ro san, de azért meg kell je gyez nünk, hogy ez a tö rek vés 

nem volt pél da nél kü li a nem zet kö zi könnyű ze nei élet ben sem. A Beatles is ko rán  

a nép ze ne fe lé for dult – jó pél da er re a You’ve got to hide your love away, vagy  

a Norwegian Wood, ahol az in di ai szitárművésszel, Ravi Shankarral dol goz tak 

együtt –, rá adá sul a szitár az Il lés nél is meg je le nik, ép pen az em lí tett fe hér Il lés-

leme zen ta lál ha tó Approximációban. 

Szörényi Le ven té nél a ko rai Il lés-idő szak után a folkelemek ská lá ja év ről év re 

nö vek szik, a Fo nog ráf vagy a szó ló le me zei bi zo nyos ér te lem ben az ilyen jel le gű ze -

nei kí sér le tez ge té sek nek is na gyon hasz nos mű he lyei vol tak, és a ma gyar nép ze ne 

mel lett más irány ba is ki te kin tet tek. Min dezt ki egé szí tet te az idő köz ben el in dult 

táncházmozgalommal és az au ten ti kus ma gyar nép ze né vel va ló sze mé lyes ta lál ko -

zá sa is, hi szen ta lán ke ve sen tud ják, de részt vett több ko rai Mu zsi kás-le mez fel vé -
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te lén ze nei ren de ző ként. Se bes tyén Már tá val, if jabb Csoóri Sán dor ral va ló meg is -

mer ke dé se is eb ből az idő szak ból ered, és a nyolc va nas évek ele jén Kal lós Zol tánt 

sze mé lye sen is el kí sér te egyik me ző sé gi gyűj tő út já ra. 

Ezen a pon ton ju tot tunk el az Ist ván, a ki rá lyig, hi szen itt Gé za fe je de lem te me -

té sén egy konk rét me ző sé gi halottkísérő hang zik el, ame lyet Szörényi Le ven te élő -

ben hal lott ezen a bi zo nyos me ző sé gi Kal lós-gyűj té sen. Az Ist ván, a ki rály ban ez  

a dal lam mi e lőtt át ala kul gre go ri án jel le gű vo ká lis me ló di á vá, utal va a nép ze ne és az 

egy há zi ze ne köl csön ha tá sa i ra, tö rök sí po kon hang zik el. Tud juk, hogy a ma is mert 

vo nósban da el ter je dé se előtt a tel jes ma gyar nyelv te rü le ten „síp pal-dob bal” ze nél -

het tek. Ez pél dá ul az ar cha i ku sabb és a vo nós gya kor lat tal csak a XIX. szá zad má -

so dik fe lé ben ta lál ko zó gyimesi nép ze ne fú vós meg ol dá sa i ban2 is tet ten ér he tő, 

ahogy ép pen a Gyimesben gyűj tött Rá kó czi-mars és an nak tö rök síp sze rű hang szer re 

uta ló jel le ge ve zet te el a ku ta tó kat a mai Tö rök or szág te rü le té re. Vujicsics Tihamér 

ép pen a Rá kó czi-mars tö rök or szá gi vál to za tá ért in dult út nak, ami kor a re pü lő gé pe 

le zu hant, a dal lam szin tén fú vós vál to za tát vé gül Kob zos Kiss Ta más nak si ke rült 

meg ta lál nia egy tö rök or szá gi gyűj tés so rán. 

A me ző sé gi ze ne ha tá sa nem áll meg itt a da rab ban, va la hány szor Kop pány lá nya, 

Ré ka ka rak te re szín re lép, Szörényi Le ven te meg idé zi a me ző sé gi nép ze nét a dal lam -

szer kesz tés és a dí szí té sek al kal ma zá sa so rán. Nem egy szer a klasszi kus me ző sé gi 

vo nós ban da is meg je le nik he ge dű vel és há romhú ros né pi brá csá val, és a kí sé ret ben 

is vissza kö szön az a jel leg ze tes dúr hár mas hang za tok ra épü lő har mo ni zá ci ós stí lus, 

ami a me ző sé gi nép ze né re jel lem ző. A „Halld meg, Uram, a ké ré sem...” kez de tű Réka 

ál tal éne kelt dal sor szer ke ze te a nép da lo ké hoz ha son ló, ki fe je zet ten – a ma gyar 

nép ze né ben is kü lön le ges nek szá mí tó – me ző sé gi nép dal kincs re em lé kez tet. 

Erkel Bánk bán já ban is ta lá lunk olyan hang sze re ket, ame lyek kel a né pi jel le get 

pró bál ta áb rá zol ni, ilyen pél dá ul a cim ba lom, ame lyet egye dül álló mó don emelt  

a ze ne kar ba, de a ré gi tá ro ga tó hoz ha son ló ha tást tu dott el ér ni az an gol kürt tel, 

ame lyet el ső ként hasz nált a ma gyar ze ne szer zők kö zül. Szin tén el ső ma gyar ként 

alkal maz ta a zen gő hú ros vi o la d’amorét is. Ez a há rom hang szer, a vi o la d’amore, 

az an gol kürt és a cim ba lom hár fá val ki e gé szül ve együtt ak kor szól, ami kor Me lin da 

ké ri Bánkot, hogy ne át koz za kis fi át. Erkel pi ko ló val idé zi meg a fu ru lyát a Ti sza-

par ti je le net ben, amely nek a ze nei anya ga is a va ló di ma gyar nép ze né vel ro kon 

meg ol dá so kat al kal maz, rá adá sul eb ben a rész ben a ver bun kos las sú, gyors, még 

gyor sabb szer ke ze te is meg je le nik. 

A nép ze ne meg idé zé sé nek mód ja is sok eset ben ha son ló: ál ta lá ban nem egy konk -

rét gyűj tött dal la mot hal lunk, Gé za fe je de lem te me té sét le szá mít va, ha nem egy 

olyan dal la mot, ame lyik kü lön bö ző rit mi kai meg ol dá sa i ban, mo tí vu ma i ban a nép -

ze ne esz köz tá rá ból, Erkel ese té ben pe dig leg in kább a ver bun kos ból épít ke zik. 

A né pi ele mek a jel lem áb rá zo lás ban is meg je len nek mind két szer ző nél, Ré kát már 

em lí tet tük, ahogy Gé za te me té sét is, ahol az ősi halottkísérő dal lam vál to zik át gre -
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go ri án jel le gű vé, ér zé kel tet ve a roc ko pe rá ban éne kes sze rep lő ként meg sem je le nő, 

ám fon tos hi vat ko zá si pon tot je len tő Gé za fe je de lem po li ti kai-val lá si élet út ját. 

Erkelnél ugyan ezt a jel lem áb rá zo ló funk ci ót töl ti be a cím sze rep lő Bánk bán 

ének szó la ma, amely az ope ra el ső fel vo ná sá ban az olasz és fran cia ope rák nyel ve -

ze tét kö ve ti, és csak Bánk sa ját tör té nel mi fe la da tá nak, ma gyar iden ti tá sá nak fel is -

me ré sét kö ve tő en, a má so dik fel vo nás ban vált át ma gya ros jel leg re. 

Aho gyan Liszt Fe renc és Erkel be vit te a ze nei köz tu dat ba a ma gya ros jel le get, 

még ha ők nem is az au ten ti kus nép ze né vel ta lál koz tak, ha nem csak a né pi es mű -

ze né vel, az ha tott a ké sőb bi ma gyar szer zők re is. Ez biz to san nem füg get len a XX. 

szá za di nép ze nei re ne szánsz tól, Bartók és Kodály mun kás sá gá tól, ahogy bő száz 

év vel ké sőbb a nép ze ne rock ze né be eme lé se szin tén nagy lö kést adott a táncház-

mozgalom nép sze rű sé gé nek. Ahogy a táncházmozgalom in du lá sa előtt meg je le nő 

Il lés-da lok ins pi rál tak ké sőb bi nagy tánc há zas iko no kat, az is egy ér tel mű, hogy szé -

le sebb kör ben az Ist ván, a ki rállyal vált is mert té ez az ak kor még min den képp 

réteg je len ség nek te kint he tő revival moz ga lom. Az zal, hogy a ki rály dom bi ős be mu ta -

tón Novák Fe renc „Ta ta” az összes fon tos tö meg moz gás nál nép tán cot al kal ma zott, 

és hogy a Se bes tyén Már ta ál tal éne kelt Ré kát kí sé rő nép ze né szek – nem mel les leg 

a táncházmozgalomban szin tén egy faj ta ikon nak szá mí tó if jabb Csoóri Sándorék – 

élő ben mu zsi kál tak, azok is szem be sül tek ez zel a hang zás él ménnyel, akik ko ráb ban 

nem na gyon ta lál koz tak az au ten ti kus nép ze né vel. Nem csak az mu tat ha tó ki, hogy 

a da rab meg je le né se után egy csa pás ra az egyik leg nép sze rűbb név vé vált a ko ráb -

ban rit ká nak te kint he tő „Ré ka”, de hir te len tö me ge sen kezd tek el fi a ta lok au ten ti kus 

népdaléneklést ta nul ni, ép pen Se bes tyén Már ta hang szí né nek, hang kép zé sé nek ha -

tá sá ra, és ugyan ezt mond hat juk el a hang sze res nép ze nét ta nu lók szá má nak nö ve -

ke dé sé ről is. 

 

 

A Him nusz mo tí vu ma i nak tu da tos meg je le ní té se a Szörényi-mű vek ben 
 

A Him nusz má ra az Ist ván, a ki rály el ma rad ha tat lan ré szé vé vált, pont úgy, ahogy 

Beethoven ze né je az ele jén, hi szen a vé gén au to ma ti ku san el éne kel jük. Most azon -

ban nem er ről a spon tán ki ala kult szim bi ó zis ról sze ret nék em lí tést ten ni, ha nem a 

Him nusz jel leg ze tes mo tí vu ma i nak ke vés bé fel tű nő fel dol go zá sa i ról, meg je le né se i -

ről a Szörényi-mű vek ben, ame lyek egy faj ta uta lás ként, mint egy ve zér mo tí vum ként 

ível nek át szin te az összes szín pa di mű vön. Itt je gyez ném meg, hogy a Szörényi-

mű vek re3 egyéb ként is jel lem ző a ve zér mo tí vu mok ban gon dol ko dó szer kesz té si elv, 

bi zo nyos mo tí vu mok az egyes roc ko pe rá kon be lül több pon ton, il let ve uta lás ként 

más mű vek ben is meg je len nek. Jó pél da er re a Kop pány fel né gye lé sét je lö lő dal -
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(kó rus kan tá ta, 2003), Ár pád né pe (roc ko pe ra, 2006).



lam rész let, amely nem csak az Ist ván, a ki rály más pont ja in, pél dá ul a Gé za te me té -

sén el hang zó „Uram, te jó nak lát tad el szó lí ta ni...” szö veg ré szé nél, de a tri ló gi á ban – 

Ist ván, a ki rály, Ve led, Uram!, Ár pád né pe mű vek ben – több he lyen is meg je le nik, és 

még A ki át ko zott ban is hall juk Ist ván ki rály szel le mé nek ér ke zé se kor. 

Szörényi Le ven te ve zér mo tí vu mos tech ni ká já nak el ső je le a már em lí tett, 1971-

ben meg je lent Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ig nyú lik vissza. Ez az el ső szvit -

sze rű Szörényi–Bródy-mű, amely nek a kez dő szá ma az a Te kit vá lasz ta nál? cí mű 

szám, amely 1983-ban az Ist ván, a ki rály nyi tó da la ként de bü tál új ra, tu da to san utal -

va a két mű kö zöt ti kap cso lat ra. Eb ből a da lok egymást ze nei kap cso lat és szö veg 

sze rint el ren de zett sor rend jé ből, va gyis a szvit sze rű gon dol ko dás ból fej lő dik ki az 

Ist ván, a ki rály szer ke ze te, ame lyik an nak el le né re, hogy hi va ta lo san roc ko pe ra  

a mű fa ja, szer ke ze ti leg egyál ta lán nem te kint he tő ope rá nak. Az Ist ván, a ki rály négy 

szín re ta go ló dik, az egyes ré szek ben a da lok sor rend je egymáshoz ké pest sza bály -

sze rű sé get mu tat, a ha son ló vagy azo nos ka rak te rű dal la mok adott pon to kon je len -

nek meg. Ilyen ka rak ter da rab a he lyez ke dő na gyu rak vissza té rő tri ó ja, vagy ilyen 

sza bály sze rű ség alap ján ta lál juk az Oly tá vol vagy tő lem és a Fel kelt a Na punk cí mű 

da lo kat is a má so dik és a ne gye dik rész vé gén. A tu da tos uta lás a töb bi szín meg -

fe le lő ré szé re, a dal la mok vissza té ré se eb ben a szvit sze rű szer ke zet ben már meg -

elő le ge zi azt a faj ta ve zér mo tí vum-tech ni kát, amely az tán az Ár pád né pé ben már 

wag ne ri mennyi ség ben, egy va ló di ope rai szer ke zet ben van je len. Ép pen a fen ti ek 

mi att a Szörényi-fé le ve zér mo tí vum-tech ni ka és a na gyobb lé leg ze tű mű vek ori gó -

já nak ezt az 1970 kö rü li idő sza kot, és ma gát az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko -

za tát te kin tem. 

Szörényi Le ven te és a Him nusz, mint uta lás ként meg je le nő mo tí vum kap cso la tát 

egy egé szen ko rai, ta lán ke vés bé is mert dá tum tól ere dez tet het jük. 1970. ok tó ber 

23-án Sop ron ban kon cer te zett az Il lés, és az 1956-os for ra da lom ról ek ko ri ban még 

nem volt szo kás meg em lé kez ni, sőt ki fe je zet ten prob lé más nak szá mí tott egy ilyen 

nyil vá nos ak ció. Az Il lés tag jai azon ban már ek kor meg em lé kez tek ró la a ma guk 

mód ján a ze nei so rok kö zé rejt ve, így az tán en nek a kon cert nek a mű so rá ba is be -

csem pész ték az er re va ló uta lást. A Bű bá jo sok cí mű film hez ké szült egy szám, ame -

lyet pár per ces vál to zat ban rög zí tet tek is egy kis le me zen, azon ban ezt a szá mot ak -

ko ri ban kö zel fél órás, hosszú imp ro vi zá ci ós sza kasszal ki bő vít ve ad tak elő élő ben 

a kon cer te ken, ál ta lá ban a mű sor meg ko ro ná zá sa ként. Ezen a na pon az imp ro vi zá -

ci ós sza kasz kö ze pén meg je lent a Him nusz né hány üte me gi tá ron, úgy el rejt ve, hogy 

a cen zo rok és a be sú gók ha da min den bi zonnyal ész re sem vet te, s ha még is ész re -

vet ték vol na, bi zo nyí ta ni ak kor sem le he tett vol na a tu da tos sá got. Ez pe dig ak kor 

egy tel je sen tu da tos gesz tus volt, egy ka lóz fel vé tel meg őriz te ezt a kon cer tet  

a Him nusz-fel dol go zás sal. 

Még mi e lőtt a Him nusz ra tér nénk rész le te seb ben, egy rö vid ki te kin tés ere jé ig  

a Beethoven-kap cso la tok ra is fel sze ret ném hív ni a fi gyel met, ez ugyan is szin tén 

tu da tos és je len tős a Szörényi-mű vek ben. Ez a pár hu zam is mu tat ja, hogy Szörényi 

Le ven te vi szony la gos rend sze res ség gel se gí ti a kö zön ség asszo ci á ci ó ját más szer -

zők mű ve i re va ló uta lá so kon ke resz tül. Kez dő dött ez az Ist ván, a ki rállyal, amely nek 

nyi tá nya Beethoven Ist ván ki rály nyi tá nyá nak köl csön zé se, a vé gén rockszekcióval 

dú sít va a hang sze re lést, ez a hang zás ve zet az tán át a Te kit vá lasz ta nál? cí mű kez dő 
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szám hoz. A má sik fon tos Beethoven-adap tá ció az Egmont-nyi tány, amely az Ár pád 

né pe nyi tá nya ként je le nik meg, és amely szin tén egy rockszekciós meg erő sí tés sel 

zá rul. Amíg az Ist ván, a ki rály ese té ben ért he tő a kö zös te ma ti ka okán a Beethoven-

mű, az Egmont-nyi tány már ma gya rá zat ra szo rul. Az Egmont-nyi tány rá adá sul nem -

csak utó la gos hoz zá il lesz tés a roc ko pe rá hoz, ha nem az egész mű vet át szö vi, több 

pon ton is meg je le nik a ze ne ka ri ré szek ben an nak jel leg ze tes kez dő rit mu sa és dal -

la ma, egy ér tel mű en je lez ve, hogy nem vé let len a da rab vá lasz tás. Az Egmont-nyi -

tány Ma gyar or szá gon el ső sor ban 1956 ikonikus ze né jét je len ti. Szörényi Le ven tét 

több ször is kér ték, hogy ír jon 1956-ról szó ló mű vet. Ma gá val a kor ral tu da to san 

nem kí vánt fog lal koz ni an nak kö zel sé ge és a még élő sze rep lők okán, de az Ár pád 

né pe a ma ga tör té nel mi pár hu za ma i val fel vál lal tan az 1956-os hő sök előtt tisz tel -

gő ope ra, és en nek egyik tu da tos esz kö ze a mű vön vé gig fu tó Egmont-nyi tány. 

A Szörényi-mű vek ben meg je le nő Him nusz-uta lá sok so rát a ke let ke zé sük sor -

rend jé ben is mer te tem. Az Ist ván, a ki rály több dal la ma is utal a Him nusz ze né jé re. 

Egyik je len tős és ta lán ke ve sek ál tal is mert pont ján egy hét hang ból ál ló mo tí vu -

mot idéz a Him nusz kez dő so rá ból, az „Is ten, áldd meg a ma gyart” szö veg re eső han -

go kat más rit mus ban, de dal lam ban tel je sen egye ző mó don hall juk az Oly tá vol vagy 

tő lem cí mű dal ban. Ez két szer is meg je le nik a roc ko pe ra so rán, egész pon to san  

a „Mondd, mennyit ér az em ber” szö veg sza kasz alatt. To váb bi kap cso lat, hogy 

mind két szö veg Is ten hez szó ló imát fo gal maz meg. Ez a ze nei rész csú cso so dik ki 

a „Fel kelt a Na punk” kez de tű, Ist ván ki rályt él te tő him nusz ban, amely nek hang sze res 

be ve ze tő je a do mi náns szep tim mel, majd a szep tim hang ról a szext re le lé pő for du -

la tá val egy ér tel mű en a Him nusz elő já té kát idé zi. Ma ga a Fel kelt a Na punk kez dő -

mo tí vu ma is utal a Him nusz ra, csak a kis sze kun dos kez dést nagy sze kund ra vál -

toz tat va. 

Kro no ló gi á ban A ki át ko zott kö vet ke zik, amely Kun Lász ló nak ál lít em lé ket: itt 

Ist ván ki rály lá to mássze rű meg je le né se ad le he tő sé get a Him nusz meg idé zé sé re. 

Ezen a pon ton nem csak a Him nusz dal la ma, de még a szö ve ge is meg je le nik, szá mos 

Ist ván, a ki rály ból va ló ze nei-szö ve gi idé zet tel együtt. 

A Ve led, Uram! mint a tri ló gia ré sze szo ro sab ban kap cso ló dik az Ist ván, a ki rály -

hoz, fel vál lal tan an nak a foly ta tá sa. Itt há rom szor ta lál ko zunk egy adott dal lal, 

amely kü lön bö ző szi tu á ci ók ban, kü lön bö ző lel ki han gu lat ban mu tat ja Ist ván ki rály 

bel ső ví vó dá sa it: az ele jén Im re ko ro ná zá sá ban re mény ke dő, a kö ze pén Im re ha lá -

la kor össze om ló és a vé gén a hal dok ló, or szá gát Bol dog asszony nak fel aján ló Ist ván 

ének li. Ez az „Uram, nagy a te ha tal mad” kez de tű dal, amely a „Szállj fel a csil la gok -

ba” le fe lé sze kun don ként eresz ke dő dal lam mo tí vu mát is tar tal maz za a hang sze res 

be ve ze té sé ben. A ref rén a „Szép, gyö nyö rű or szág”, il let ve a „Bús, ke se rű or szág” 

szö veg rész dal la má nál a Him nusz há rom kez dő hang ját idé zi, utal va a Him nusz ra, 

szin tén egy Is ten hez fo hász ko dó szö veg nél. Bár nem kap cso ló dik szo ro san ide, de 

az úgy ne ve zett ré gi ma gyar him nusz, a Bol dog asszony anyánk is meg je le nik a tri -

ló gi á ban, elő ször a Ve led, Uram! leg vé gén, majd ugyan ez zel a dal lam mal, tel je sen 

ha son ló mó don fel dol goz va in dul az Ár pád né pe, össze fog va a tri ló gi át. 

Az Ár pád né pé ben szin tén egy meg ha tá ro zó pon ton ta lál ko zunk a Him nusszal. Ez 

a mű a szer kesz té si el ve ket te kint ve az el ső iga zi egy be kom po nált Szörényi-ope ra, 

ahol tu laj don kép pen szin te min den mo tí vum nak meg van a je len té se és a je len tő sé -
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ge a cse lek mény szem pont já ból. Itt a zárókórusnál szin tén a kez dő há romhan gos 

mo tí vum meg idé zé sé vel utal Szörényi Le ven te a Him nusz ál tal kép vi selt gon do la -

tok ra. A szö veg szin tén himnikus jel le gű, csak ez út tal nem Is ten hez, ha nem a nagy 

ős höz, Ár pád fe je de lem hez kö nyö rög a nép: „Nézz le ránk, Táltoskirály”, eb ből  

a „Nézz le ránk” szö veg re esik a Him nusz-mo tí vum. 

Mind eze ket össze vet ve vi lá go san lát szik, hogy Szörényi Le ven te tu da to san for -

dult Erkel Fe ren chez, ami kor tör té nel mi té má jú ze nés szín pa di mű ve it ké szí tet te, és 

ki fe je zet ten uta lás ként idé zi szá mos pon ton a Him nuszt. Erkel Fe renc ha tá sa ez zel 

a ma gyar könnyű ze né ben is egy ér tel mű en ki mu tat ha tó, ahogy az is egy ér tel mű vé 

vá lik, hogy a tör té nel mi té má jú ope rák ese té ben mű faj tól füg get le nül, több mint 

száz év múl tán is ki hagy ha tat lan vi szo nyí tá si pon tot je lent Erkel élet mű ve és ze nei 

gon dol ko dá sa. 

 

 

Irodalomjegyzék 
 
•       FODOR Géza: Erkel vákuumban, Hunyadi – Erkel Színház = Muzsika, 2003, 46. évf., 12. sz., 16. 
•       KISS Eszter Veronika: A furulya- és hegedűjáték kapcsolata Gyimes hangszeres zenéjében. 
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Erkel, a vezető 





Gom bos Lász ló 

Erkel Fe renc utód lá sa a Ze ne a ka dé mi án 
Po zí ció har cok a ze nei élet ben az 1880-as évek vé gén 
 

 

„Szál fa dőlt ki kö zü lünk” – mond ta Sza bol csi Ben ce a Farkasréti te me tő ben Kodály 

Zol tán ra va ta lá nál, és ugyan ezek a sza vak jog gal han goz hat tak vol na el 1893-ban 

is, ami kor Erkel Fe renc, a ma gyar nem ze ti ope ra meg te rem tő je tá vo zott az élők so -

rá ból. Erkel élet mű vé nek nagy sá gát két ség kí vül a ze ne mű vek hir de tik leg to vább és 

leg szem be tű nőb ben, de nem fe led kez he tünk meg az in téz mény ve ze tés, a szer ve -

ző mun ka, a ta ní tás és az előadóművészet te rü le tén szer zett ér de me i ről sem. Erkel 

va ló ban szál fa volt a ma gyar ze ne élet er de jé ben, aki nem egyet len pil la nat, ha nem 

kö zel egy év ti zed le for gá sa alatt „dőlt ki kö zü lünk”. Az ope rák so ra meg sza kadt az 

1885-ben be mu ta tott Ist ván ki rállyal, a ze ne ka ri mű ve ké az 1887-es Ün ne pi nyi -

tánnyal, ame lye ket kö ve tő en már csak né hány ki sebb kom po zí ci ó ja – egy da la, 

egyik kó rus té te lé nek áti ra ta és két fér fi ka ra – ké szült el. 

Fo ko za to san meg vált a po zí ci ó i tól is: az 1880-as évek kö ze pén az Ope ra ház nyu -

gal ma zott főzeneigazgatójaként már nem volt be le szó lá sa az in téz mény ügye i be, 

csu pán sa ját mű ve it ve zé nyel te né hány al ka lom mal, és az Or szá gos Da lár szö vet ség 

kar na gyi funk ci ó ját is évek óta Huber Ká roly töl töt te be he lyet te. A nyol ca dik év -

ti ze d é nek kö ze pén já ró Erkel szá má ra je len tős meg ter he lést je len tett igaz ga tó ként 

a Ze ne aka dé mia ve ze té se és a zon go rafő tan sza kos nö ven dé kek ta ní tá sa. 

Ek kor, 1886-ban va ló sá gos la vi nát in dí tott el Liszt Fe renc vá rat lan tá vo zá sa. Dél -

ceg tör zse és hó fe hér ko ro ná ja óri á si ro baj jal zu hant alá, és egy csa pás ra át ren dez -

te a ze nei élet erő vi szo nya it. Meg bom lott az egyen súly, és a ter mé sze ti tör vé nyek 

ér tel mé ben a ha tást el len ha tás nak kel lett kö vet nie. Alig ha nem en nek volt a kö vet -

kez mé nye, hogy a kö vet ke ző, 1887–1888-as tan év ele jén le mon dott verebi Végh 

Já nos, a Ze ne aka dé mia al el nö ke és Liszt he lyet te se, és ve le együtt Erkel is tá vo zott 

az in téz mény élé ről, majd egy to váb bi esz ten dő el tel té vel, 1888 vé gén a ta ní tást 

sem vál lal ta to vább. Ugyan ek kor kér te nyug dí ja zá sát az is ko la ala pí tó gár dá já nak 

két meg ma radt tag ja, id. Áb rá nyi Kor nél és Nikolits Sán dor is.1 

Né hány év vel ez előtt, ami kor egy kon fe ren ci án elő adás sal kö szönt het tem a 70 

éves ze ne tör té nészt, Berlász Me lin dát, hi po te ti ku san két, egymással szem ben ál ló tá -

bor ra osz tot tam a XIX. szá zad má so dik fe lé nek ve ze tő ha zai mu zsi ku sa it.2 Ugyan is, 

ha vé gig te kin tünk a mű vé szek sor sá nak ala ku lá sán, ar ra le he tünk fi gyel me sek, 

hogy a fő vá ros ban tör tént ze nei po zí ció vál tá sok ban kü lö nös rend szer mu tat ko zik 
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1      Erkel Fe renc be teg sé gé ről és láb mű té té ről 1888 őszén rend sze re sen tu dó sí tot tak a na pi la pok, és no vem -
ber vé gé re már egész sé gé nek hely re ál lá sá ról ír tak. Az ősz mes ter de cem ber kö ze pén részt vett 50 éves 
kar na gyi ju bi le u mi ün nep sé ge in, 16-án ma ga di ri gál ta a Bánk bán I. fel vo ná sát. Áb rá nyi és Nikolits  
a Ze ne aka dé mia 1888–1889-es év köny ve sze rint 1888. no vem ber 1-i ha tállyal vo nul ha tott nyug ál lo -
mány ba, utó da ik (Beliczay Gyu la, Herzfeld Vik tor, Sza bó X. Fe renc és Harrach Jó zsef) ki ne ve zé sé ről  
a Bu da pes ti Hirlap 1888. ok tó ber 12-én adott hírt. 

 
2      A té má ban meg je lent: GOM BOS Lász ló: Erkelék és Huberék. A ze nei élet erő vi szo nyai a 19. szá zad ban = 

Rész le tek az egész hez. Ta nul má nyok a 19. és 20. szá zad ma gyar ze né jé ről. Em lék könyv a 80 éves Bónis 
Fe renc tisz te le té re. Szerk. ITTZÉS Mi hály, Ar gu men tum Ki a dó – Kodály Zol tán Ar chí vum, 2012, 137–153. 



meg. Ami Liszt és köz vet len hí vei ér de ké ben tör tént az év ti ze d ek so rán, az gyak ran 

az Erkel-csa lád szá má ra volt hát rá nyos, és for dít va, az el len lé pé sek ál ta lá ban a Liszt- 

és a Wagner-hí vek be fo lyá sát gyen gí tet ték. A sze rep lők több sé gét va la mi lyen mó -

don vagy az egyik, vagy a má sik em lí tett tá bor hoz kö zel ál ló nak érez zük, és a vál -

to zá sok (mond hat nánk: a győ zel mek) ér de ké ben tett lé pé se ket lo gi kus el len lé pé sek 

kö vet ték, akár csak egy sakkjátszmában. Az int ri kák ma már ki bo goz ha tat lan há ló -

já ban és az ese mé nyek lán co la tá ban egyet len fő ren de ző elv mu tat ko zott: a lé pé sek 

az erő egyen súly meg vál toz ta tá sá nak vagy vissza ál lí tá sá nak ren de lőd tek alá. 

Pél da ként egyet len ese mény lán cot eme lek ki az Erkel vissza vo nu lá sát meg elő ző 

év ti zed ből: 1870 ok tó be ré ben Orczy Bódog lett a Nem ze ti Szín ház in ten dán sa, aki 

azon nal a Liszt–Wagner-tá bor em be re it he lyez te ve ze tő po zí ci ó ba: Re mé nyi Edét 

hang ver seny mes ter nek, Plotényi Nán dort el ső he ge dűs nek szer ződ tet te, Langer Vik -

tort pe dig ki ne vez te kar igaz -

ga tó nak, aki Liszt tel együtt 

köz re mű kö dött Wagner fa mu -

lu sa, a nagy te het sé gű Richter 

Já nos ha za hí vá sá ban. Richter 

szin te sza bad ke zet ka pott  

az in ten dáns tól, és nemcsak  

a leg több ope ra di ri gá lá sát 

vet te át Erkel Fe renc től, ha -

nem a Fil har mó ni ai Tár sa ság 

Ze ne ka rá nak ve ze té sét is. 

Köz ben Liszt-egy let ala kult 

En geszer Má tyás ve ze té sé vel, 

és a Liszt-hí vek ha ma ro san 

Wagner-egye sü le tet is ala pí -

tot tak Mihalovich Ödön el nök -

le té vel.3 

A so ro za tos győ zel mek mi att a má sik tá bor vá lasz lé pé se ket kö ve telt, és el ér te, 

hogy 1872 áp ri li sá ban el tá vo lít sák a Nem ze ti Szín ház ból Huber Ká roly másodkar -

mestert, Liszt fel tét len hí vét, aki hat év vel ko ráb ban – Erkel til ta ko zá sa el le né ben 

– ki har col ta a Lohengrin elő adá sát. Ez volt az in téz mény el ső Wagner-be mu ta tó ja 

Huber ve zény le té vel. 1872-ben Huber jog gal gon dol ta, hogy fel ál doz ták, akár csak 

egy gya lo got a sakkjátszmában. El bo csá tá sá val en gesz tel ték ki Erkel Fe ren cet, és 

le he tő sé get ad tak két Erkel-fiú elő lép te té sé re: Gyu la a má sod kar mes te ri, Sán dor  

a kar igaz ga tói ál lást kap ta meg, majd mi re há rom éven be lül Richtert is si ke rült el -

ül döz ni, Sán dor már az el ső kar mes te ri, majd 1875-re az igaz ga tói posz tig ju tott.4 

30

3      Utób bi ve ze tő tiszt ség vi se lői kö zé tar to zott Mihalovich mel lett Bartay Ede, Engeszer Má tyás, Gobbi 
Hen rik, Langer Vik tor, Re mé nyi Ede és Áb rá nyi Kor nél. LEGÁNY De zső: Liszt Fe renc Ma gyar or szá gon 
1869–1873. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1976, 119. 

 
4      Bár a be lügy mi nisz ter hi va ta lo san 1876. ja nu ár 1-től ne vez te ki Erkel Sán dort a Nem ze ti Szín ház ope rai 

rész le gé nek igaz ga tó já vá, a po zí ci ót tény le ge sen már Richter tá vo zá sá tól, 1875 áp ri li sá tól be töl tötte. 
Lásd BÓNIS Fe renc: A Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság száz öt ven esz ten de je (1853–2003). Bp., Bu da -
pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság – Ba las si Ki a dó, 2005, 36. 

1. kép 

Pozíciók a főváros zenei életében 
az 1870-es évek első felében

Orczy Bódog intendáns 

Liszt Ferenc 
+Reményi Ede NSz hangvm. 
+Plotényi N. Nsz 1. heg. 
+Langer V. Nsz karig. 
 
Richter János 
NSz 1. karmester 1871–74 
Filh. Társ. elnökkarn. 1871–74 

+ Liszt Egylet (Engeszer) 
+ Wagner Egylet (Mihalovich) 
 
Huber Károly 
NSz 2. karmester 1862–72 

Radnótfáy Sámuel intendáns 

Erkel Ferenc 
NSz 1865–73 fôzeneig. 
Filh. Társ. elnökkarnagy 1853–71 
 
Erkel Sándor 
NSz 1865 karvezetô 
NSz 1872 karigazgató 
NSz 1. karmester 1874... fôzeneig. 
Filh. Társ. elnökkarnagy 1875... 
 
Erkel Gyula 
NSz 3. karmester 
NSz 2. karmester 1872–89 

Erkel Elek 
NSz ütôjátékos, 2. rendezô 
®1875 Népszínház 1. karm.



Kik áll tak az egyik vagy a má sik cso port mö gött? Ta lán ugyan azok, akik el vet ték 

Richter ked vét Bu da pest től, il let ve akik Liszt ha lá lát kö ve tő en re ván sot vet tek 

Erkel Fe ren cen, és hol ilyen, hol olyan in dok kal kel tet tek bot rányt és gya ko rol tak 

nyo mást a ze ne élet sze rep lő i re. Igaz, hogy Erkel le mon dá sát idős ko ra és egész ség -

ügyi prob lé mái in do kol ták, de Liszt tá vo zá sá val úgy érez het te, hogy raj ta is csök -

kent a nyo más, és már nem kell to vább áll nia a sa rat a bás tya or mán. 

Utó da ként 1887-ben Mihalovich Ödön ze ne szer ző, Wagner hí ve lett a Ze ne aka -

dé mia igaz ga tó ja, és kü lö nös mó don ő egyet len év alatt el ért sok min dent Trefort 

Ágos ton mi nisz té ri u má ban, ami Erkelnek hosszú idő alatt sem si ke rült: le he tő sé get 

te rem tett új tan erők al kal ma zá sá ra és az elő ké szí tő osz tá lyok in dí tá sá ra, és több 

ta nár ma ga sabb fi ze té si ka te gó ri á ba ke rült, ál lan dó, nyug díj ké pes ki ne ve zés sel. Tá -

mad ták is min den fe lől, fő ként nem ze ti ol dal ról, és a saj tó ki ro ha ná sa i ban gyak ran 

ne vez ték a Ze ne a ka dé mi át a germanizáció me leg ágy ágyá nak, ahol sze rin tük ül dö -

zik a ma gyar szót, a ma gyar ér zést és a ma gyar szel le met. Va ló igaz, há rom ta nár, 

Koessler Já nos, Passy-Cornet Adél és Pop per Dá vid5 nem tu dott ma gya rul, rá adá sul 

Mihalovich már nem adott Erkel Gyu lá nak fő tan sza kos nö ven dé ke ket, így ő ezu tán 

csak a mel lék tan sza kon ta ní tott zon go rát (kö te le ző tárgy ként az or go nis ta- és a ze ne -

szer zős nö ven dé kek nek). A Bu da pes ti Hirlap 1887. de cem ber 10-i szá má ból idé zünk 

egy sza kaszt, amely nek lé nye gé ben egyet len meg ál la pí tá sa sem fe lelt meg a va ló -

ság nak, de kel lő en fel tü zel het te a tá jé ko zat lan ol va só kat: 

„Ha Trefort épí tet te vol na az ope rát, ak kor Erkel he lyén ma bi zo nyo san Mihalovich 

szob ra, vagy Passy Cornet asszo nyé dí sze leg ne, eset leg Kössleré, az ő né met szo ci a -

lis ta-ka lap já val. 

Mi kor Liszt Fe renc meg halt, Trefort kár pó tol ta e ked ven ce it s a he lyett, hogy a ze -

ne aka dé mia el nö ki szé ké be a legérdemesb ma gyar ze ne szer zőt ül tet te vol na, – le mon -

dat ta az igaz ga tói ál lás ról, le deg ra dál ta kö zön sé ges ta nár rá, Mihalovichot pe dig meg -

tet te Erkel Fe renc fö li be dup la igaz ga tó nak, Passy-Cornet asszony nak adott két, Hansz 

Köszlernek négy ta ná ri ál lást. E tak ti ká val nem csak a legérdemesb ma gyar ze ne szer zőt 

aláz ta meg, ha nem a ze ne a ka dé mi án hat ma gyar tan erő től si ke rült a mű kö dé si tért 

meg von nia. S még Trefort mi nisz ter kér di, mi ért nem ke nyér pá lya ná lunk a ze ne s ép -

pen Mihalovich úr tól kér di ezt! És ket ten cso dál koz nak, ha a ma gyar if jak nak nincs 

ked vük a ze nész pá lyá ra lép ni.” 

Ugyan eb ben az idő ben az Ope ra ház ban is gyen gült az Erkel-csa lád be fo lyá sa: 

már 1886 őszén fel röp pent a hír, hogy Erkel Sán dor igaz ga tót me nesz tik, és he lyé re 

Nikisch Ar túrt hív ják ha za Lip csé ből. A na pi la pok in for má ci ói sze rint Erkel Schwe -

rinbe vagy Karlsruhéba kí vánt tá voz ni, de sem eb ből, sem Nikisch szer ződ te té sé ből 

nem lett sem mi.6 A hí rek azon ban még sem bi zo nyul tak alap ta lan nak: a Pod ma niczky 

Fri gyest fel vál tó in ten dáns, Keglevich Ist ván ok tó ber ben va ló ban fel ter jesz tet te  

a be lügy mi nisz ter nek Erkel Sán dor el bo csá tá sát, majd de cem ber 31-én fel is füg -
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5      A há rom ki vá ló ta nár egyé ni ség ne vét, akik a ze ne szer zés, az ének, il let ve a csel ló fő tár gyat ok tat ták, 
ma gyar vál to zat ban hasz nál juk, mi vel az év ti ze d ek so rán meg ke rül he tet len té nye zői vol tak a fő vá ros 
ze nei éle té nek és a ko ra be li do ku men tu mok ban is így sze re pel tek. Több ször is ígé re tet tet tek a ma gyar 
nyelv el sa já tí tá sá ra, ami nem járt tel jes ered ménnyel. 

 
6      Lásd t. k. Bu da pes ti Hirlap, 1886. ok tó ber 5. és no vem ber 4. 



gesz tet te ál lá sá ból.7 Erkelnek egy tel jes évig kel lett vár nia, mi re Keglevich utó da, 

Beniczky Fe renc kor mány biz tos vissza he lyez te po zí ci ó já ba, de alig tíz hó nap el tel -

té vel újabb meg pró bál ta tá sok vár tak rá: Beniczky 1888 ok tó be ré ben Gustav Mahlert 

ne vez te ki igaz ga tó nak, Erkel ha tás kö rét pe dig a ve zény lés re kor lá toz ta.8 Emel lett 

a kö vet ke ző év áp ri li sá nak ele jén nyug díj ba küld te Erkel Gyu lát, az in téz mény má -

sodkarmesterét, így a ko ráb bi há rom he lyett ha ma ro san egyet len Erkel ma radt az 

Ope ra ház ál lo má nyá ban. 

A saj tó egy ré sze kez det től el len sé ge sen fo gad ta az „ide gen” Mahlert és ve le  

a „ma gyar” Erkeleket ál lí tot ta szem be, de ugyan azon la pok Erkel Sán dort, mint a Fil -

har mó ni ai Tár sa ság év ről év re új ra vá lasz tott el nök kar na gyát is tá mad ták nem zet -

el le nes nek vélt mű sor po li ti ká ja mi att. Va ló igaz, nem csak ap já nak mű ve it mel lőz te 

a fil har mo ni ku sok hang ver se nye i ről, ha nem szá mos ha zai kom po zí ció meg szó lal ta -

tá sá val is adós ma radt. A jel leg ze tes 

saj tó vé le mé nyek kö zül a Bu da pes ti 

Hirlap 1887. no vem ber 7-i szá má ból 

idé zünk: „Erkel Sán dort, mi kor meg je -

lent a kar na gyi áll vány nál, nem fo -

gad ta a szo kott taps. [...] azt min den 

ro kon szen vünk és tisz te le tünk mel lett 

is el mond juk, a mit év ről-év re is mé te -

lünk: hogy ér zé keny hi ány a hang ver -

se nyek ben a ma gyar ze ne el ha nya go lá -

sa. Mi ért nem hal lunk so ha egy han got 

sem a jó Mosonyi Mi hály mű ve i ből? 

Az ere de ti, nagy te het sé get iga zi vé tek 

vég kép el fe led ni. 

Pél dá ul a mai Reinecke-fé le »Ze no -

bia«-uvertür he lyett örömestebb hal -

lot tuk vol na az ő »Ál mos«-át.” 

Erkel ta lán ja vít ha tott vol na va la -

me lyest a ha zai és a kül föl di mű vek 

ará nyán, azon ban fi gye lem mel kel -

lett len nie an nak a né met nyel vű ke -

res ke dő ré teg nek az íz lé sé re, amely  

a ze ne kar bér le te i nek zö mét meg vá -

sá rol ta. Nél kü lük ugyan is azon nal 

csőd be ment vol na az együt tes. Ők 

pe dig szin te ki zá ró lag a Pester 
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7      BÓNIS: i. m. (2005), 47. 
 
8      Erkel Sán dor, a szá zad egyik leg ki vá lóbb ma gyar kar mes te re, ma ga is szí ve seb ben vál lalt több ve zény -

lést a szá má ra ter hes igaz ga tói fe la da tok he lyett, de ké nyes hely zet be ke rült, ami kor a sok kal fi a ta labb, 
kül föld ről ér ke zett Mahler be osz tott ja lett. Utó dát ne he zen ta lál ták meg az év kö ze pén. Amint a Pes ti 
Hír lap ír ta 1888. au gusz tus 25-én: „Az igaz ga tó-vál ság még min dig tart, a mennyi ben sem Nikisch lip csei, 
sem Mottl, a je len leg ber li ni, sem pe dig Schmiedt [Schmitt], braunschweigi kar nagy nem fo gad ta el a fel -
aján lott igaz ga tó sá got; azért egye lő re még Erkel Sán dor vég zi az igaz ga tó te en dő it.” 

2. kép 

Erkel Ferenc az 1880-as években. 
Forrás: Zenetörténeti Múzeum



Lloydot és a Ne u es Pester Jo ur nalt ol vas ták, ame lyek ben ze nei té ren a bé csi Eduard 

Hanslick és tár sai be fo lyá sa ér vé nye sült. 

Erkelék ön je lölt tá mo ga tói 1889 nya rán re ván sot vet tek az el vesz tett po zí ci ók 

mi att, és az Or szá gos Da lár szö vet ség sze ge di ün ne pén – a nagy si ke rű hang ver se -

nyek kö ze pet te tar tott köz gyű lé sen – egy jól szer ve zett ki sebb ség le vál tot ta a szö -

vet ség szin te tel jes ko ráb bi ve ze tő sé gét. Szentirmay Ele mér al el nök és Ságh Jó zsef 

tit kár he lyé re más ke rült, az elő ző na pok ban még ün ne pelt és ová ci ók kal fo ga dott 

or szá gos kar nagy, Hubay Je nő he lyett – fel te he tő en a tud tán kí vül – Erkel Sán dort 

vá lasz tot ták.9 En nek hí ré re le mon dott Bartay Ede el nök és az elő ző nap egy han gú -

lag, örö kös dísz el nök nek ki ki ál tott Zichy Gé za gróf, és tá vo zott a vá laszt mány ból 

töb bek kö zött Erney Jó zsef, dr. Hubay Ká roly és Gobbi Ala jos. A Sze ge di Nap ló véle -

mé nye sze rint az ügy hát te ré ben a Ró zsa völ gyi és a Harmonia cé gek ver sen gé se 

ál lott.10 

Eb ben a ki éle zett hely zet ben kel lett a Ze ne aka dé mia ve ze té sé nek utó dot ta lál nia 

Erkel Fe renc he lyé re, aki 1888 de cem be ré ben hi va ta lo san is vissza vo nult a ta ní -

tás tól, és csak ola jat ön töt tek a tűz re az olyan a hí rek, ame lyek sze rint Mihalovich 

ide gen mu zsi ku sok kal akar ja be töl te ni a meg üre se dett zon go ra tan szé ket. A Bu da -

pes ti Hirlap 1889. már ci u si 13-i in for má ci ó ja sze rint Johannes Brahmsszal és a Liszt-

nö ven dék Eugen d’Al bert-rel is tár gyalt ez ügyben. Erkelt az 1888–1889-es tan év -

ben Gobbi Hen rik, a pár hu za mos zon go ra osz tály ta ná ra he lyet te sí tet te, köz ben 

pedig na pi ren den vol tak a ta lál ga tá sok a le het sé ges utó dot il le tő en. 

A saj tó ban meg ne ve zett je löl tek kö zött el ső he lyen Aggházy Ká roly állt, Liszt 

egy ko ri ked ves ta nít vá nya. Ró la idén, 2018-ban kü lö nö sen sok szó esett, mi vel ha -

lá lá nak 100. év for du ló já ra em lé kez tünk. A nyár vé gén je lent meg Aggházy uno ká -

já nak, Herpy Mik lós nak a köny ve,11 amely ben szá mos új in for má ció lá tott nap vi lá got 

a má ra szin te el fe le dett mű vész ről. Aggházy if jú ko rá ban Hubay Je nő ka ma ra part -

ne re ként szer zett hír ne vet Nyu gat-Eu ró pá ban, majd egy rö vid ha zai tar tóz ko dás 

után 1883-ban Ber lin ben te le pe dett le, ahol Liszt Fe renc aján lá sá nak kö szön he tő en 

a Stern-, majd a Kullak-fé le kon zer va tó ri um ban ta ní tott. A kö vet ke ző le ve let, amely -

nek rész le tét Herpy Mik lós mun ká já ból idé zem, Liszt ír ta 1883. ja nu ár 20-án Julius 

Stern igaz ga tó nak: 

„Len ne ked ve, tisz telt ba rá tom, egy ma gyart fel ven ni? Mi ért is ne? Joachim ma ga 

is ma gyar or szá gi szü le té sű. [...] Aggházy Ká rolyt igen ki vá ló zon go ris tá nak és jól kép -

zett mu zsi kus nak tar tom. Már je len tős ered mé nye ket ért el Pá rizs ban, Brüsszel ben és 

más hol. Jól be szél né me tül és fran ci á ul, és az el múlt év óta az it te ni kon zer va tó ri um -
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9      A Fő vá ro si La pok ír ta Erkel Sán dor ról 1889. au gusz tus 22-én: „nem ke res te ezt az ál lást s nagy kér dés: 
hogy el vál lal ja-e”. A szak iro da lom Erkelt 1892-től ne ve zi meg a da lár egye sü let or szá gos kar na gya ként, 
de a ko ra be li saj tó be szá mo lói sze rint már 1890 vé gé től (ek kor kez dő dött meg az 1892-es bu da pes ti 
da lár ün nep szer ve zé se) eb ben a tiszt sé gé ben vett részt a vá laszt mány ülé se in. Lásd Bu da pes ti Hirlap, 
1890. de cem ber 23. 

 
10     Utób bi meg ál la pí tást a Fő vá ro si La pok idéz te a Sze ge di Nap ló ból 1889. au gusz tus 20-án, az ese mé nyek -

ről rész le tes be szá mo ló kat kö zölt au gusz tus 19. és 22. kö zött a Bu da pes ti Hirlap, a Fő vá ro si La pok,  
a Pester Lloyd és a Pes ti Nap ló. 

 
11     HERPY Mik lós: Aggházy Ká roly. Egy Liszt-ta nít vány éle te és ko ra. Köz re ad ja: GOM BOS Lász ló, Bp., Ró -

zsa völ gyi és Tár sa – MTA BTK Ze ne tu do má nyi In té zet, 2018. 



ban al kal maz zák ta nár ként (nem a Ze -

ne a ka dé mi án, mely nek el nök sé gé vel 

en gem tisz tel tek meg – mert én nem 

szí ve sen en ged ném el.) 

Ha Ön ér dek lő dik Aggházy iránt, 

ír ja meg ne ki a fel té te le it...”12 

Aggházy erős nem ze ti el kö te le zett -

sé ge mi att nem iga zán ta lál ta a he -

lyét ide gen ben, és vár ta az al kal mat, 

hogy mi e lőbb ha za tér hes sen. A Ze nei 

le xi kon szó cik ke sze rint13 Trefort 

Ágos ton kul tusz mi nisz ter aján lot ta fel 

szá má ra Erkel ta ná ri po zí ció ját, er re 

azon ban nem ta lál tunk ko ra be li bi zo -

nyí té kot. Min den eset re Aggházy jól 

idő zí tett, ami kor 1889 ja nu ár já ra tet -

te el ső bu da pes ti lá to ga tá sát, mi vel 

ek kor már publikus volt Erkel tá vo -

zá sa.14 Elő ször 11-én a Hubay–Pop -

per vo nós né gyes kon cert jén mű kö -

dött köz re a Pes ti Vi ga dó ban, majd 

16-án ugyan itt önál ló hang ver senyt 

adott. Jó kai lap já ban, a Nem zet ben már az el ső ese ményt kö ve tő en szor gal maz ták 

Aggházy ha za hí vá sát: „Mily kár, hogy a je les ma gyar mű vész ber li ni is ko la ta ná ra. 

Ber li ni is ko láé, mi kor mi itt hon oly szű ké ben va gyunk jó ze ne ta ná rok nak. [...] meg va -

gyunk győ ződ ve ar ról, hogy a ze ne aka dé mia ta pin ta tos igaz ga tó ja nem fog ja el ha -

lasz ta ni a jó al kal mat ar ra néz ve, hogy megint egy ki vá ló ze nei erőn ket hozza ha za.”15 

A cikk író a „ki vá ló ze nei erő” alatt min den bi zonnyal Hubay Je nő re gon dolt, akit 

Liszt Fe renc 1886 már ci u sá ban sze mé lye sen ke re sett fel Brüsszel ben, hogy ha za -

hív ja Bu da pest re, a hi va ta los meg ke re sést pe dig Trefort Ágos ton már 1886 ele jén 

meg tet te ez ügyben Zichy Gé za és Mihalovich Ödön ösz tön zé sé re. Há rom év vel ké -

sőbb azon ban Aggházy már nem szá mít ha tott sem Liszt re, sem az elő ző nyá ron 

elhunyt Trefort Ágos ton ra, akik nek if jú ko rá ban so kat kö szön he tett. Ba rá tai: Hubay 

Je nő, Feszty Ár pád, Wohl Jan ka és Justh Zsig mond vi szont min dent meg tet tek az 

34

12     „Sind Sie disponirt, Geehrter Freund, einen Ungarn aufzunehmen? Warum nicht? Joachim ist ja selbst aus 
Ungarn gebürtig. [...] Zudem halte ich Carl Aggházy für sehr befähigt als Pianist und gebildeten Musiker. 
Er produzirte sich bereits mit anständigen Erfolg in Pa ris, Brüssel, etc; spricht gut deutsch und franzö -
sisch, und ist seit vorigem Jahre angestellt als Lehrer am hiesigen Conservatorium (nicht an der Musik 
Akademie welche ich die Ehre habe zu präsidiren, – sonst würde ich ihn nicht gerne fortlassen). / Falls Sie 
auf Aggházy reflectirten, schreiben Sie ihm ihre Bedingungen.” HERPY: i. m. (2018), 77–78. 

 
13     Bónis Fe renc 1965-ben meg je lent Aggházy-szó cik két vet te át 1983-ban a Brockhaus-Riemann ze nei 

lexi kon, itt azon ban már nem em lí tik Trefort meg hí vá sát. 
 
14     A na pi la pok 1889. ja nu ár 1-én kö zöl ték a hírt, hogy Erkel meg vá lik ze ne aka dé mi ai ál lá sá tól, és hogy az 

ural ko dó je len tős össze get, évi 2000 fo rint kegy dí jat en ge dé lye zett szá má ra az ud var tar tás mű vé szi 
ke re té ből. 

 
15     Nem zet, 1889. ja nu ár 12. 
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ér de ké ben. Justh így szá molt be ne ki 1889. már ci us 8-án: „Édes öreg sze re tett Ká -

ro lyom! [...] Itt nagy a harc. [...] Csákynét16 rá bír tuk [Hubay] Je nő vel, hogy for dul jon 

in for má ci ó ért Zichy Gé zá hoz, ki tud va le vő leg nincs a leg jobb vi szony ban Hagbart és 

Signe ko szo rús köl tő jé vel. A mű vész vi lág Pes ten mind ol da lad ra állt, ma (pén te ken) 

volt vagy 15 kü lön fé le bran csú és irá nyú ar tis ta ná lam, mind ró lad be szélt és mind 

mel let ted. 

Fő ma ta dor ja im Wohl Jan ka és ki vált Feszty Ár pád, ki tűz zel, lé lek kel szó no kol 

mel let ted. [...] Le ve lem mel jő az „Or szág–Vi lág”-ban ál ta lam írt pár sor (szer kesz tő je 

szin tén kor mány pár ti kép vi se lő), vas ár nap reg ge li szám ban a meg hó dí tott Bu da pes ti 

Hirlap tör mel let ted pál cát (Balogh Pál tol lá ból), a jö vő hét szer dán pe dig is mét a kor -

mány pár ti nagy la pok és a Ma gyar Ba zár megint az ingótikus (már ek kor igen na -

gyon gó ti kus) pen nám ból. Wohl Jan ka, Szmrecsányi (a mű vész há zi tit kár) és Feszty 

Ár pád Berzeviczy Al ber tet pu hít ják, Jó kai a mi nisz tert, szó val dol ga az „ügy ben” min -

den ki nek akadt.”17 

A „jö vő szer dá ra”, az az már ci us 13-ára be ha ran go zott írá sok kö zül ket tőt eme -

lünk ki. El ső ként a Bu da pes ti Hirlap cik ké ből idé zünk: 

„A ze ne aka dé mia ér de ke, mint ma gyar mű in té ze té, szin tén meg kí ván ja, hogy ta -

ná ri ka ra ma gyar erők ből tel jék. Ide gen ta ná rok alatt nem ze ti mű vé szet nem hogy fej -

lőd ni tud na, ha nem még csí rá i ban is el foj tó dik. Ide je vol na ze ne a ka dé mi ánk nál a kül -

föl di es ke dés ba bo ná já val fel hagy ni s vé get vet ni a fo nák hely zet nek, hogy míg itt hon 

ide ge nek re va dász nak, kül föl di mű in té ze tek nél kap va kap nak a ma gyar mű vé sze ken. 

Ilyen a hely zet most is. Ber lin ben a leg el ső né met ze ne aka dé mia zon go ra-tan szé két 

évek óta mű vész-ha zánk fi á ra: Aggházy Ká roly ra bíz zák, – ná lunk ugyan-e szak mára 

né me tet szán nak. Iga zi fel for dult vi lág. Aggházy, mint zon go ra mű vész eu ró pai kör út -

ján nagy si ke re ket ara tott, mint ze ne szer ző és író szin tén fi gyel met kel tett, s mint ta -

nár el ső ren dű pe da gó gi ai te het ség nek bi zo nyult. Mi ért, hogy ze ne a ka dé mi ánk nál, mi kor 

Erkel utó dát ke re sik, nem gon dol tak Aggházyra, kit már hét év előtt Liszt Fe renc 

aján lott a ber li ni ek nek s Bülow utó dá ul al kal maz tak.” 

Az nap az Or szág–Vi lág ha son ló kép pen írt Aggházy ha za hí vá sa ér de ké ben: „a le -

he tő leg kí vá na to sabb len ne, ha [Aggházy] el fog lal ná itt hon azt a he lyet, a me lyet sok -

ol da lú és ki vált sá gos te het sé gei foly tán mél tón csak is ő tölt het ne be. 

Ki vá ló ze ne szer zői te het ség, ki től még sok szé pet vár ha tunk, szív és lé lek ben ma -

gyar, Liszt ta nít vány és így Liszt (a ze ne a ka dé mi á ban saj no san nél kü lö zött) tradíczióit 

is foly tat hat ná, a mel lett pe dig, fi nom mű velt sé gű, so kat lá tott, so kat ta pasz talt em -

ber, ki ze nei éle tün kön, így tár sa dal mi lag is na gyot len dít het ne. Ha za hí vá sá ra e percz -

ben a leg jobb al ka lom nyí lik, az Erkel Ferencz ál tal oly nagy ér de mek kel be töl tött zene -

aka dé mi ai zon go ra ta ná ri ál lás, az ősz mes ter nyug díj ba vo nu lá sa ál tal, meg ürült: azt 

hiszszük, a ma gyar Erkel Ferencz he lyét a leg mél tób ban a ma gyar Aggházy Ká roly 

tölt he ti be.” 

Má jus vé gé re to vább ár nyal ta a ké pet, hogy Gobbi Hen rik, a má sik ze ne aka dé -

mi ai zon go ra ta nár bot rány ba ke ve re dett és „er kölcs te len üzel mek kel” vá dol ták. 
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16     Bolza An na gróf nő, Csáky Albin kul tusz mi nisz ter fe le sé ge. 
 
17     KOZOCSA Sán dor: Justh Zsig mond nap ló ja és le ve lei. Bp., Szé pi ro dal mi Könyv ki a dó, 1977, 492. 



Ügye, amely jó al kal mat kí -

nált a Ze ne aka dé mia le já ra tá -

sá ra, még a kép vi se lő ház ülé -

sén is té ma volt, ezért Gobbi 

kény te len volt azon na li nyug -

dí ja zá sát kér ni.18 Ezzel nyár 

ele jé re a zon go rafő tan sza kon 

mind két ál lás be töl tés re várt. 

Ne ves kol lé gá ja, Hubay Je nő 

így kom men tál ta az ese mé -

nye ket jú ni us 1-én Justh 

Zsig mond hoz írott le ve lé ben: 

„Ked ves Zsi gám, 

Mi lyen igaz sá gos a sors ke -

ze! Az az em ber ki leg job ban 

intrigált [Aggházy] Ká roly el len, 

s ki ál lí tó lag azt mon dot ta, 

hogy ha Ká rolyt aka dé mi ai ta -

nár nak ki ne ve zik, ő kö szön le, most kény sze rült be ad ni le mon dá sát. Gobbi kü lön ben 

vál tig ál lít ja, hogy az ő lel ki is me re te tisz ta s hogy ő csak ál do za ta a leg gya lá za to -

sabb intriguáknak. 

Annyi tény, hogy akár mi lyen ár tat lan lé gyen is, az aka dé mi á ban sem mi szín és 

kö rül mény kö zött to vább meg nem ma rad hat, mi u tán ő ál ta la az aka dé mia is comp -

romittálva van. [...] 

Az a kér dés, vajjon meg fog ja-e hív ni Mihalovich Ká rolyt, még nem nyert meg ol -

dást. Kü lön ben meg va gyok győ ződ ve, hogy ne ga tív ered mé nyű lesz. In kább fűt-fát fog 

ki ne vez ni Mihalovich, mint Ká rolyt; – most már csak azért is. [...] 

Sze ren csé re meg vá lasz tot ták a ze ne ked ve lők Ká rolyt a zon go ra ki mű ve lé si osz tály 

ta ná nak. Azon kí vül ma be szélt Bartayval bá tyám,19 s a Ze ne de ré szé ről is föl ajánl ha -

tunk ne ki egy ál lást. A ze ne ked ve lők 800 frt-ot, a Ze ne de 400 frtot jö ve del mez ne 

egye lő re [...] utó vég re is annyi a mennyi fixuma Ber lin ben van. Privat leczkékkel még 

egy szer annyit ke res het, s ab ból egye lő re jól meg él het [...]. Te hát Ká roly csak jöj jön – 

te is ily ér te lem ben ír jál ne ki.”20 

Aggházy ha za tért, de Mihalovich egyik meg üre se dett poszt ra sem őt vá lasz tot ta. 

Szá mos te kin tet ben egy ol da lon ál lot tak, ahogy a Liszt tá bo rá hoz tar to zó Gobbival 

is, de amíg utób bi az ál lá sát vagy a hír ne vét félt het te a vir tu óz zon go ris tá tól, ad dig 

Mihalovich at tól tart ha tott, hogy túl sá go san meg nő Hubay és ba rá tai be fo lyá sa  
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18     Gobbi Hen rik, akit Liszt nagy ra be csült, 1879 őszé től ta ní tott a Ze ne a ka dé mi án zon go rafő- és -mel lék -
tár gyat, ele in te csak az al sóbb osz tá lyok ban. Nyug dí ja zá sát kö ve tő en szin te el tűnt a ma gyar ze nei élet ből. 
Éle te utol só év ti ze d é ben, az 1910-es évek ben a Fo dor Ze ne is ko lá ban ta ní tott. Lásd GYÖN GYÖ SI Szil via: 
Gobbi Hen rik, a Ze ne aka dé mia zon go ra ta ná ra. Liszt és Gobbi kap cso la ta = Mu zsi ka, 2001. áp ri lis, 34–36. 

 
19     Dr. Hubay Ká roly, a Harmonia ze ne mű ki a dó és hang ver seny ren de ző cég ve zér igaz ga tó ja. 
 
20     OSzK Kéz irat tá ra, Le ve les tár, Hubay–Justh le ve lek no. 4. 

4. kép 

Pozíciók a főváros zenei életében 
Liszt halálát követően

Trefort Ágoston kultuszminiszter  ®  1888.08. Csáky Albin 

Liszt Ferenc 
Mihalovich Ödön 
ZAK igazgató 1887–1919 
 
Gobbi Henrik 
ZAK zong. fôtanszak 1879–1889 
 
Gustav Mahler 
Operaház ig. 1888–91 

 

Erkel Ferenc 
ZAK igazgató 1875–87 
ZAK zong. 1875–1888.12. 
 
Erkel Gyula 
Operaház 2. karmester 1872–89 
ZAK zong. melléktanszak 1878–1908 
                   fôtanszak 1886–87 
 
Erkel Sándor 
Operaház fôzeneig. ® karmester 
Filh. Társ. elnökkarnagy 1875... 

Erkel Elek 
1875 Népszínház 1. karm.

 Chován Kálmán 
Zak zong. fôtanszak 1889–1916 

Thomán István 
Zak zong. fôtanszak 1889–1907 

Szendy Árpád 
Zak zong. fôtanszak 1890–1922

 Aggházy Károly 
Zenede 1881–3, 1889–1918



a Ze ne a ka dé mi án. Er re utalt Aggházy egyik Justhnak írott le ve lé ben: „Hát M. per sze 

ve sze del mes nek tar ta na Je nő mel lett. Leg jobb sze ret né ha az sem vol na ott.”21 

Így az egyik ál lás a Ma gyar or szá gon is me ret len Chován Kál mán nak ju tott, aki 

még feb ru ár 19-én hang ver senyt adott a Vi ga dó kis ter mé ben, hogy be mu tat koz zon 

a ha zai kö zön ség nek, el ső sor ban pe dig a Ze ne aka dé mia ve ze tő i nek. A Pes ti Nap ló 

más na pi be szá mo ló já nak meg fo gal ma zá sa sze rint: „vizs gát tett a ze ne aka dé mia ta -

ná ri ka ra előtt”, mai szó hasz ná lat tal él ve castingolt. A Szar va son szü le tett mű vész 

már fi a ta lon Bécs be köl tö zött há zi ta ní tó nak, majd 13 évig volt a Horak-fé le ze ne -

is ko la ta ná ra, és az elő ző hét év ben igaz ga tó ja.22 A Bu da pes ti Hirlap így írt ró la feb -

ru ár 20-án: 

„Hang ver se nyé nek cél ja, mint hall juk, az volt, hogy ké pes sé ge it meg is mer jék a ze -

ne aka dé mia ve ze tői, mert Chován úr ez in té zet nél óhajt ál lást nyer ni. A mai est ered -

mé nyé vel meg le het el éged ve a Bécs be sza kadt ma gyar ze ne pro fesszor, ha a ze ne aka -

dé mia ré szé ről je len vol tak is oly ked ve ző en ítél ték meg te het sé ge it, mint a kö zön ség. 

Chován Kál mán, a nél kül, hogy na gyobb mű vé szi pretenziói vol ná nak, de rék és fő leg 

a pe da gó gi ai pá lyán na gyon ér té kes tu laj don sá gok kal di csek szik: ér tel mes, íz lé ses, 

min ta sze rű en kép zett ze nész, a ki a hall ga tó ra min dig a tu da tos ság, meg bíz ha tó ság 

és lel ki is me re tes ség jó ha tá sá val van. Já té ka, is ko lá ja nem fé nyes ke dés re, de me leg -

ség re tö rek szik s ez na gyon be csü len dő olyan ze nész ben, a ki nek hi va tá sa a ta ní tás.” 

A cikk író jel lem zé se sze rint te hát Chován egy ki vá ló ta nár tu laj don sá ga i val ren -

del ke zett, de nem az a faj ta mű vész volt, akit ko ráb ban Liszt ja va solt a Ze ne a ka -

dé mi á nak. Liszt Erkel Fe ren chez írott le ve lé ből idé zek: „Né ze tem sze rint legközelebb 

egy fi a tal, te het sé ges, vir tu óz zon go ris tá ra van szük sé günk, aki ké pes a nö ven dé kek -

nek ne héz dol go kat he lye sen elő ját sza ni. E cél ra Ju hász ki tű nő en meg fe lel: ha azon ban 

be te ges ke dé se mi att to vább ra is ki fe je zet ten aka dá lyok ba üt kö zik, hogy az ál lást el -

fog lal ja, azt sze ret ném, hogy ta lál junk va la ki mást, aki ha son ló an vir tu óz jel le gű. Ezért 

nem tu dok ok vet le nül egyet ér te ni az Ön ál tal meg je lölt kom bi ná ci ó val.”23 Amint Liszt 

le ve le i ből és szá mos meg nyi lat ko zá sá ból tud juk, Ju hász Ala dár mel lett Aggházy 

Ká rolyt tar tot ta al kal mas nak er re a fe la dat ra, amely meg ha lad ta mind Chován Kál -

mán, mind a ko ráb ban fő tár gyat ta ní tó Gobbi Hen rik és Erkel Gyu la ké pes sé ge it. 

A Ze ne aka dé mia el ső 13 évé ben Lisz ten kí vül egye dül Erkel Fe renc ren del ke zett 

ilyen adott sá gok kal, majd pe dig a fi a tal Thomán Ist ván, akit Mihalovich 1889 nya -

rán Gobbi he lyé re szer ződ te tett. Thomán Liszt osz tá lyá ban vég zett há rom év vel 

ko ráb ban, és már szám ta lan al ka lom mal bi zo nyí tot ta ki vé te les pianisztikus ké pes -
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21     OSzK Kéz irat tá ra, Le ve les tár, Aggházy–Justh le ve lek no. 30, dá tum nél kül. Idé zi HERPY: i. m. (2018), 160. 
 
22     Va ló szí nű, hogy Chován fi gyel mét az ál lás le he tő ség re Szendy Ár pád hív ta fel, aki szin tén Szar va son 

szü le tett, és Chován ap já nál, Zsig mond nál kezd te meg zon go ra ta nul má nya it. Szendy az 1888–1889-es 
tan év ben ön ként is mé tel te a ne gye dik osz tályt a Ze ne a ka dé mi án, és emel lett se géd ta nár ként a vo nós -
tan sza kon ta ní tot ta a kö te le ző zon go ratár gyat. Szendyről lásd SZIRÁNYI Gá bor: Szendy Ár pád, Liszt 
Ferenc ta nít vá nya = Parlando, 2011, 2. szám (www.parlando.hu). 

 
23     Weimar, 1879. jú li us 14. ECKHARDT Má ria: A Ze ne aka dé mia Liszt Fe renc le ve le i ben. A Liszt Fe renc Ze ne -

mű vé sze ti Fő is ko la 100 éve. Szerk. UJFALUSSY Jó zsef, Bp., Ze ne mű ki a dó 1977, 18–68, ide: 45. Liszt az 
utol só idé zett mon dat ban fel te he tő en Erkel Gyu lá ra gon dolt, akit ap ja Ju hász he lyett al kal ma zott a Ze ne -
a ka dé mi án. Liszt má jus 12-én Trefort Ágos ton hoz írott le ve lé ben Gobbi Hen ri ket össz hang zat tan- és 
ze ne szer zés ta nár nak ja va sol ta, Erkel még is zon go ra ta nár nak vet te fel (i. m. 44.).



sé ge it, nemcsak Bu da pes ten, ha nem szá mos ha zai és nyu gat-eu ró pai vá ros ban. 

Hang ver seny-köz re mű kö dé sek mel lett több mint tu cat nyi önál ló es tet is adott, és 

lát szott, hogy si ke res nem zet kö zi kar ri er előtt áll. 1889 ta va szán Pop per Dá vid dal 

tett tur nét Itá li á ban és Tö rök or szág ban. Emel lett pe dig a tan év so rán ta ná ri ta pasz -

ta la tot is szer zett a Ze ne aka dé mia zon go ra-elő ké szí tő tan fo lya mán. 

Thomán mel lett a mel lék tan sza kon Liszt egy ko ri osz tá lyá nak má sik fel tö rek vő 

csil la ga, Szendy Ár pád is ta ní tott az 1888–1889-es tan év ben. Ő egy évi ta nul má nyu -

tat kö ve tő en 1890-ben szin tén al kal ma zást nyert a fő tan sza kon, ahol egé szen 

1922-ig mű kö dött nagy si ker rel. Ez ál tal Aggházy Ká roly he lyett két má sik Liszt-nö -

ven dék ka pott fő sze re pet a ha zai zon go ra ok ta tás ban, har ma dik ként pe dig a már 

em lí tett, szin tén ma gyar Chován Kál mán, aki a fő tárgy ta ní tá sa mel lett év ti ze d e kig 

ered mé nye sen ve zet te a zongoratanár-képző tan fo lya mot. 

Erkel Fe renc tan szé ké nek be töl té se tár sa dal mi és po li ti kai vi ha ro kat ka vart, régi 

har cos tár sak ug rot tak egymásnak és egy ko ri el len fe lek küz döt tek váll vet ve a hát -

tér ben, hogy vélt vagy va lós iga zu kat bi zo nyít sák, és hogy ki áll ja nak ér de ke ik vé -

del mé ben. Aggházy vé gül két év ti ze d en át meg ma radt a Bu da pes ti Ze ne ked ve lők 

Egye sü le té nek ze ne is ko lá ja és 29 évig a Nem ze ti Ze ne de ve ze tő ta ná ra ként. A Ze -

ne aka dé mia pe dig nél kü le ha ladt to vább azon az úton, amely a kö vet ke ző szá zad 

ele jé re el ve ze tett ah hoz, hogy zse ni á lis ta ná rai és nö ven dé kei ré vén Eu ró pa egyik 

ve ze tő ze ne in téz mé nye le gyen. 

 

 

Iro da lom jegy zék 

 
•       BÓNIS Fe renc: A Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság száz öt ven esz ten de je (1853–2003). Bp., Bu -

da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság – Ba las si Ki a dó, 2005. 
•       ECKHARDT Má ria: A Ze ne aka dé mia Liszt Fe renc le ve le i ben. A Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Fő is -

ko la 100 éve. Szerk. UJFALUSSY Jó zsef, Bp., Ze ne mű ki a dó 1977. 
•       GOM BOS Lász ló: Erkelék és Huberék. A ze nei élet erő vi szo nyai a 19. szá zad ban. Rész le tek az 

egész hez. Ta nul má nyok a 19. és 20. szá zad ma gyar ze né jé ről. Em lék könyv a 80 éves Bónis 
Ferenc tisz te le té re. Szerk. ITTZÉS Mi hály, Ar gu men tum Ki a dó – Kodály Zol tán Ar chí vum, 2012. 

•       GYÖN GYÖ SI Szil via: Gobbi Hen rik, a Ze ne aka dé mia zon go ra ta ná ra. Liszt és Gobbi kap cso la ta = 
Mu zsi ka, 2001. áp ri lis, 34–36. 

•       HERPY Mik lós: Aggházy Ká roly. Egy Liszt-ta nít vány éle te és ko ra. Köz re ad ja: GOM BOS Lász ló. 
Bp., Ró zsa völ gyi és Tár sa – MTA BTK Ze ne tu do má nyi In té zet, 2018. 

•       KOZOCSA Sán dor: Justh Zsig mond nap ló ja és le ve lei. Bp., Szé pi ro dal mi Könyv ki a dó, 1977. 
•       LEGÁNY De zső: Liszt Fe renc Ma gyar or szá gon 1869–1873. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1976.

38



Debreczeni-Droppán Béla 

„Ez egy küzdelmekben edzett tábor, élén a genialis vezér – Erkellel”1 
Erkel Ferenc és a Magyar Nemzeti Múzeum 
 

 

A 125 éve elhunyt Erkel Ferencnek a Nemzeti Színházhoz fűződő kapcsolata közis-

mert és magától értetődő, de az, hogy nagy zeneszerzőnknek, a nemzeti opera meg -

teremtőjének milyen kapcsolata volt a Magyar Nemzeti Múzeummal, az már ko ránt -

sem olyan ismert történet. Bár Erkel bizonyára többször járt a múzeumban, mint 

látogató, és talán valamilyen adománnyal is gyarapíthatta annak gyűjteményeit, 

tanulmányunkban elsősorban nem ezt tesszük vizsgálat tárgyává, hanem azt, hogy 

Erkel „a nemzet múzeumában” hogyan, milyen minőségében jelenhetett meg. Ter -

mé szetesen első magyar közgyűjteményünkben is zenészként láthatjuk őt. 

Erkel Nemzeti Múzeumhoz való kötődésének két fontos eleme volt, pontosabban 

szólva két cél találkozott ebben a kapcsolatban: a múzeum körüli terület par ko sí tá -

sa és a filharmonikusok zenekarának létrehozása. Berzeviczy Albert a korról írt át -

fogó munkájában ezt így fogalmazta meg: „A filharmonikusok avatták fel a Nemzeti 
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1      Hang ver seny dé le lőtt, hang ver seny dél után = Hölgy fu tár, 1858. már ci us 15., 60. sz., 239. 

1. kép 

A filharmóniai koncertek színhelye: a Magyar Nemzeti Múzeum épülete. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok



Múzeum dísztermét hangversenyteremmé, az addig használt Nemzeti Színház helyett. 

Ebben érdekük találkozott Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató igyekezetével, ki a kö -

zönség oda vonzásával akarta siettetni a Múzeum kietlen környékének parkká alakí -

tását.”2 

A múzeumot övező terület rendezésére az épület 1847. évi elkészülte után ke rült 

volna sor, Pollack Mihálynak meg is volt az elképzelése a múzeum „küludva rá nak” 

parkosítására,3 de a történelem közbeszólt. 1848–1849-ben a múzeumpalota kö rül 

ugyanis nemzetőrök gyakorlatoztak, katonák táboroztak, és a híres-nevezetes már -

ci us 15-i népgyűlésen kívül számos politikai gyűlést is tartottak, amelyek közepette 

gondolni sem lehetett kertészeti munkálatokra. A múzeum igazgatója, Kubinyi 

Ágos ton azonban így is mindent megpróbált elérni intézménye számára, például 

azzal, hogy 1848-ban egy rövid füzetet nyomtatott ki a múzeum helyzetéről és 

szükségleteiről, amelyet aztán minden országgyűlési képviselőnek eljuttatott. A terv -

be vett munkálatok között szerepelt a múzeum körüli udvar rendezése is.4 A sza -

bad ságharc időszakában a kérdés végül nem kerülhetett napirendre és 1849-et 

követően is csak Kubinyi kitartó próbálkozásain múlott, hogy a múzeumkert ügye 

nem vált reménytelenné. 

A Magyar Nemzeti Mú ze um 

e kérdésben az állam anyagi 

tá mogatására nem szá mít ha tott, 

úgyhogy a szükséges összeget 

adományokból, tár sa dalmi 

összefogással kellett előte rem -

teni. A pénz ado má nyok viszont 

elég lassan gyűl tek, ezért Ku -

binyi igaz gató 1851. december 

23-án kér vényt nyújtott be  

a telj ha tal mú császári biztos -

hoz, hogy a parkosítás javára  

a múzeumban „a zenede se -

gédműködése mellett” hang -

ver senyeket rendezhessen.5 Az 

első „kerti” hangversenyt 

1852-ben tartották. Ezt köve -

tő en majd másfél évtizeden át 

a múzeum díszterme számított 

a legrango sabb koncert hely -

szín nek Pesten. 
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2      BERZEVICZY Al bert: Az absolutismus ko ra Ma gyar or szá gon. Bp., 1927, 508. 
 
3      FE JŐS Im re: Száz éves a Muzeumkert. Bp., 1955, 2. 
 
4      KUBINYI Ágos ton: A’ Ma gyar Nem ze ti Museum. Pest, 1848, 20. 
 
5      MÁTRAY Gá bor: A Ma gyar Nem ze ti Muzeum kor sza kai. Pest, 1868, 64–65. Ze ne de: ti. a Pestbudai Han -

gász egy le ti Ze ne de. 

2. kép 

A múzeumkert helyszínrajza Reitter Ferenc 
1859-ben készült tervén. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok



Fővárosunk közönségét a színház 

felvonásközi zenéje ismertette meg 

elsőként a szimfonikus zenével. Az 

1830-es évek derekától a Pestbudai 

Hangászegyesület tartott koncer te ket, 

amelyeken a karművek mellett ze ne -

kari darabok is elhang zot tak. Ezek  

a koncertek azonban nem váltak 

rendszeressé és professzionálisnak 

sem voltak mondhatóak. A rendsze res 

zenekari hangversenyek rendezé sé -

nek gondolata végül is az 1850-es 

évek elején fogant meg a Nemzeti 

Színház zenekarának tagjai ban. Az 

ügy legaktívabb mozgatói, a színházi 

zenekar karmesterei, Doppler Ferenc 

és Károly voltak, akik tervükhöz 

Erkel Ferencet is megnyerve 1853. 

augusztus 30-án egy filharmóniai 

(zenekari) koncertsorozat tervével 

keresték meg a Nemzeti Múze um 

igaz gatóját. Hozzá intézett levelükben 

4–6 nagy hangverseny megtartását 

vál lal ták azzal, hogy az azokból 

befolyó tiszta jövedelem egy részét 

„a tervezett mú zeumi sétány” javára ajánlják fel.6 Kubinyi válaszlevelét nem ismer -

jük, de biztosan örömmel fogadta az ajánlatot, mert a múzeumi koncerteket addig 

elég kevesen látogatták7 és Pest legképzettebb zenekarának fellépése mindenkép -

pen nagyobb érdeklődést ígért. Az ügy előkészítése során a következő lépést az 

jelentette, hogy Erkel Ferenc és a Doppler-testvérek szeptember 29-én a Hely tar -

tó sághoz folya mod ványt nyújtottak be, amelyben engedélyt kértek filharmóniai 

hangversenyek tartására, amelyek közül négyet a múzeumban, egy-egy hangver -

senyt pedig a bu dai Országház termében kívántak megtartani. A folyamodványt  

a Helytartóság a Nemzeti Múzeum igazgatójának 1853. október 5-én küldte le véle -

ményezésre, amelyre Kubi nyi október 24-én válaszolt, beadványában pártolva a ter -

vet és kérve a kon certek megrendezésére az engedélyt. Ennek megadása után  

a koncertezni kívánó zenekar képviselői, úgymint Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház 

első karmestere, Dopp ler Károly és Ferenc karmesterek, Ridley Kohne és Huber Ká -
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6      D’ISOZ Kál mán: A fil har mo ni ku sok tör té ne te 1853–1903 = A Filharmoniai Tár sa ság multja és je le ne 
1853–1903. Szerk. MÉ SZÁ ROS Im re – D’ISOZ Kál mán, Bp., 1903, 51. 

 
7      Az 1853. áp ri lis 24-i kon cert tel kap cso la to san a kö vet ke zőt ol vas hat juk: „A muzeumi hang ver seny vá -

lo ga tott, azon ban olly kis számu kö zön ség előtt ment vég hez, mi sze rint, ha e rész vét len ség to vább is igy 
tartand, a muzeumi sé tányt majd csak uno ká ink élvezhetendik.” (Hölgy fu tár, 4. évf., 1853. áp ri lis 26., 78. 
sz., 324.) 

3. kép 

Kubinyi Ágoston, 
a Nemzeti Múzeum igazgatója. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok



roly zenekari igazgatók, Eisler Lipót első fagottos, Suck Lipót első gordonkás, valamint 

Pfeiffer Antal első mélyhegedűs egy kötelezvényt adtak, amelyben a következő állt: 

 

„Nyilatkozat 

Melynek erejénél fogva alulirottak, mint az 1853-54-i hangverseny-évadban a Magyar 

Nemzeti Múzeum nagytermében rendezendő filharmoniai hangversenyek vállalkozói, 

kötelezzük magunkat arra, hogy mi egy múzeumi tisztviselő ellenőrzése mellett ezen 

hangversenyek bevételének egyötöd részét, a fűtés, világítás, a szükséges bútorda ra -

bok megszerzése és a hangszerek szállítása, a szolgaszemélyzet, jegyek és műsorok 

nyomtatási költségei és más kisebb kiadások levonása után, a múzeumi sétány javára 

átengedjük, a négyötödből pedig az előforduló összes művészi tiszteletdíjakat fedez-

zük.”8 

 

A nyilatkozatban mint a hangversenyek vállalkozói szerepelnek a Filharmóniai Tár -

sa ság vezetői, hiszen a zenei egyesület nem kapott még ez idő tájt engedélyt az ab -

szolutista kormányzattól. Így a zenekar ügyeit intéző bizottság volt az, amely 1853. 

november 20-án megrendezte az első filharmóniai koncertet és az első évadokat  

a Magyar Nemzeti Múzeum épületében. A társaság hivatalosan csak a kiegyezést 
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8      D’ISOZ: i. m. (1903), 52. 

4. kép 

Az Erkel vezette filharmóniai zenekar első koncertsorozatának plakátja. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Tár



követően, 1867 augusztusában alakulhatott meg, alapszabályainak belügyminisz teri 

jóváhagyása pedig 1870 januárjában történt meg. Mindenesetre a Filharmonikusok 

mindig is 1853-at tekintették alapítási évüknek, amelyet először 1903-ban az 50., 

majd 2003-ban a 150. évfordulón deklaráltak. 

Az Erkel vezényelte zenekar tehát első fellépését 1853. november 20-án, vasár -

nap tartotta meg. Aznap még egy másik koncert is volt Pesten a Lloyd-palotában. 

A Pesti Napló tudósítója így számolt be róluk olvasóinak: „Vasárnap, f. hó 20-kán 

két hangverseny tartatott; az egyik a pesti zenedéé a Lloydteremben déli 12½ órakor, 

a másik a nemzeti szinház zenekarának igazgatói által a n. muzeum gyönyörű te re -

mé ben 4½ órakor rendezett első philharmoniai hangverseny. – Mindkettőben nagy -

mes terek műveit hallhatók, mindkettőben énekeltetett Mozart Don Juanjából Donna 

Anna bravour-dala. Amabban Hasselt Barth assz., a muzeumi teremben Lesniewszka 

k. a. énekelt. Hasselt B. a., ki versenyre kelt ki, magas hangon, éles hangon, erővel 

éne kelt, de énekéből, természetesen hiányzott minden bravour mellett is a báj, a szép -

ség, mi Lesniewszka k. a. énekében a nagy közönséget zajos tapsra s azon indiscre -

tió ra ragadá, minélfogva e nagyon nehéz ária ismételtetését kiváná. De mit nem kiván 

a müértő közönség! Igy ismételtetett a zajos, a nagyon harsogó lakodalmi induló is 

Mendelssohn-Bartholdytól. Míg a szellemi zenély gyönyörű quartettjei (Mozart A. dúr 

és Es dúr) az ez alkalommal is gyér közönségnek valódi műélvet nyujtának, addig  

a muzeumi terem nagy közönsége elragadtatásának, bámulatának zajos tapsokban 

adá jeleit s a túlerősödött zenekar praecis müvész játéka a legszigorubb zeneismerőt 

is kielégité. Erkel ur a közönség méltánylatát vivta ki: Lesniewszka k. a. gyönyörű 

áriá ja s a lakodalmi induló mellett Beethoven 7-ik sz. A-dur simphoniája s Meyerbeer 

Struenseejének nyitánya adatott. A közönség e magas élv után megelégedetten hagyá 

el a termet. – Halljuk, hogy a szellemi zenélyek ezentul vasárnap d. u. 4½ órakor s  

a philharmoniai hangversenyek csütörtökön szinte ez időben fognak tartatni. Remél -

nünk lehet tehát, hogy ezentul a szellemi zenélyekben is fogunk találkozni azokkal, kik 

a klassicai zenében élvet találnak; miután a quartettekben résztvevők müvészi játéka 

is nagyon vonzó erővel birhat.”9 A nagysikerű koncertről minden újság elismerően 

írt, a legnagyobb elismeréssel talán a Délibáb című lap, amelyben a következőket 

olvashatjuk: „Nemzet szinházunk zenekara a kis doboson kezdve fel a karnagyig 

jelen leg olly fényes tökéletességben alakult össze, hogy a világnak bármelly illyetén 

testületével bátran versenyezhet. Illy zenekarhoz örömmel, s olly karnagy mint Erkel 

Ferencz vezérlete elé, bizodalommal csatlakoztak több Pesten lakozó müvészek, és igy 

alakult azon testület, melly e hangverseny előadását olly mesteri tökéleteséggel végre -

hajtá. Mit kellesen inkább méltányolni a karnagynak tiszta felfogását, vagy a zenének 

ügyességét, azt nehéz volna meghatározni. A karnagyban pontosult össze a remek 

müvek óriási felfogása, innen indul ki a tiszta fogalom és innen fogamzik a zenekar 

minden egyes tagjába a nagyszerü gondolatnak életbeléptetése. A zenekar elérti a kar -

nagy varázsvesszejének intéseit, szemei pillantásait, testének minden mozdulatait, és 

kiki hangszerét mesterien kezelve, igy vivja ki az egész testület nagyszerü alkotással 
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9      Pes ti Nap ló, 4. évf., 1853. no vem ber 22., 1111. sz. (4.) 



az óriási münek dicsőségét és szerzője halhatatlanságát. Ennyit és ezt mondhatjuk az 

előadásról, ennyit olly testületről, mellynek élén Erkel és Doppler testvérek állanak, és 

mellynek egyes tagjai, egytől egyik nem csak tökéletes müvészek, de kiképzett műér tők 

is. Az előadás dicsőségében mindannyian egyaránt osztoznak; mert valamint a kar-

nagy csak akkor érhet czélt, ha kormánya alatt illy testület müködik; ugy illy testület 

csak akkor állithat elő nagyszerüt, ha illy vezére van!”10 Volt azonban olyan lap is, 

amely elismerése mellett reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő koncerteken 

a zenekar majd magyar zenét is fog játszani,11 valamint megjelent egy olyan óhaj 

is, amely a vonósok számának növelésére vonatkozott. Ez utóbbi azért is érdekes 

volt, mert a Nemzeti Színház zenekarának e hiányosságára, amely elsősorban anyagi 

okokra vezethető vissza, már 1844-ben felhívta a figyelmet a Honderü.12 

A Filharmonikusok első évadának további koncertjeire 1853. december 8-án, 

1854. március 12-én és április 9-én került sor. Az egyes előadásokra a helyszínen 

is lehetett jegyet venni, de alkalom nyílt mind a négy koncertre érvényes bérlet 

vál tására is, amelyeket Treichlinger, Wagner és Rózsavölgyi urak mű ke res ke dé sei -

ben jegyezhettek elő az érdeklődők. A jegyek nem számítottak drágának: a bérlet 

esetében a körszékért 6 forintot, a terembeli számozott székért 4 forintot, egy sze rű 

terembe szóló belépőért 2 forintot és az I. karzaton található számozott ülőhelyért 

2 forint 30 krajcárt kellett fizetni, ugyanez egy-egy koncertre 2 forint, 1 forint 30 

krajcár, illetve 1 forint 10 krajcár volt, valamint jegyet lehetett váltani ebben az 

esetben a II. karzatra is mindössze 20 krajcárért.13 A hangversenybérlet terén 

egyébként Bécset is megelőztük, hiszen ott csak 1860 januárjában hirdettek elő -

ször bérletet filharmóniai hangversenysorozatra.14 

Az első évad fent említett négy koncertjéből a második, 1853. december 8-án 

tar tott zenetörténeti jelentőségére hívnánk fel a figyelmet: ekkor tartották ugyanis 

a legelső hazai Wagner-bemutatót a Tannhäuser című opera nyitányának elő adá sá -

val. Ez egy nagyon bátor lépés volt Erkeléktől, a Hölgyfutár újságírója hosszú, 

elemző írásában a következő szavakkal üdvözölte ezt: „igen tudjuk méltányolni azt, 

hogy a philharmoniai hangversenyek ügyes kezelői a fiatal szerzőknek is engednek és 

nyitnak szabad tért a müvészet versenyfutására”.15 Siklós Albert (1878–1942) nyolc 

évtizeddel később Wagner-premiereket taglaló tanulmányában megjegyezte, hogy 

ezzel a bemutatóval a pesti filharmonikusok megelőzték a londoni, a párizsi és  

a zürichi társulatokat.16 Arra azonban még bő nyolc évet kellett várnia a magyar 
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10     Philharmoniai hang ver seny I. = Dé li báb, 1853. no vem ber 27., II., 22. sz., 700–701. 
 
11     „Re mél jük, hogy a ren de ző vá laszt mány jö vő elé adá si ban nem fog egé szen meg fe led kez ni a ma gyar ze -

né ről? Vagy ez nem va ló philharmoniai hang ver se nyek be?...” (Di vat csar nok, 1853. no vem ber 24., 68. sz, 
1381.) 

 
12     D’ISOZ Kál mán: A Fil har mó ni ai Tár su lat = A ma gyar mu zsi ka köny ve. Szerk. MOL NÁR Im re, Bp., 1936, 90. 
 
13     A be lép ti dí ja kat ld. az 1853. no vem ber 20-i kon cert pla kát ján (ere de ti je pl. a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -

um ál lan dó ki ál lí tá sán lát ha tó). A kon cert jö ve del mé nek egy ötöd ét va ló ban a mú ze um kert ja vá ra, négy -
ötöd ét pe dig az 50–60 tag ból ál ló ze ne kar és a ven dég mű vé szek tisz te let dí já ra for dí tot ták. 

 
14     D’ISOZ: i. m. (1903), 56–57. 
 
15     Philharmoniai hang ver seny II. = Dé li báb, 1853. de cem ber 11., II., 24. sz., 763–765. 
 
16     SIK LÓS Al bert: Wagner-pre mi e rek ha zánk ban = A Ze ne, 14., 1932–1933, 10. sz., 185. 



közönségnek, hogy az egész operát bemutassák, hiszen arra csak 1862. március 6-

án került sor a Nemzeti Színházban. 

A múzeumi koncertek kapcsán felmerül egy érdekes kérdés: honnan volt ennyi 

szék? A kérdésre kézenfekvő, logikus válasz lenne: a rendező zenekari bizottmány 

szerezte azokat be, mint ahogy azt fent idézett nyilatkozatukban a múzeum felé 

vállalták. Erre azonban szinte biztosan nem állt rendelkezésükre semmilyen anyagi 

forrás, úgyhogy más választ kell keresnünk. Kézenfekvőbbnek látszik és talán kö -

ze lebb áll az igazsághoz, hogy a múzeum rendelkezett megfelelő számú székkel 

(esetleg még paddal), amelyek pedig nem sokkal korábban, 1848-ban készültek, 

még pedig a múzeum dísztermében ülésező főrendiház tagjai, valamint a karzato kon 

helyet foglalók számára. A főrendiházi ülésterem a szabadságharc leverése után 

még egy jó ideig bebútorozva állt, pontosan addig, amíg Portmann rendőrfőnök 

meg nem tudta és el nem rendelte (1852. április 12-én) a bútorok, köztük az elnöki 

emelvény és a miniszteri székek eltávolítását.17 Ezek közül aztán a legtöbb vissza-

kerülhetett a „lomtárból” a múzeum hangversenytermébe. Gál György Sándor 

Hazám, hazám, te mindenem című, Erkel Ferencről írt életrajzi regényében mindezt 

egy kicsit kiszínezve, dramatizálva meséli el: Kubinyi egy alkalommal egy sötét, 
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17     D’ISOZ: i. m. (1903), 50. 

5. kép 

A Magyar Nemzeti Múzeum díszterme 1848-ban. A metszeten látható székeket 
és padokat használhatták a filharmóniai hangversenyek idején is. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok



ablaktalan szobába vezeti a nála járó Erkelt, ahol gyertyát gyújtva mutogatja az 

első felelős minisztérium relikviáit, többek közt bútorait, megemlítve, hogy a ha ta -

lom elrendelte az elpusztításukat, eltüzelésüket. Erkel később, amikor Albrecht 

főher cegnél, Magyarország helytartójánál jár zenekara vezető tagjaival engedélyt 

kérni a filharmóniai koncertek rendezésére, szóba hozza a bútorok dolgát, mint 

amelyen áll vagy bukik a hangversenyek egész tervezete. Végül a főherceg a kö -

vet kező szavakkal fordul Erkelékhez: „Hát nem bánom. Ismerem rendőrhatóságaink 

álláspontját, de én amondó vagyok: ócska bútorok ellen nem harcolunk...”18 

A székekre pedig a következő években is szükség volt, mert a múzeum díszter -

mé ben számos koncertet tartottak. Ezek közül is minőségileg mindig kitűntek az 

Erkel vezényletével végbement fil -

har móniai hangversenyek. Az előre 

meg hirdetett előadások mellett az 

évek során több jótékonysági kon -

certre is sor került. Az egyik ilyet 

maga Erkel szervezte meg 1855 áp -

rilisában szülővárosa, Gyula árvíz ká -

ro sult jai javára.19 

Az 1855–1856-os évadra a filhar -

móniai hangverseny már közszük -

ség letté vált, amelyet leginkább a lá -

togatók számán lehetett lemérni: az 

évad öt koncertjére (1855. december 

2., 16., 30., valamint 1856. február 

17., március 2.20) majdnem az összes 

helyet előre kibérelték, és az érdek -

lődés olyan nagy volt, hogy például 

az első hangversenyt – a korabeli 

tudósítás szerint – ezer ember hall -

gatta végig, amely a terem túlzsúfo -

lását jelentette.21 Az öt említett kon -

certen kívül a Filharmonikusok Erkel 

Ferenccel az élükön a zenede nö -

vendékeinek közreműködésével még 

egy hangversenyt adtak a múzeum 
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18     GÁL György Sán dor: Ha zám, ha zám, te min de nem. Erkel Fe renc élet re gé nye. Bp., 1963, 376., 381. 
 
19     Erkel 1855. már ci us 28-án for dult Kubinyi mú ze um igaz ga tó hoz a kö vet ke ző ké rés sel: „A víz ál tal ká -

ro sult gyu la i ak, földieim ja vá ra, fo lyó év april 1-én egy jó té kony czélu philharmoniai hang ver senyt ohajt -
ván ad ni: ese de zem, ke gyes ked jék e na pon hét órá ra a museumi ter met át en ged ni.” (OSZK Kéz irat tár. Ze nei 
le ve lek. Fond XII/277. – je len leg a Liszt Fe renc Mú ze um ki ál lí tá sán. Fak szi mi lé jét ld.: D’ISOZ: i. m. [1903], 
56 és 57. ol dal kö zött.) A kon cer tet vé gül is áp ri lis 15-én tar tot ták meg (Bu da pes ti Hirlap, 1855. áp ri -
lis 17., 697. sz., 3855.). 

 
20     Dé li báb, 1855. no vem ber 25., 24. sz., 292. 
 
21     D’ISOZ: i. m. (1903), 57. A szám egy ki csit túl zó nak tű nik, ma xi mum 500 fő lát szik re á lis nak, ennyi ülő -

hely nél több ugyan is a kar za tok kal együtt sem fér he tett el. 

6. kép 

Giergl Alajos: Erkel Ferenc, 1861. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok



dísztermében 1856. január 27-én, mégpedig Mozart születésének 100. évfordulója 

alkalmából. A zenei ünnepen természetesen csak a nagy zeneszerző műveit játszot -

ták, a befolyó jövedelmet pedig jótékony célra, „a ma gyar országi szegény zene mű -

vé szek gyámolítására” fordították.22 Az évad zárókon certjének befejezése után 

Kubinyi Ágoston a rendező választmány tagjait fényes lakomán látta vendégül, 

ame lyen több más író és művész is megjelent. Az esemény ünnepélyességét emel te, 

hogy a vacsorának helyet adó teremben kifüggesztették a néhány nappal korábban 

a múzeumnak ajándékozott Giergl Alajos által festett Erkel-portrét.23 

Az ezekben az években a múzeum közelében, a Magyar utca 1-ben lakó Erkel 

minden bizonnyal nemcsak saját koncertjeire járt a Nemzeti Múzeumba, hanem má -

sokéin is megfordulhatott mint hallgató. Az egyik fennmaradt múzeumi (könyvtári) 

vendégkönyv tanúsága sze rint 

Erkel Ferenc ott volt, amikor 

barátja és pályatársa, Liszt 

Ferenc az Esztergomi mise 

nyilvános próbáját tartotta és 

vezényelte a mú ze um dísz -

ter mében 1856 augusztu sá -

ban. (A nyilvános nemzeti 

mú zeumi próbából kettőt is 

tartottak, az elsőt augusztus 

26-án, a másodikat két nappal 

később. Erkel, valamint Liszt 

és Doppler Ferenc dátum nél -

küli vendégkönyvi aláírása 

valószínűleg az első próba 

napjáról való.)24 

Az 1857-es évadban már érzékelhető lett bizonyos hanyatlás az egyes darabok 

előadásánál, amely főként abból adódott, hogy a zenekar nem tartott elég próbát. 

Ez hamarosan meg is bosszulta magát, mert a műértő közönség az 1857–1858-as 

évadra már alig váltott bérleteket, úgyhogy a rendező bizottság már a második 

hangverseny (1857. december 13.) után kénytelen volt a Helytartósághoz fordulni, 

és a teremdíj egy részének elengedését kérni. Ettől kezdve egészen 1875-ig, ami -

kor aztán Erkel Sándor alatt a társaság újjászületett, az egyes évadokat a szél ső sé -

gek jellemezték: vagy tele volt, vagy kongott a terem, sőt 1861 tavaszától egy évig 

egyáltalán nem tartottak koncertet a filharmonikusok.25 
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22     Dé li báb, 1856. ja nu ár 27., 4. sz., 47. 
 
23     Di vat csar nok, 1856. már ci us 10., 14. sz., 272. A fest ményt gróf Pejacsevich Já nos ado má nyoz ta a mú -

ze um nak (Dé li báb, 1856. már ci us 2., 9. sz., 111.). 
 
24     A Széchényi-Or szá gos Ma gyar Könyv tár Főrendü Ven dé ge i nek cí mű ven dég könyv (1852–1981). OSZK 

Kéz irat tár Fol. Hung. 3532 12a. fol. A pró bák ról ld. Hölgy fu tár, 1856. au gusz tus 27., 197. sz., 805., 1856. 
au gusz tus 29., 199. sz., 813.; Bu da pes ti Hirlap, 1856. au gusz tus 17., 198. sz. (2.), 1856. au gusz tus 29., 
200. sz. (2.). 

 
25     D’ISOZ: i. m. (1903), 58. 

7. kép 

A három Ferenc (Liszt, Erkel, Doppler) 
vendégkönyvi aláírása. 
Forrás: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár



Persze ez nem jelentette azt, hogy ne lettek volna ezek az évek is fontosak, vagy 

hogy ezen idő alatt ne nyújtott volna jelentőset az együttes. Erkelék a klasszikusok 

– például Mozart, Beethoven – mellett egyre többször játszottak kortárs darabokat, 

elsősorban Liszttől, Wagnertől és Berlioztól. Utóbbi Rákóczi-indulóját az 1859–

1860-as évad mindhárom hangversenyén előadták akkora sikerrel, hogy a zene -

kar nak minden alkalommal ismételnie kellett. A tapsvihar, a siker persze nemcsak 

Berlioznak és Erkel zenekarának szólt, hanem egyúttal az abszolutizmus idősza ká ban 

elfojtott nemzeti érzés kitörése is volt.26 (A nemzeti öntudat ezekben a hó na pokban 
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26     A Nő vi lág pl. így írt az in du ló si ke ré ről: „A Rákóczy-in du ló mi att kü lö nö sen ked ves filharmoniai hang ver -
se nyek har ma di ká nak is oly nagy és lel ke se dett kö zön sé ge volt, mint már meg szok tuk. A Rákóczy-in du -
lót há rom szor is mé tel te meg a köz lel ke se dés, mely ről egyátalán nem volt cso da, hogy me le gé vel a ze né -
sze ket is meg száll ta, ezek is, – kik hang sze re ik mi att te het ték – áll va ad ták elő e mennyei ih le tés sel irt 
mű vet. Nem bir ar ról ele get be szél ni, ki egy szer hal lot ta, s a hang ver se nyek e sza ká ban va ló ban csak róla 

8. kép 

A Nemzeti Múzeumban tartott Kazinczy-ünnepségről készült metszet, 1859. 
A múzeumi filharmonikus hangversenyekről nem rendelkezünk képi forrással. 
Ennek fő oka az lehetett, hogy még ebben az időszakban alig volt képes 
folyóirat és a legjobb, a Vasárnapi Ujság sem közölt metszetet múzeumi 
koncerteseményről. Maradnak tehát analógiaként a más alkalmakat rögzítő 
képek, mint pl. a Kazinczy-ünnepségé. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok 



Kazinczy Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából tartott ünnep ségeken 

nyilvánult meg a legjobban. Erkel Himnuszát ettől kezdve énekelték rendszeresen 

ünnepi alkalmakkor.27) A Rákóczi-indulóval kapcsolatosan D’Isoz Kálmán (1878–

1956) neves zenetörténészünk jegyzi meg, hogy az, hogy az induló világhírű lett, el -

sősorban Erkelnek köszönhető, hiszen ő ismertette azt meg Liszttel és Berliozzal is.28 

A következő 1860–1861-es évad múzeumi filharmonikus hangversenyei közül 

az 1861. január 6-it kell kiemelnünk, ez alkalommal hangzott ugyanis fel először 

nyilvánosan Erkel új nagy nemzeti operája, a Bánk bán, illetve a hangverseny jelle ge 
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le het hal la ni min de nütt, mint a saison ze ne-arszlánáról. Ter mé sze tes te hát, hogy mai hirrovatunkat mi is 
ez in du ló val kezd tük.” (Nő vi lág, 4. évf., 1860. ja nu ár 15., 3. sz., 42.) Nem ze ti ha gyo má nya ink fe lé for -
du lás nak na gyon fon tos ze nei ese mé nye volt Suck And rás nak, a Nem ze ti Szín ház ze né szé nek el ső tá -
ro ga tó-hang ver se nye 1859. de cem ber 8-án a Nem ze ti Mú ze um dísz ter mé ben (a kon cert ről ld. pl. 
Vasár na pi Ujság, 1859. de cem ber 18., 51. sz., 609.). A ne ve ze tes hang ver seny előtt még tar tot tak egy 
pró bát a mú ze um ban, amely re csak né hány em bert hí vott meg Kubinyi Ágos ton; köz tük volt Erkel is 
(Ujabb tá ro ga tó-pró ba = Vasárnapi Ujság, 1859. de cem ber 4., 49. sz., 584.). 

 
27     DEBRECZENI-DROPPÁN Bé la: 150 éve így ün ne pel ték. Kazinczy-meg em lé ke zé sek 1859-ben = Hon is me ret, 

2009, 5. sz., 39–44., 43. An nak is van nyo ma, hogy a köz pon ti Kazinczy-ün nep ség re, ame lyet a Nem -
ze ti Mú ze um dísz ter mé ben tar tot tak, el vár ták vol na, hogy Erkel kom po nál jon egy ün ne pi nyi tányt 
(Hölgy fu tár, 1859. ok tó ber 15., 123. sz., 1008.). 

 
28     D’ISOZ Kál mán: Erkel és a szim fo ni kus ze ne = Erkel Ferencz em lék könyv. Szerk. FABÓ Ber ta lan, Bp., 

1910, 129. 

9. kép 

A Bánk bán című Erkel-opera Tisza-parti jelenetének metszete. 

Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861.



és időbeli kerete miatt annak csak egy részlete. A Bánk bán 1860 végén már készen 

volt és elkezdődtek az opera próbái is a Nemzeti Színházban.29 Minden bizonnyal 

sokan megkeresték Erkelt azzal a kéréssel, amelyet a Zenészeti Lapok munkatársa 

a következőképpen fogalmazott meg: „A philharmoniai hangversenyekről eszünkbe jut 

azoknak lelkes, s kitünő igazgatója Erkel Ferenc, ki mint a nem sokára szinre kerülő 

„Bánk bán” magyar dalmű szerzője, nagyon üdvös dolgot cselekednék s lekötelezné  

a magyar zene iránt lángoló közönséget, ha addig is, míg műve előadatik, a jövő phil -

harmoniai előadásokban valamit bemutatna e várva várt dalműből. Ha ezt a maga 

idejében az „Észak csillagával” s „Dinoráhval” tehette, ugy azt hisszük még inkább 

teheti egy olyan művel, mely a magyar közönséget okvetlen jobban, s melegebben ér -

dek li mint a nevezett két idegen dalmű. Ajánljuk ez inditványt komoly figyelmébe.”30 

Erkel figyelembe vette az „indítványt”, illetve engedett a nagy nyomásnak és be -

illesztette filharmóniai hangversenyének műsorába. Még egy indítványt elfogadott, 

amelyet Mosonyi Mihály tett nem sokkal korábban,31 és zenekari hangszerként al -

kal mazta a cimbalmot, először a magyar zenetörténetben. A cimbalmos pedig nem 

volt más, mint Erkel Ferenc Sándor nevű fia.32 A zenetörténeti jelentőségű kon -

certen a Bánk bánból a Tisza-parti jelenet hangzott el, amelyben Melinda szerepét 

Hollósy Kornélia énekelte nagy sikerrel. A sajtó lelkes és elismerő hangon írt a da -

rabról és annak szerzőjéről: volt olyan írás, amely az opera eredetiségét dicsérte és 

volt olyan is, amelyben az újságíró megjegyezte, hogy a Hunyadi László szerzőjét  

a Bánk bán írója bizony el fogja homályosítani.33 Az opera díszbemutatóját két 

hónappal később, 1861. március 9-én tartották a Nemzeti Színházban. 

Az 1861. március 17-i évadzáró előadás után a filharmonikus hangversenyek 

sorozata egy időre megszakadt, mert a koncert utáni hetekben a múzeumi díszter -

met képviselőházi ülésteremmé alakították át. Később, 1861 augusztusában aztán 

hiába ürült meg a terem az országgyűlés feloszlatása után, mégsem indult újra a fil -

har monikusok koncertsorozata. Pedig igény lett volna rá, amelyet az egyik korabeli 

lapban így érhettünk tetten: „Sajnos, hogy philharmoniai hangversenyek ez idén nem 

lesznek. Sem Erkel, sem a zenekar nem mozog. Pedig a más nemű hangversenyeket 

mind szívesen elengedhetnők egyetlen egy uj nagy zenekari előadásért.”34 Úgy nézett 
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29     „Erkel be fe jez te »Bánk bán« ope rá ját. A szinháznál már (!) sze re pe zik.” (Nő vi lág, 1860. de cem ber 9., 50. 
sz., 797.) 

 
30     Zenészeti La pok, 1860. de cem ber 26., 13. sz., 103. 
 
31     MOSONYI Mi hály: Egy szó a cim ba lom ér de ké ben = Zenészeti La pok, 1860. no vem ber 7., 6. sz., 45–46. 

(Vö. Hölgy fu tár, 1860. no vem ber 12., 136. sz., 1077.) Mosonyi Mi hály G. (1815–1870): ki vá ló ma gyar 
ze ne szer ző és ze ne író, aki nek ha lá lá ra Liszt gyász ze nét írt. Mosonyi Szé che nyi Ist ván ha lá lá ra írt 
Gyász han gok cí mű mű vét, a tár su lat 1860. de cem ber 16-i Ün ne pi ze né jét a 1861. ja nu ár 6-i hang ver -
se nyen mu tat ták be elő ször (SZA BOL CSI Ben ce – TÓTH Ala dár: Ze nei Le xi kon, II. köt., Bp., 1965, 637.) 

 
32     Mosonyi a kö vet ke ző kép pen di csér te a fi a tal cim bal most már az ope ra dísz be mu ta tó ja után: „A cim ba lom 

is – mely mint ze ne ka ri hang szer e dal mű ben sze re pelt leg elő ször – kü lö nös fi gyel met ér de mel, mert ki bi zo -
 nyul, hogy az zal nem min den na pi ha tást le het elő idéz ni. E hang szer ke zel he té se sok kal ne he zebb mint so kan 
ta lán kép ze lik s sok idő re van szük ség míg va la ki csak türhetőleg is be gya ko rol raj ta va la mit. A fi a tal 
Erkel Sán dor (Erkel Fe renc if jab bik fia) ke vés idő alatt sajátitá az ahoz megkivántató ügyes sé get, s már 
a ve le tett el ső kisérlet után is reménylhetjük, hogy idő vel e hang szer mél tó he lyet fog el fog lal ni a nem -
ze ti szinház ze ne ka rá ban.” (MOSONYI Mi hály: Bánk bán = Zenészeti La pok, 1861. már ci us 27., 26. sz., 204.) 

 
33     Hölgy fu tár, 1861. ja nu ár 8., 4. sz., 31.; Zenészeti La pok, 1861. ja nu ár 9., 15. sz., 119. 
 
34     Hölgy fu tár, 1861. no vem ber 28., 143. sz., 1150. 



ki, hogy az Erkel vezényelte zenekar koncertjei 1862-ben sem folytatódnak, de 

ahogy a Divatcsarnok című lap fogalmazott „Rosthy Pál buzgó tevékenysége feltá-

masztá halottaiból” (más sajtótermékből azt is tudjuk, hogy báró Eötvös József és 

gróf Károlyi György is ott volt a kezdeményezők között35). Az első filharmóniai 

koncertre végül 1862. március 23-án került sor Erkel dirigálásával, amelyet a jo gász -

hallgatók segélyegylete javára rendeztek. A mester ezen a hangversenyen mutatta 

be (még a színházi premier előtt) új operájának, a Saroltának a nyitányát. A Hölgy -

futár négy nappal később megjelent számában így írt erről: „Lelkesült tapsokkal 

fogadta a közönség... E dalmű a hallott kis részből következtetve, ugy látszik, egyike 

lesz a magyar zene gyöngyeinek.”36 Ezt követően 1862 tavaszán még három filhar -

mó niai hangversenyt tartottak a Nemzeti Múzeumban, mindhárom bevétele az írói 

segélyegylet javára folyt be. A múzeumi koncertek sorozatában ezután úgy tűnik 

az előzőnél is nagyobb szünet állt be, ugyanis Erkel zenekara csak 1864. december 

18-án lépett fel újra, amely alkalom azzal vált nevezetessé, hogy ekkor játszottak 

a zenészek először az új, mély a-ra hangolt fa- és rézfúvós hangszereken. A kö vet -

ke ző 1865. január 6-i hangverseny pedig azért vált emlékezetessé, mert ez lett  

a filharmonikusok múzeumi búcsúkoncertje, mivel a rendező bizottság úgy döntött, 

hogy a zenekar következő fellépését már az időközben felépített Vigadó épü le -

tében tartja meg. Erkel Ferenc 1865. március 25-én vezette először új otthonában 
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35     Nefelejts, 1862. feb ru ár 23., 47. sz., 555. 
 
36     Bu da pes ti hír ha rang = Hölgy fu tár, 1862. már ci us 27., 37. sz., 294. 

10. kép 

A Pesti Vigadó épülete, ahová átköltöztek a Filharmonikusok. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok



társulatát.37 Utoljára 1871. március 26-án vezényelte a Filharmonikusokat a Tudo -

mányos Akadémia dísztermében megrendezett jótékonysági koncerten, amelyen 

Liszt Ferenc és Volkmann Róbert is megragadta a karmesteri pálcát. Ezt követően 

már csak azon a hangversenyen lépett fel, amelyet a Filharmóniai Társaság rende -

zett 80. születésnapja alkalmából 1890. november 7-én. Utolsó előadásán nemcsak 

karmesterként szerepelt, hanem zongoraművészként is, eljátszva kedvelt darabját, 

Mozart d-moll zongoraversenyét.38 

Összességében elmondhatjuk, hogy a múzeumi filharmóniai hangversenyeket  

a korabeli sajtó élénk figyelemmel kísérte. Előre hirdette azokat, majd részletesen 

beszámolt róluk. Bár néha kritikát is megfogalmaztak a zenekarral szemben, inkább 

az elismerés hangján szóltak a tudósítók, például ekképpen: „A zenekar Erkel igaz -

ga tása mellett oly buzgalmasan, oly 

mes terileg forgatá magát, mint egy 

kis légió, mely élén egy jó hadvezérrel 

biztosan diadalra indúl.”39 (Ehhez ha -

sonlóan fogalmazott később talán 

ugyanaz az újságíró, amikor a tanul -

mányunk címében idézett érté ke lé sét 

leírta a zenekarról, illetve karna gyá -

ról.) Az 1856–1857-es évad utolsó 

kon certjét így dicsérték egy másik 

lap ban: „Mind orchestralis müveket ját -

szot tak, azon hatással, melyet az 

Erkel igazgatása alatti jeles zene kar tól 

teljes joggal vár hatunk.”40 A kon cert -

kritikák mellett összefoglaló érté ke -

lést is találhatunk az Erkel vezette 

zenekarról: „A phil harmoniai hang ver -

senyeket [...] „Hu nyadi László” nagy 

tehetségű költője Erkel Ferenc igaz-

gatja. E hangver se nyek ismer te tők 

meg a pesti közönség nagy részével  

a remek zenét, mely nem használja  

a hatásvadászat esz közeit, de, mert 

szivből van írva, min den szívre egy -

formán hat. E hangver senyek mu ta -

ták be nálunk az újabb lángeszű 

zene szer zők, egy Schumann Robert, 
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37     D’ISOZ: i. m. (1903), 62. 
 
38     CSU KA Bé la: Ki lenc év ti zed a ma gyar ze ne mű vé szet szol gá la tá ban. Bp., 1943., 7. A mű höz még fi a ta labb 

ko rá ban sa ját ka den ci át kom po nált, ame lyet ez út tal is elő adott – em lé ke zet ből. 
 
39     Hölgy fu tár, 1857. már ci us 23., 67. sz., 295. 
 
40     Di vat csar nok, 1857. áp ri lis 15., 8. sz., 179. 

11. kép 

Mátray Gábor múzeumi könyvtárőr, 
a Nemzeti Zenede igazgatója. 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok



Berlioz, Liszt megható műveit, oly mesteri harmonikus előadással, mely teljesen méltó 

e zene költők szel leméhez.”41 

Meg kell még jegyeznünk, hogy Erkel Ferencet a múzeumban kollegiális kapcsolat 

fűzte két személyhez is: Mátray Gábor (1797–1875) múzeumi könyvtárőrhöz, aki 

szintén zenész volt és jeles zenetörténész is, a Nemzeti Zenede igazgatója és Cza -

nyu ga Józsefhez (1816–1894), aki 1849-től múzeumi irattárnokként, majd igazga -

tó sági titkárként dolgozott a Nemzeti Múzeumban. Ő írta Erkel Erzsébet és Sarolta 

című operáinak a szövegkönyvét.42 

Erkel Ferenc 1893-ban bekövetkezett halála után 11 évvel, 1904-ban a Magyar 

Nemzeti Múzeumba, illetve annak könyvtárába került szellemi hagyatéka, leve le -

zése, saját kezű partitúrái, kottagyűjteménye. Ez a hatalmas kéziratos gyűjtemény 

lett az alapja a Zenei levelek című kézirattári iratgyűjteménynek, de az Erkel-hagya -

ték hívta tulajdonképpen életre az adományozás után 20 esztendővel, 1924-ben  
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41     Di vat csar nok, 1857. már ci us 15., 3. sz., 136. 
 
42     A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ze nei, il let ve ze ne tör té ne ti vo nat ko zá sa i ra ld. még: GÁBRY György: A Nem -

ze ti Mú ze um és a ze ne. Bp., 1970. 
 
43     E dísz tárgy tal pá ra egy nyi tott könyv ala kú kar tus van erő sít ve, vé sett fel ira ta a kö vet ke ző: „Erkel Fe -

rencz or szá gos főzeneigazgató úr nak 50 éves kar na gyi ju bi le u má ra a bu da pes ti hang szer ké szí tők 
1888 Deczemb hó 16. – Schunda V. J Placht T Bruckner N Kaiml F Pilát F Lédeczy S Stowasser I Csuport 
J He ve si B Reibel P Heckenast G.” Az asz tal dísz tál ká já ra pe dig ap ró hang sze rek van nak erő sít ve: lant, 
he ge dű, hár fa, szárny kürt, gi tár, trom bi ta, cim ba lom üst dob, fu vo la és kla ri nét, to váb bá nyolc ara nyo -
zott kar tus a kö vet ke ző ope rák be vé sett cí me i vel: Hunyadi Lász ló, Sa rol ta, Dó zsa György, Név te len hő -
sök, Brankovits György, Bá to ri Má ria, Er zsé bet, Bánk bán. 

12–13. kép 

Ezüst asztaldísz az Erkel-hagyatékból, Bécs, 1888 

(Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Tár)43



a Zeneműtárat is az Országos Széchényi Könyvtár keretein belül. A hagyaték Erkel 

születésének 100. évfordulója évében már kutatható volt (Vértesy Jenőnek köszön -

hetően).44 Emellett Erkelnek 1904-ben még néhány személyes tárgya is bekerült  

a múzeum Érem- és Régiségtárába. Ezeket a tárgyakat, egészen pontosan 5 db tár -

gyat (két karmesteri pálcát, egy babérkoszorúról való lantot, egy dísztálat, egy 

kancsót és egy asztaldíszt) a Nemzeti Múzeum az örökösöktől vétel útján szerezte 

meg.45 

Erkel Ferenc születésének 100. évfordulójának alkalmából 1910. november 5-én 

tartott előadásában D’Isoz Kálmán a következőképpen értékelte a mester múzeumi 

koncertjeit: „A Nemzeti Múzeum díszterme zenetörténetileg fontos hely. Zenei műve lő -

désünk fejlesztésének hatásos tényezői voltak és maradnak azon zenekari hangver se -

nyek, a melyeket Erkel itt szólított életre.”46 Az Erkel vezetésével létrejött filhar mo -

ni kus zenekar Budapesti Filharmóniai Társaság néven ma is működik. Magyar ország 

legrégebben működő zenekarának első otthona, hangversenyeinek első befogadója 

a Magyar Nemzeti Múzeum volt. Főként ennek okán jelenthetjük ki – csatlakozva 

D’Isoz fent idézett megállapításához –, hogy Erkel Ferenc és a Nemzeti Múzeum 

kapcsolata a magyar zenetörténet valóban fontos, említésre és emlékezetre méltó 

részévé vált. 
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•       SZABOLCSI Bence – TÓTH Aladár: Zenei Lexikon, II. köt., Bp., 1965.
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44     D’ISOZ Kál mán: A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Könyv tá rá nak cím jegy zé ke. VI. Ze nei kéz ira tok jegy zé ke. I. köt. 
Ze nei le ve lek. Bp., 1924., V. 

 
45     Há rom nem ze dék erek lye tár gyai. Bp., 1988, 124–125. (tárgy le írá sok). A Nem ze ti Mú ze um ba ke rült tár -

gya kat Erkel mű kö dé se so rán kap ta aján dék ba. 
 
46     D’ISOZ Kál mán: Erkel Ferencz = Bu da pes ti Szem le, 144. k., 1910, 408. sz., 446–454.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műhelytanulmányok 





Sza bó Lász ló 

Ano má li ák Erkel szim fo ni kus ze ne ka ri hang sze re lé se i nek 
gya kor la tá ban, kü lö nös te kin tet tel a mély réz szó lam basszu sá ra 
Hoz zá szó lás az Erkel Fe renc ha lá lá nak 125. év for du ló já ra ren de zett 

Kor tár sunk, Erkel cí mű tu do má nyos ülés szak ku ta tá si ered mé nye i hez 
 

 

Be ve ze tés 
 

A tör té net, amely ről be szá mol ni szán dé ko zom, 1835. szep tem ber 12-én kez dő dött. 

Ek kor sza ba dal maz tat tak Ber lin ben egy bass tu ba ne vű réz fú vós hang szert. Ugyan -

eb ben az év ben te le pe dett le Pest-Bu dán egy 25 éves Ko lozs vár ról ér ke zett zon go -

ra mű vész-kar mes ter, és szin te nap ra pon to san ek kor fog lal ta el kar mes te ri ál lá sát 

(a Vár szín ház ban mű kö dő Bu dai Ma gyar Já ték szí ni Tár sa ság fris sen ala kult ope ra -

ta go za tá nak ze ne ka ra élén el töl tött né hány hó na pig tar tó mun ka után) a Pes ti Vá -

ro si Né met Szín ház ban, hogy két év múl va meg kezd hes se há rom év ti ze d ig tar tó 

mun kás sá gát a Pes ti Ma gyar Szín ház nál, ame lyet rö vi de sen Nem ze ti Szín ház zá ke -

resz tel tek át. 

A tu ba el in dult prob lé mák kal, el lent mon dá sok kal, si ke rek kel te li vi lág hó dí tó kar -

ri er jé nek út ján, Erkel pe dig meg kezd te prob lé mák kal, el lent mon dá sok kal, si ke rek kel 

te li kor szak al ko tó ha zai pá lya fu tá sát. 

Ho gyan és mi ért ke rült, il let ve nem ke rült (!) kap cso lat ba egymással e két – egy -

más tól tel je sen kü lön bö ző – élet út? Mi kor rá esz mél tem ar ra, hogy a tu ba je len lé te 

olyan ter mé sze tes és ma gá tól ér te tő dő ma egy szim fo ni kus ze ne kar ban, hogy szót 

sem ér de mel, va la mi kor csak egy le he tő ség volt a sok as pi ráns kö zül, el kez dett ér -

de kel ni az út, ame lyet be jár va vég ső győz tes ként ke rült ki az élet ben ma ra dá sért 

fo lyó küz de lem ből. Ezért vissza me nő leg mel lé sze gőd tem, és kö vet tem mindenho vá. 

Fi gyel tem és jegy ze tel tem. Do ku men tu mo kat gyűj töt tem. „Jár tuk a vi lá got”, míg nem 

egy szer csak vég re meg ér kez tünk Ma gyar or szág ra, ahol katonazenekarainkban 

bol do gan fo gad ták, ám a szim fo ni kus és ope ra ze ne ka rok hoz ve ze tő út zár va volt. 

A kulcs pe dig Erkel Fe renc nél volt, aki ha lá lá ig nem ad ta ki a ke zé ből, és ha lá lá ig 

nem nyi tott aj tót. Ez a tény in dí tott ar ra az el ha tá ro zás ra, hogy ezt – az Erkel nagy -

ze ne ka ri hang sze re lé se i ben is tet ten ér he tő je len sé get – a ren del ke zé sem re ál ló le -

he tő sé gek ha tá ra in be lül be mu tas sam.1 
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1      A ta nul má nyom sze mé lyes in dít ta tá sa: tud juk, hogy a nagy vo lu me nű tu do má nyos al ko tá sok is kis mo -
za i kok ból épül nek fel. Azt gon do lom, hogy írá som mal nem já ru lok hoz zá je len tős mér ték ben az Erkel-
ku ta tás je len le gi ál lá sá nak ered mé nye i hez, de olyan pi ci moz za na tok kal gaz da gít ha tom azo kat, ame -
lye ket más hon nan nem le het meg sze rez ni, csak on nan, ahol én ülök a ze ne kar ban, az úgy ne ve zett 
mély réz szó lam tag ja ként, a há rom har so na mel lett, mint egy par ti tú rá ban. Há tul, az utol só sor ban. 
Onnan lát ni a leg job ban az egész ze ne kart, a kar mes tert és a kö zön sé get is. Egy szó val min dent, ami 
mon dan dóm szem pont já ból szá mít. Rá adá sul az előt tem lé vő kot tá ból, a szó lam fü zet ből lá tom, hal lom 
azt is, amit a ze ne szer ző gon dol ró lam, és el vár tő lem, il let ve at tól a hely től, ahol ülök. Igen kis sze lete 
ez – mé re tét és je len tő sé gét te kint ve is – Erkel mű vé sze té nek, de le he tő sé get kí nál olyan ta pasz ta la tok 
meg szer zé sé re, ame lye ket má sok kal va ló meg osz tás ra is al kal mas nak tar tok, és ame lye ket a Ma gyar 



Az erkeli ze ne kar réz fú vós basszu sa 
 

Erkel ide jé ben az Eu ró pá ban el ér he tő hi he tet le nül nagy szá mú kí ná lat ból ad dig ra, 

mi re ő olyan hely zet be ke rült, hogy ze ne kart épít he tett (1838), a réz fú vó sok basszu -

sa ként sze re pel tet he tő hang sze rek kö zül a szé les nem zet kö zi szín té ren már csak  

a serpent, a basshorn, az ophicleide, a cimbasso, a bom bar don, a tu ba és a (contra) 

bass trombone áll tak ren del ke zés re.2 Ám az ak ko ri kor szo ká sai, va la mint va lós és 

szim bo li kus po li ti kai fo lya ma tai kö vet kez mé nye ként Erkelnek vég ső so ron két vá -

lasz tá si le he tő sé ge volt. Vagy a két év ti ze d es múlt ra vissza te kin tő, köz is mert és köz -

ked velt ophicleide, vagy az új szü lött bass tu ba jö he tett szó ba. E dol go zat ke re te i be 

sem ter je del mi, sem tar tal mi okok mi att nem fér be le a fent em lí tett hang sze rek be -

mu ta tá sa, így ezek nek is me re tét vagy meg is me ré sét kény te len va gyok az ol va só ra 

bíz ni. Az zal a ki egé szí tés sel, hogy anya guk tól füg get le nül a réz fú vós csa lád ba tar -

toz nak, rá adá sul mind annyi an réz fú vós basszus hang sze rek. 

Erkelnek vá lasz ta nia kel lett te hát. Rá adá sul, mint lát ni fog juk, gyor san. 

Vá lasz tott. Az ophicleide mel lett dön tött. 

Erkel Fe renc egész éle té ben egy szer sem írt egy han got sem tu bá ra. Mind vé gig 

ophicleide-et je lölt meg par ti tú rá i ban. Még ak kor is, ami kor ze né jé nek vál to zá sa, 

fő ként fi a i nak egy re je len tő sebb köz re mű kö dé se ál tal már igé nyel te vol na a tu ba 

meg ne ve zé sét. Ez nem tör tént meg. Meg jegy zem, az ilyen vagy eh hez ha son ló ma -

ga tar tás nem volt kü lön le ges ab ban az idő ben. Je len tős élet mű vet fel mu ta tó kor -

tár sai meg kö ze lí tő leg ugyan úgy jár tak el, mint ő. 

Mi e lőtt rá tér nék dol go za tom fő té má já ra, váz la to san néz zünk szét azon ze ne -

szer zők há za tá ján, akik kel Erkel mun kás sá ga a cím ben meg je lölt té ma alap ján 

össze vet he tő. Verdi há rom ki vé tel től el te kint ve cimbassóra ír ta par ti tú rá i ba a mély -

réz szó lam basszu sát. Ak kor is, ami kor tud ta, hogy nem az zal fog ják ját sza ni. Pre -

mie  ren egyik ope rá ját sem ját szot ták az ál ta la meg je lölt cimbassón. Ezért tör tént 

az tán, hogy a sa ját ke zé be vé ve ügye i nek in té zé sét, el lá to ga tott Giuseppe Pelitti 

mes ter hang szer ké szí tő mű he lyé be, ahon nan né hány meg is mé telt ta lál ko zás után 

egy va do na túj hang szer rel tá vo zott. Ez egy B-han go lá sú, ventiles kont ra basszus 

har so na volt. Utol só két ope rá já ban, az Otel ló ban (1887) és a Falstaffban (1893) ezt 

az új hang szert al kal maz ta a réz fú vó sok basszu sa ként. E két mű egy tel je sen új vi -

lá got kép vi sel Verdi élet mű vé ben. A hang szer vá lasz tás eh hez iga zo dott. 

Berlioz, mi kor az 1843-ban tett né met tur né ján meg is mer te a tu bát, ha za tér ve 

né hány szer ze mé nyé ben az ophicleide, vagy/és serpent meg je lö lést tu bá ra ja ví tot -

ta vissza me nő leg, de a szó lam szer ke ze tén, fel épí té sén, funk ci ó ján sem mit sem vál -
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Ál la mi Ope ra ház, a Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság, a Ma gyar Ál la mi Hang ver seny ze ne kar, a Bu da pesti 
Fesz ti vál ze ne kar és a Nem ze ti Fil har mo ni ku sok tu bá sa ként sze rez tem. Ki egé szít ve per sze könyv tá rak, 
kot ta tá rak, an tik vá ri u mok lá to ga tá sá val és a fel lel he tő kot ta anyag és szak iro da lom ta nul má nyo zá sá -
val és azok nak váz la tos fel dol go zá sá val. 

 
2      A kö vet ke zők ben a bombardone és a tu ba meg je lö lé se ket egy más szi no ni má ja ként hasz ná lom. En nek 

ma gya rá za ta meg ta lál ha tó dok to ri disszer tá ci óm ban: SZA BÓ Lász ló: A basszus tu ba al kal ma zá si te rü le -
te i nek ma gyar vo nat ko zá sai. DLA-dol go zat, Bp., LFZE, 2010, 5–6. 

       https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Dok to ri%20dol go za tok/szabo_laszlo/disszertacio.pdf 



toz ta tott. Nem tö rőd ve az zal, hogy a szó ban for gó játszanivaló il lik-e a tu bá hoz 

vagy sem. 

A sa rok kő ter mé sze te sen Richard Wagner volt. Mind sze mé lyi sé ge, mind ze né je 

ál tal. Kez det ben ő is ophicleide-et hasz nált ko rai mű ve i ben, sőt rit kán ugyan, de 

még serpentre is írt szó la mot. Ám 1845-től, a Tannhäuser drez dai be mu ta tó já tól 

kezd ve fel be csül he tet len ér de me ket szer zett a tu ba meg- és el is mer te té se te rén. 

Ké sőbb kü lön le ges hang sze rek meg al ko tá sá ban is orosz lán ré sze volt. Olya no ké ban, 

ame lyek nek jó ré sze ép pen a tu bacsa lá dot érin tet te. Leg in kább a basszus és a kont -

ra basszus tu ba, va la mint a te nor és a basszus Wagner-tu bák ra gon do lok. 

Erkel köz vet len közelében al ko tó sze mé lyes is me rő sei sok kal nyi tot tab bak vol -

tak az új le he tő ség re, mint ő. Legközelebbi mun ka tár sa, Liszt Fe renc – ze ne szer zői 

mi nő sé gé ben – egy pil la na tig sem he zi tált a tu ba be fo ga dá sát il le tő en. Eb ben je len -

tős sze re pe le he tett Wagnerhez fű ző dő köz is mert vi szo nyá nak, va la mint August 

Conradi és Joachim Raff hang sze re lői köz re mű kö dé sé nek. Igaz, hogy Liszt olyan 

szim fo ni kus ze nét írt az el ső pil la nat tól kezd ve, ame lyik hez tö ké le te sen il lesz ke dett 

a tu ba. Rend kí vü li ké pes sé ge it, kap cso la ta it, le he tő sé ge it egy vi lág pol gár ma gyar 

ha za fi hoz mél tó mó don ve tet te lat ba azért, hogy Wagner és Erkel ze né je el ter jed -

hes sen. 

Cseh or szág be éke lőd ve a kör nye ző né met ten ger be, a Habs burg Bi ro da lom, majd 

az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia tag ja ként nem is te he tett vol na mást, mint hogy be -

fo gad ja az új jö ve vényt. Be fo gad ta. Olyannyi ra, hogy hang szer észe ik újabb nál újabb 

és jobb nál jobb tu ba mo del lek gyár tá sá val és ter jesz té sé vel pil la na tok alatt a vi lág 

él vo na lá ba ke rül tek. Nagy rész ben ők ho no sí tot ták meg a hang szert Orosz or szág -

ban, ahol hasz ná la ta sem mi lyen el len ál lás ba sem üt kö zött. Még az erő sen nem ze ti 

ér zel mű, az ere de ti orosz ha gyo má nyo kat fél tő és ápo ló „Ötök” is el fo gad ták. Nem 

be szél ve a ze né jé vel Eu ró pa fe lé ori en tá ló dó Csajkovszkijról. 

Ne fe led kez zünk meg egy má sik kö ze li ma gyar sze rep lő ről sem, aki kar mes ter -

ként óri á si sze re pet vál lalt a tu ba szim fo ni kus és operazenekari el ter je dé sé ben. 

Richter Já nos nak, bár in kább Hans Richternek hív ták. Győr ben szü le tett, de Bécs ben 

ne vel ke dett. Rend kí vü li mű velt sé gét, szer ve ző kész sé gét, ze ne kar ve ze tői po zí ci ó i -

ból adó dó le he tő sé ge it mind-mind Wagner ügyé nek se gí té sé re, tá mo ga tá sá ra for dí -

tot ta. Akár mint Erkel utód ja a Fil har mó ni ai Tár sa ság élén (1871–1875), akár mint 

a Bé csi Ope ra (Hofoper) és a Bé csi Fil har mo ni ku sok (1875), va la mint a Bayreuthi 

Ün ne pi Já té kok (1876) kar mes te re. 

Ő hoz ta Bu da pest re 1875-ben azt az elő ző leg Bécs ben el hang zott Wagner-es tet, 

ame lyen elő ször szó lal tak meg kon cer ten olyan rész le tek a Ring ből, ame lyek elő adá -

sá hoz kel let tek Wagner új hang sze rei is. Eze ken a hang sze re ken Richter köz ben já -

rá sá ra a vi lá gon elő ször ma gyar mu zsi ku sok ját szot tak már a bé csi ős be mu ta tón is.3 
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Szabó László: Anomáliák Erkel szimfonikus zenekari hangszereléseinek gyakorlatában...

3      Ezen ál lí tá so mat Wagnernek Richterhez írott két le ve lé nek egy-egy rész le té vel tu dom iga zol ni, ame lyek 
ma gyar for dí tás ban a Ze ne kar Fo lyó irat 2004 de cem be ri szá má ban a 12. év fo lyam 5. szám 50. ol da -
lán ta lál ha tók Rainer-Micsinyei Lász ló Richard Wagner, a hang szer épí tő cí mű ta nul má nyá ban, aki for -
rá sul Richard Wagner Briefe an Hans Richter (herausgegeben von Ludwig Karpath 1924, Paul Zsol nai 
Verlag, Ber lin/Wi en/Leipzig) cí mű mun ká ját hasz nál ta. Íme az el ső idé zet: „Óh Richter! Ön tel je sen meg -
fe led ke zik, hogy a Ring bi zo nyos ré sze i hez új hang sze re ket hasz ná lunk? Te hát 2 te nor-, ill. 2 basszus -



Erkel hang sze re lé si gya kor la ta 
 

Az 1837. au gusz tus 22-én meg nyílt Pes ti Ma gyar Szín ház el ső igaz ga tó ja, Bajza Jó -

zsef tol lá ból szár ma zik a kö vet ke ző idé zet: 

 

„Nem ál lí tom, hogy ze ne mű vé szet ál ta lá ban, s kü lö nö sen az ope rai ne fe jez hes -

sen ki nem ze ti ér zel me ket; sőt el len ke ző leg, azt hi szem, hogy ope rák ál tal fog 

idő vel nem ze ti ze nénk ki fej lőd ni [...] de ezen ope rák nak az tán ma gyar szel le mű ek -

nek kell len ni, s ma gyar ere de ti ek nek, nem pe dig olya nok nak, mint a mos ta ni ak 

[...] de mi kor fog ezen idő szak be kö vet kez ni? Mi kor ze ne mű vé sze ink támadozni, 

kik még ta lán nem is szü let tek, kik a fel sőbb ma gyar ze nét megteremtendik? Mi -

ként az ope ra ma áll, s ta lán még öt ven évig fog.”4 

 

Erkel Fe renc Bajza igaz ga tó sá ga alatt, 1838. ja nu ár 17-én lett a Nem ze ti Szín ház 

kar mes te re. Bajza fent idé zett szó za tá nak meg je le né se után alig egy év vel, 1840. 

au gusz tus 8-án mu tat ták be Erkel Bá to ri Már iá ját, az el ső iga zi ma gyar ope rát.  

A Bajza ál tal meg jó solt öt ven év el tel té vel a ma gyar nem ze ti ope ra meg te rem tő je 

80 éve sen adott utol só hang ver se nyé vel már a vissza vo nu lás ra ké szült. De köz ben 

még meg szü le tett a Hunyadi Lász ló, az Er zsé bet, a Bánk bán, a Sa rol ta, a Dó zsa 

György, a Brankovics György, a Név te len hő sök és az Ist ván ki rály. Majd en nek az 

egye dül álló élet mű nek le zá rá sa ként az Ün ne pi nyi tány. 

Erkel szin te a sem mi ből, előz mé nyek nél kül te rem tet te meg a ma gyar ope rát. 

Az zal, hogy még egy ilyen kö ze li mun ka társ, egy ilyen nagy mű velt sé gű szín há zi 

szak em ber, kri ti kus, lap szer kesz tő, po li ti kus sem vet te ész re, hogy mi ké szül a köz -

vet len közelében, azt lá tom iga zolt nak, hogy a vár va várt ese mény vá rat la nul érke -

zett. Igaz, az el ső ma gyar tör té nel mi ope rát egy ka to na kar mes ter, Ruzitska Jó zsef 

ír ta Bé la fu tá sa cím mel. Be mu ta tó ja 1822-ben volt Ko lozs vá ron. Igen szép kar ri ert 
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tu ba, kontrabasszustuba, kontrabasszusharsona, basszus trom bi ta. Eze ket Mün chen ben ren del tük meg, 
és az Új év re kell el ké szül ni ük. El kell te hát azo kat kül de nem Ön nek. Pes ten, vagy le he tő leg már Bécs -
ben is ki kell pró bál ni – az em be re ket ki kell hoz zá vá lasz ta ni, akik fúj ják, ill. majd gya ko rol nak a hang -
sze re ken...” (119, 120, 121. ol dal, 1874. de cem ber 29. For dí tot ta: Thoma Éva.) És a má so dik idé zet: 
„Ked ves se gé dem, ked ves ba rá tom! Új ra za var nom kell Önt a bu ta kon cert ügye im mel. Te hát! Az összes 
Mün chen ben ké szí tett hang szert – ame lyek össze pa kol va meg ér kez tek – el küld tem Ön nek. Ha vi szont 
az Ön Ma gyar jai most a tu bán és basszus trom bi tán meg ta nul tak ját sza ni, ki fog ja azo kat Bécs ben fúj -
ni? Szük ség ese tén a pes ti tubásoknak el kel le ne jön ni ük Bécs be is. Gon dolt már er re?” (122. ol dal, 
1875. ja nu ár 27.) Igen, gon dolt. Ezt bi zo nyít ják Cosima Wagner nap ló be jegy zé sei is: WAGNER, Cosima: 
Nap ló 1869–1883 (Gon do lat, Bp., 1983, Kner Nyom da, for dí tó: Ham bur ger Klá ra.) Áll jon itt be lő lük ket tő! 
1875. feb ru ár 23. Bécs, El ső pró ba „a biz tos ra ígért tubások nem jöt tek...” feb ru ár 25. Má so dik pró ba: 
„...a tu bák már itt van nak...” És nyil ván nemcsak a tu bák, ha nem a töb bi kü lön le ges, új hang szer is, 
amelyek kel ha tal mas si kert arat tak. Olyannyi ra, hogy Wagner a bu da pes ti már ci us 10-i kon cer tet kö -
ve tő en meg hí vott né hány mu zsi kust a fel lé pő Fil har mó ni ai Tár sa ság Ze ne ka rá ból a Bayreuth-i Fest -
spiel haus 1876-os meg nyi tá sán köz re mű kö dő ze ne kar ba, ám rész vé te lük e nagy sze rű ese mé nyen meg -
hi ú sult, mert a Nem ze ti Szín ház nem tud ta nél kü löz ni őket az el várt há rom hó na pos pró ba pe ri ó dus ra. 
(HA RASZ TI Emil: Wagner Richard és Ma gyar or szág. Bp., MTA, 1916, 399–400.) El kép zel he tő, sőt az előz -
mé nye ket fi gye lem be vé ve va ló szí nű sít he tő, hogy a meg hí vot tak kö zött le het tek „Richter Ma gyar jai” is, 
de ezt saj nos nem tud juk. Nem baj. A vi lág el ső ség így is a mi énk. (Azért jó lett vol na Bayreuthban is 
ját sza ni!) 

 
4      BAJZA Jó zsef: Szó zat a Pes ti Ma gyar Szín ház ügyé ben. Bu da pest, Mag ve tő, 1986 (ere de ti meg je le nés: 

1839), 37. 



fu tott be, az egész or szág te rü le tén be mu tat ták. Sza bad kán, Ma ros vá sár he lyen, Szé -

kes fe hér vá ron, Nagy vá ra don, Pé csett, Deb re cen ben, Te mes vá ron. Nép sze rű sé gét 

majd csak Erkel ope rá i nak si ke rei ho má lyo sí tot ták el. 

Fő is ko lás ként is és gya kor ló ze nész ként is ta lál koz tam olyan vé le ke dé sek kel, 

hogy Erkel ope rá i nak ze né je a fran cia nagyoperett és a né met ope ra min tá já ra ké -

szült. A tu baszó lam (ak ko ri ban az nem volt kér dés, hogy Erkel ope rá it tu bá val 

játsszuk) pe dig azt mu tat ta szá mom ra, hogy el ső sor ban Verdi volt az ins pi rá ló 

szerző. Ám a hang szer hasz ná lat ha son ló sá ga nem után zást és nem má so lást je len -

tett. Verdi olasz hang jai Erkel ke ze alatt átlényegültek, ma gyar rá vál tak. Ez a vé le -

mé nyem az ak kor mű so ron lé vő ope rá i nak – Hunyadi Lász ló, Bánk bán – is me re tén 

ala pult. Így lá tom ezt a mai na pig is. Az óta ku ta tá sa im so rán ta pasz tal hat tam azo -

kat a vál to zá so kat is, ame lyek az Erkel-ope rák hang vé te lé ben a Bá to ri Má ria be mu -

ta tó ját kö ve tő év ti ze d ek ben be kö vet kez tek. 

Ne he zen, las san, gyak ran el lent mon dá sok kal ter hel ten tör tén tek ezek a vál to zá -

sok. Nem meg le pő, hi szen már a ki in du ló pont vizs gá la ta so rán is ren ge teg kér dés 

ve tő dik fel. Erkel el ső ope rá já nak, a Bá to ri Már iá nak a be mu ta tó ja ide jén (1840) 

Itá lia ki vé te lé vel Eu ró pa-szer te el ter jedt az ophicleide. Mint em lí tet tem, Erkel is ezt 

a hang szert vá lasz tot ta. Az OSZK Ze ne mű tá rá nak ZB60/c jel ze tű Bá to ri Má ria-par -

ti tú rá ban és a hoz zá tar to zó szó la mok ban a kér dé ses szó la mot a kö vet ke ző ne vek -

kel il le tik: ophicleide, il let ve ophycleide.5 Az egyik ide tar to zó ban dapar ti tú rá ban 

(fú vós ze né sze ket tö mö rí tő szín pa di kisegyüttes) a kö vet ke ző ket lát juk: 3 tromboni, 

bassi. Az in du ló könyv ként hasz nált szó la mok ban ott van a 3 tromboni, de hi ány zik 

a bassi. Egy má sik ban da par ti tú rá ban a 3 tromboni alat ti sor ban Contrafa gott  

e ophycleide meg je lö lés sze re pel, igen gon dos, igé nyes ki dol go zás ban, de az ide 

tar to zó szó lam anyag ból egy szin tén hi ány zik: az ophycleide.6 

Egy má sik Bá to ri Má ria-par ti tú rá ban újabb rej té lyek kel ta lál ko zunk.7 A ban da -

par ti tú ra ide vo nat ko zó so rai „Cfg e Tb” elő írást tar tal maz nak. A két hang szer ját-

szanivalója vagy ok táv ban együtt mo zog, vagy unisono: (a2). Ezt a hang sze re lést 

szo kat lan mó don be emel ték a ve zér par ti tú rá ba is, ne ve ze te sen a No. 5 Coro szám ba. 

Mint Szacsvai Kim Ka ta lin ír ja, azért, mert Erkel a be mu ta tó ra nem ké szült el tel je -

sen a hang sze re lés sel.8 Ezt azon ban még ab ban az év ben, de leg ké sőbb 1841-ben 

be fe jez te. Ek kor ta lál ko zunk a leg szebb hang szer el ne ve zés sel, il let ve an nak leg -

szebb írás mód já val: ophycleyde. Ez utób bit Erkel Fe renc sa ját ke zű leg ír ta a par ti -

tú rá ba.9 A ban da par ti tú rá ban ta lál ha tó „Cfg e Tb” meg je lö lés hez Erkelnek nem volt 

kö ze. Ar ról van szó csu pán, hogy a szín pa di ze né ket ak ko ri ban min den ope ra ház -

ban a he lyi ka to na ze ne ka rok szol gál tat ták. A hang sze re lé se ket ál ta lá ban az il le tő 

ze ne kar ké pes sé ge i nek, lét szá má nak, le he tő sé ge i nek leg főbb is me rő je, a kar mes ter 
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5      ERKEL Fe renc: Bá to ri Má ria, 1. „ban da” par ti tú ra, OSZK-jel ze te: ZB60/a. 
 
6      ERKEL Fe renc: Bá to ri Má ria, 2. „ban da” par ti tú ra, OSZK-jel ze te: ZB60/d. 
 
7      ERKEL Fe renc: Bá to ri Má ria, nagy par ti tú ra, OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 3/1–2. 
 
8      SZACSVAI KIM Ka ta lin: Bá to ri Má ria – for rá sok és vál to za tok = Mu zsi ka, 2003. ja nu ár (46. évf., 1. sz.), 14. 
 
9      Uo. 
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1. kép



ké szí tet te. Ter mé sze tes, hogy tu bát hasz nált, hi szen ne kik már volt, és elő sze re tet -

tel al kal maz ták is. A meg le pő in kább az, hogy ilyen gyor san el ter jedt a tu ba az 

Oszt rák Csá szár ság, Ma gyar Ki rály ság had se re gé nek ze ne ka ra i ban. 

1845-ben Erkel nyi tányt írt az ope rá hoz. Eb ben egyet len har so na szol gál tat ja  

a réz fú vós basszust, újabb kér dé se ket in du kál va.10 A fel me rü lő kér dé sek a kö vet ke -

zők: Mi ért van ilyen sok fé le le jegy zés a hang sze rek meg ne ve zé sét il le tő en? Mi lyen 

hang szer le het az a bassi? Kér dés, hogy – a contrafa got tal együtt – vol tak-e egyál -

ta lán a ban dá ban? Amennyi ben igen, mi ért ép pen ez a két szó lam – a két basszus 

hang szer kot tá ja – hi ány zik a szó lam anyag ból? Ha ezek a hang sze rek ele ve nem 

sze re pel tek a szó lam anyag ban, ak kor a par ti tú rá ban mi ért for dul nak elő? Amit kö -

vet ke ző ope rá i nak vizs gá la ta so rán ta pasz ta lunk, az már vég képp za var ba ej tő. 

Időn ként na gyon ne héz, he lyen ként le he tet len tisz tán lát ni a kü lön fé le kéz ira tok, 

szer ző sé gek, kot ta má so lá sok, be il lesz té sek és ki egé szí té sek szö ve vé nyé ben. Nem 

kü lönb a hely zet az iga zol ha tó an azo no sít ha tó, hi te les hang sze re lé sek te kin te té ben 

sem. 

Erkel a Pes ti Ma gyar Szín ház kar mes te re ként igen rö vid idő alatt olyan ze ne kart 

ho zott lét re, amely mind lét szá mát, mind szak mai szín vo na lát te kint ve al kal mas volt 

ar ra, hogy a kor kö ve tel mé nye i nek nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is messze me nő -

en meg fe le ljen (ld. 1. kép mel lék let).11 

Ese tünk ben en nek a do ku men tum nak a je len tő sé gét az ad ja, hogy nem kell köz -

ve tett bi zo nyí té ko kat, csak ne he zen be sze rez he tő, eset leg té ves uta lá so kat, hi vat -

ko zá so kat ke res ni, és azok ból kö vet kez te té se ket le von ni, hi szen itt áll előt tünk  

a hí res Erkel-ze ne kar lis tá ja fe hé ren, fe ke tén.12 Sem ophicleide, sem bombardone, 
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10     ERKEL Fe renc: Bá to ri Má ria – nyi tány, par ti tú ra, A Ma gyar Te le fon Hír mon dó és Rá dió Rt. Könyv tá ra. 
Lel tá ri szám: 41. 

 
11     Faximile jel zet nél kü li, kü lön ál ló lap ról, ame lyet a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Ar chí vu má ban őriz nek. „Az 

1839ik év Januarius 1ső nap já tól ekkép ál a’ Han gász kar ha vi fi ze té se:” 
 
12     Úgy ér zem, hogy a fen ti mon dat ban elő for du ló meg jegy zé se im ma gya rá zat ra szo rul nak. Var ga Il di kó 

dol go za ta ne gye dik ol da lán a má so dik be kez dést idé zem. Az zal a cél lal, hogy egy pél dán ke resz tül is 
be mu tas sam a té ve dés le he tő sé gét, és hogy meg aka dá lyoz zam meg tév esz tő ada tok to vább ter je dé sét. 
„A ma gya rok »né met« (tu laj don kép pen oszt rák) el nyo más el le ni küz del me, ami a Nem ze ti és a Pes ti 
Né met Szín ház kö zöt ti harc ban is meg mu tat ko zott, és a mű vé szi fel zár kó zá sért foly ta tott harc már 
mint egy 24 év vel a Tannhäuser ma gyar or szá gi be mu ta tó ja előtt – 1838-ban – kez dő dött, mi kor is Erkel 
egy »nagy« és mo dern együt tes, egy »szim fo ni kus ze ne kar« szer ve zé sé be kez dett az ak kor még Pesti 
Ma gyar Szín ház nak ne ve zett Nem ze ti ben. Az együt tes ben már két fu vo la, egy piccolo (Bauer Al bert sze -
rint 2 piccolo), két oboa, két kla ri nét, két fa gott, négy kürt, két trom bi ta, há rom har so na, egy ventiles 
kürt (Staud Gé za sze rint), egy ophicleide (Bauer sze rint), ütő hang sze rek és egy vo nós ötös is ját szott.” 
VAR GA Il di kó Ri ta An na: Wagner és Erkel, avagy két kom po nis ta, a ma gya rok és a ha za. Pest, 1853–1863 
= Parlando, 2018, 6. sz., 4. 

       Az el ső mon dat tal min den ben egyet ér tek. Az azt kö ve tő fel so ro lás azon ban nem hogy meg szün tet né, 
vagy leg alább csök ken te né az ere de ti el lent mon dá so kat, de még nö ve li is azo kat. Az nem ki elé gí tő for -
rás meg je lö lés, hogy „Staud Gé za és/vagy Bauer Al bert sze rint”. Más részt a kér dé ses mon dat ban tar tal mi 
ki fo gá sol ni va ló is akad. El ső sor ban a „nem lé te ző ophicleide”. Er re most nem té rek ki, sok szó esik még 
ró la a dol go zat ban. De a „ventiles kürt re” an nál in kább. Ilyen ne vű hang szer a há rom har so na mel lett 
nincs. Ott nem le het. Egyéb ként van. Ha egy kürt már nem na túr kürt, ha nem sze le pek kel el lá tott hang -
szer, ak kor az ventiles kürt. Va ló szí nű, hogy a fel so ro lás ban em lí tett négy kürt már ilyen volt Erkel ze -
ne ka rá ban is. De a réz fú vó sok basszu sa ként sze re pel tet ni egy ilyen hang szert kép te len ség. Kér dé se ket 
vet fel az egy vagy két piccolo sze re pel te té se is a két fu vo la mel lett. Vé ge ze tül a „vo nós ötös” köz re mű -
kö dé sét kel le ne még va la hogy ér tel mez ni. Én haj lok ar ra a meg ol dás ra, hogy mi vel az egész vo nós kar 
egy ki bő ví tett vo nós ötös, a kon cert mes ter és a szó lam ve ze tők ta lán egy lé te ző vo nós ötös tag jai le het tek, 
és így ti zen ha tan, a fú vós kar ral és egy „Tympani”-val együtt al kot tak egy komp lett har minc négy ta gú 
szim fo ni kus ze ne kart. Réz fú vós basszus nél kül! 



sem tu ba nincs a ze ne kar ban. Ada to kat gyűj töt tem a min ket kö ze lebb ről ér dek lő 

hang szer já té ko sok ról. Az így szer zett in for má ci ók alap ján nyo mon kö vet he tő az 

ak ko ri Nem ze ti Szín ház mély réz-szek ci ó já nak össze té te le (amely a kez de tek kor még 

nél kü löz te egy basszus hang szer je len lé tét) az összes ki lé pé sek kel, vissza té ré sek kel, 

hely cse rék kel, ha lá lo zá sok kal és új ta gok ér ke zé sé vel együtt.13 A hu szon két évet 

fel öle lő nyo mon kö ve tés kü lö nös, de nem meg le pő ered ményt ho zott. Erkel nem -

ze ti szín há zi ze ne ka rá ban nem volt az a hang szer, ami re sa ját ope rá it hang sze rel te. 

Bom bar don vi szont 1846-tól igen. Ar ra vi szont nem írt szó la mot. Rá adá sul az in -

téz mény ak ko ri re per to ár ját fi gye lem be vé ve azt lát juk, hogy a bom bar don nak az 

el kö vet ke ző húsz év ben egyál ta lán nem volt fe la da ta. A ren del ke zé sem re ál ló 

továb bi ada tok sze rint az el ső tu bás (bom bar do nos) játszanivaló a Nem ze ti Szín ház -

ban a Lohengrin be mu ta tó ja volt 1866-ban. Ak kor vi szont mi ért szer ződ te tett bom -

bar donjá té kost a ze ne ka rá ba? 

To váb bi meg vá la szo lat lan kér -

dé sek he lyett ezek nek a hang sze -

re lé si el lent mon dá sok nak a szem -

lél te té sé re be mu ta tom a Bánk bán 

egyik igen ta nul sá gos, az ak kori 

hely zet re kü lö nö sen jel lem ző 

szó lam fü ze tét. A cím la pon bar na 

tin tá val ír va ol vas hat juk a hang -

szer meg ne ve zé sét: Bom bar don. 

A kor szo ká sa i nak meg fe le lő en 

gyö nyö rű, cir kal mas „n” be tű vel 

a vé gén, amely nek ci rá dá i ra ha -

tá ro zott kék ce ru zá val rá ír ták, 

hogy Tu ba.14 Mi ért ez a ket tős ség? 

Nem tud ni, hi szen a kot tát ki nyit -

va ezt lát juk: Ophicleide.15 

Vogel An dor, a szó lam fü zet ből 

ját szó kol lé ga be jegy zé se i ből 

arra kö vet kez tet he tünk, hogy ezt 

a szó lam fü ze tet va ló szí nű leg 

1890. áp ri lis 13-án a Má tyás 
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       VAR GA Il di kó Ri ta An na for rás meg je lö lé sei: A Bu da pes ti Ope ra ház 100 éve. Főszerk. STAUD Gé za, Bp., 
Ze ne mű ki a dó, 1984, 34. 

       BAUER Al bert: Erkel hang sze re lé se = Erkel Ferencz Em lék könyv 1810–1910. Szerk. FABÓ Ber ta lan, Bp., 
Pát ria, 1910, 77–102. 

 
13     Lásd: SZA BÓ: i. m. (2010), 93. 
       Az adat gyűj tés túl nyo mó rész ben a kö vet ke ző for rá sok ból táp lál ko zott: HANKISS Ele mér – BERCZELI A. 

Ká roly né: A Ma gyar or szá gon meg je lent szín há zi zseb köny vek bib li og rá fi á ja. XVIII–XIX. szá zad. Közrem. 
JORDÁKY La jos, Bp., Or szá gos Széchényi Könyv tár, 1961. 

 
14     ERKEL Fe renc: Bánk bán. Bánk bán szó lam fü zet (OSZK ZB59/c) cím lap. 
 
15     Uo., 1. 

2. kép 

Bánk bán-szólamfüzet (OSZK ZB59/c), címlap



király ha lá lá nak 400. év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün ne pi elő adá son hasz nál -

ták elő ször.16 

A to váb bi ak ban né hány jel lem ző kot ta pél da be mu ta tá sán ke resz tül kö ves sük azt 

a fo lya ma tot, amely nek so rán az ophicleide „tu bá vá” ala kult Erkel ze ne ka rá ban. 
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16     Uo., hát só bo rí tó. 

3. kép 

Bánk bán-szólamfüzet (OSZK ZB59/c), 
első oldal

4. kép 

Bánk bán-szólamfüzet (OSZK ZB59/c), 

hátsó borító belső oldala

1a. kotta 

Részlet Verdi Traviata című operájából. II. felvonás, 2. jelenet vége



Az 1a. és az 1b. kot ta rész le tek össze ha son lí tá sa so rán kot ta pél dát lát ha tunk arra, 

hogy Erkel hang sze re lé se i nek jel le gét te kint ve Verdi volt az ins pi rá ló szer ző. Verdi 

cimbassója he lyett Erkel ophicleide-et hasz nál, gya kor la ti lag a cimbassóval azo nos 

mó don. Az ilyen és az eh hez ha son ló pél dák mi att lát tam úgy, hogy Erkel az ophic -

leide al kal ma zá sá nak tech ni ká ját il le tő en Verdit kö vet te. 

Bánk és Gert rúd ket tő sé ben a gyil kos ság pil la na tá ban az ophicleide a kü lö nö sen 

vir tu óz négyeshangzat-fel bon tá sok kal egye dül ma rad, szólisztikus basszust ját szik 

(2. kot ta). A Bánk bán be mu ta tó ja 1861-ben volt. Eze ket a han go kat ak kor ophic -

lei de-re ír ták, de nem tud juk, hogy mi lyen hang szer rel ját szot ták. A fel jebb be mu ta -

tott bom bar don–tu ba–ophicleide szó lam anyag 1890-ből szin tén ar ról ta nús ko dik, 

hogy még ak kor sem dőlt el a kér dés.18 

Ugyan ezen jel zet alatt ta lál ha tó egy má sik szó lam fü zet is 1926-ból. Tu ba. Ez áll 

a cím la pon, és ezt lát juk be lül is. És azt is lát hat juk, hogy az imént idé zett 2. kot ta 

négyeshangzat-fel bon tá sa it át húz ták. A tu bás csak a nyolcadcsoportok el ső hang -

ja it ját szot ta, mert az összes han got el ját sza ni tu bá val ne héz. Ez ma már ter mé sze -

te sen nem okoz prob lé mát. Ám az em lí tett szó lam anyag ban ta lál ha tó kor rek ció azt 

mu tat ja, hogy a tu ba nem tech ni kai fö lé nye, ha nem el ső sor ban a mély han gok fe lé 

kor lát la nul nyi tott hang ter je del me és hang já nak mi nő sé ge mi att szo rít hat ta ki a szim -

fo ni kus ze ne kar ból elő de it. 
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17     ERKEL Fe renc: Bánk bán, nagy par ti tú ra, kéz irat, OSZK Ze ne mű tár, Ms. Mus. 6.983/1–3. 
 
18     ERKEL: i. m. (1890). 

1b. kotta 

Részlet Erkel Bánk bán című operájából, I. felvonás, zárójelenet: 
„Csak szilárdul sziklaként megállok”17



Újabb szólisztikus kí sé rő basszus ophicleide-re. A codában a 3. har so na csat la -

ko zik az ophicleide-hez (3. kot ta). 

67

Szabó László: Anomáliák Erkel szimfonikus zenekari hangszereléseinek gyakorlatában...

19     Uo. 
 
20     ERKEL: i. m. (1861), II. fel vo nás, 1 kép. 

2. kotta 

Bánk és Gertrúd duettje a második felvonásból19

3. kotta 

Bánk bán áriája: „Hazám, hazám…”20



Az ed di gi től el té rő al kal ma zás. A há rom har so na és az ophicleide négy egyen -

ran gú szó lam ként ak kor do kat ját szik (4. kot ta) a győz tes csa tá ból ha za té rő ki rály 

ha tal mát és a gyar ló em ber fáj dal mát egya ránt ki fe jez ve Gert rúd ra va ta lá nál. 

Az előb bi hez ha son ló pél da a har so nák és az ophicleide hasz ná la tá ra (5. kot ta), 

amely egy ben szem lé le te sen mu tat ja azt is, hogy mit ne ve zünk tu ba sze rű al kal ma -

zás nak. Az itt lát ha tó han gok az ophicleide-nek már túl mé lyek ah hoz, hogy a há -

rom har so na hang zá sá hoz mél tó mi nő ség ben szó lal ja nak meg. 

E kot ta pél dák se gít sé gé vel csak az ophicleide al kal ma zá sá nak for mai sok szí nű -

sé gét, né hány jel lem ző vo ná sát kí ván tam szem lél tet ni. A be mu ta tott pél dák nem 

kö ve tik a cse lek mény kro no ló gi á ját, és csak né hány eset ben utal nak az ál ta luk kife -

je zett ze nei tar ta lom ra. Cé lom e pél dák be mu ta tá sa ál tal csu pán annyi, hogy a sza -

va kon és a ké pi do ku men tu mok be mu ta tá sán túl kot ta pél dá kon ke resz tül is szem -

léltet hes sem az utat, ame lyet a tu ba és elő dei be jár tak ad dig, míg a tu ba vég leg 

elfog lal ta he lyét Ma gyar or szá gon a szim fo ni kus ze ne kar ban is. 
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21     Uo. 
 
22     Uo. 

4. kotta 

A harmadik felvonás 4. jelenetének kezdete. Király: „Ti szívtelen hálátlanok!”21

5. kotta 

Első felvonás, 5. jelenet. Biberach: „Reszkess, királyné”22



A tu ba meg je le né se a ma gyar ze ne iro da lom ban 
 

Ez az az írás mód, ame lyet a mai mély réz-já té ko sok fú vós ze ne ka ri hang sze re lés ként 

em lí te nek (6. kot ta). Jel leg ze tes sé ge, hogy a há rom har so na és az ophicleide a töb -

bi fú vós tól el kü lön ülő me lo di kus basszus szó lót ját szik, ame lyet eb ben az eset ben  

a mély vo nó sok ket tőz nek. Erkel Fe renc re egyál ta lán nem jel lem ző hang sze re lés. 

Som fai Lász ló meg ál la pí tá sa sze rint: „A fegy ver tánc Erkel Gyu la önál ló kom po zí ció -

ja [...]. Ez az el ső, ma gá ból a kéz irat ból két ség be von ha tat la nul bi zo nyít ha tó tel jes 

je le net, amely nem E. F., ha nem egyik fi á nak mun ká ja.”24 

Ez már va ló di, tu bá ra írt tu baszó lam (7. kot ta). Igaz, hogy a szer ző és a hang sze -

re lő ne ve Erkel Sán dor. Ma gyar or szá gon az ophicleide-től a tu ba meg je le né sé ig 

tartó fo lya mat vé gén már nem Erkel Fe renc a fő sze rep lő. Ő, ha még egyál ta lán be -

le szól a hang sze re lés be, ra gasz ko dik az ophicleide meg je lö lés hez, de a fi ai, akik nek 

egy re na gyobb rész jut mű ve i nek meg írá sá ban, már más uta kon jár nak. 

Ek kor ra kez di érez tet ni ha tá sát, hogy Gyu la és Sán dor már Mosonyi nö ven dé ke 

volt, hogy ta ná ru kon ke resz tül, s ál ta lá ban fi a ta los, friss íté lő ké pes sé gük ré vén igen 

mély be nyo mást gya ko rolt rá juk a kor leg mo der nebb ze nei nyel ve ze te: a szín pa don 
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23     ERKEL Fe renc: Dó zsa György, par ti tú ra, kéz irat, OSZK Ze ne mű tár, Ms. Mus. 362. 
 
24     SOM FAI Lász ló: Az Erkel kéz ira tok prob lé mái. Bp., Aka dé mi ai, 1961, 136. 

6. kotta 

Fegyvertánc a Dózsa Györgyből23

7. kotta 

Erkel Sándor: Dalra magyar (részlet a tubaszólamfüzetből)



Wagner, a hang ver seny pó di u mon Liszt mű vé sze te.25 Az a ze ne szer ző, aki Ma gyar -

or szá gon elő ször írt tu bát mű ve i be, a ma gyar or szá gi Wagner-kul tusz je les kép vi se -

lő je, Erkel fi a i nak ze ne szer zésta ná ra, Liszt és Wagner ze né jé nek fel tét len hí ve és 

mind ket tő jük sze mé lyes jó ba rát ja, Mosonyi Mi hály volt. A szó ban for gó mű pe dig 

a Szen telt han tok fér fi kar ra és réz fú vók ra (1868)26 (8. kot ta). A réz kar össze ál lí tá sa: 

flügelhorn, tromba 1mo, tromba 2do, corno 1mo (in F), corno 2do (in F), trombone 1mo, 

trombone 2do, trombone 3tio, tu ba. 

A tu ba szim fo ni kus ze ne ka ri meg je le né se is az ő ne vé hez fű ző dik. A mű cí me: 

Dal ra ma gyar kan tá ta ve gyes kar ra és ze ne kar ra (1869)27 (8a. kot ta). 

1869 ne ve ze tes év szám a tu ba ma gyar or szá gi tör té ne té ben. Le zá rult az út ke re -

sés kor sza ka, meg tör tént a hon fog la lás. Ám ez nem je len tett meg nyug vást. A „ka -

lan do zá sok ko ra” még csak ak kor kez dő dött. És tart a mai na pig. Az ak kor nyit va 

ma radt kér dé sek nyit va van nak ma is. Sok eset ben ma sem tud juk, hogy a XIX. szá -
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25     SOM FAI: i. m. (1961), 156. 
 
26     MOSONYI Mi hály: Szen telt han tok, par ti tú ra, kéz irat, OSZK Ms. Mus. 3.284. 
 
27     MOSONYI Mi hály: Dal ra ma gyar, par ti tú ra, kéz irat, OSZK Ms. Mus. 4207.

8. kotta 

Mihály: Szentelt hantok (részlet a tubaszólamfüzetből)

8a. kotta 

Mosonyi Mihály: Dalra magyar (tubaszólam)



za di ze né ket mi kor mi lyen hang sze rek kel játsszuk. Ál ta lá ban sa ját be lá tá sunk sze -

rint dön tünk, de időn ként elő for dul, hogy a ve zény lő kar mes ter ked vé ben jár va az 

ál ta la kért igé nye ket elégítjük ki. Így for dul hat elő, hogy pél dá ul Verdi cimbassóra írt 

szó la ma it hol tu bá val, hol mo dern kont ra basszus-har so ná val, hol – az ere de ti hez 

sem mi ben sem ha son lí tó – mai cimbassóval szó lal tat juk meg. Berlioz, Wagner és 

Erkel szó la ma it tu bá val. Szí ne sí ti a le he tő sé gek tár há zát a leg újabb ko ri his to riz mus, 

amely nek ne vé ben időn ként elő ke rül nek a pad lá son po ro so dó ko ra be li ős kö vü le tek 

és után gyár tott re mek ha son má sok, ame lyek kel az tán ilyen, olyan, si ke res vagy 

siker te len kí sér le tek foly nak az ere de ti hang zás fel idé zé sé nek igé nyé vel. Igaz, ez 

Erkel ze né jét még nem ér te el. 

De az „Erkel-tör té net nek” még nincs vé ge. 

Foly tas suk! 
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Szabó László: Anomáliák Erkel szimfonikus zenekari hangszereléseinek gyakorlatában...





Lan tos Sza bó Ist ván 

Erkel Fe renc Friss Ma gyar  já nak kéz ira ta 
 

 

Az al ko tók – kü lö nö sen a ze ne szer zők – egy-egy meg ra ga dott té mát sok szor kü lön -

fé le idők ben és he lye ken új ra elő vesz nek, át fo gal maz nak. Ezen ál lo má sok elem zé -

sé hez na gyon fon to sak a ko rai vál to za tok, s még in kább a kom po nis ták sa ját ke zű 

le jegy zé sei. A kö vet ke zők ben Erkel Fe renc egy dal lam té má já nak újon nan fel buk kant 

ko rai autográf kot tá ját ha son lí tom össze a ké sőbb meg je lent vál to za tok kal. 

Erkel Fe renc ope rá i nak fé nye kis sé ho mály ban tart ja az önál ló hang sze res mű -

ve it, köz tük a zon go ra da ra bo kat. Ki vá ló zon go ra mű vé szünk, Kas sai Ist ván kon cert -

je in és hang fel vé te le in sze ren csé re nagy sze rű elő adás ban hall hat juk e kom po zí ci ók 

egy ré szét. Ugyan ő ku ta tó ként köz re adott egy részbibliográfiát, amely Ma jor Er vin 

1968-as1 és Legány De zső 1975-ös2 mű jegy zé kei után 1995-ben ér té kes össze fog -

la lást és ki egé szí tést ad Erkel hang sze res mű ve i ről3. Eb ben az össze ál lí tás ban a 24. 

szá mon idé zi az Original Ungarisher cí mű zon go ra da ra bot, amely a Der Ungar cí mű 

pes ti lap 1845. ja nu ár 14-i szá má nak mel lék le te ként je lent meg.4 A nyom tat vány 

egyet len ma is mert pél dá nya az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ban Mus. Pr. 13048 

jel ze ten ta lál ha tó, fény kép má so la tát Ma jor Er vin kö zöl te.5 Kas sai Ist ván bib li og rá -

fi á ja sze rint kéz ira ta is me ret len. 

A mű kétté te les, az el ső hang ne me E-dúr, cí me s egy ben tem pó jel zé se: Sos te nu -

to. Ezt a jel zés sze rint attaca kö ve ti a C-dúr Al leg ro vivace. 

A nagy eu ró pai könyv tá rak ban az utób bi idők ben is elő ke rül nek olyan kü lön le -

ges sé gek, ame lyek a ma gyar ze ne tör té net fon tos em lé kei. A ber li ni Staatsbibliothek 

kéz irat tá rá ban őriz nek egy kar ton ra ra gasz tott kot ta la pot, amely fi gye lem re mél tó.6 

Az al bum la pot 25×22,5 cm-es kék pa pír ra il lesz tet te Aloys Fuchs Bécs ben. Fuchs 

fel ira ta sze rint: „Ungarische National=Melodie /: Friss=Ma gyar :/ | genannt | componirt 

u eigenhändig aufgeschrieben von | Ferenz /: Franz :/ Erckel. Theaterkapellmeister in 

Pesth.” („Friss Ma gyar nak ne ve zett nem ze ti dal lam, kom po nál ta és sa ját ke zű leg le -

je gyez te Erkel Fe renc szín há zi kar mes ter Pes ten.”) 

A kar ton la pon alul Fuchs tu laj do no si meg jegy zé se: „Aus der Autographen=Samm -

lung | des Aloys Fuchs in Wi en.” („Aloys Fuchs bé csi kéz irat gyűj te mé nyé ből.”) 

A kot ta lap mé re te 16×21,5 cm, a ze ne mű cí me: Friss Ma gyar Erkel Fe renc től. A kot -

ta vé gén: „Erkel Fe renc | Pesth 2/10 1843.” 
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1      MA JOR Er vin: Erkel Fe renc mű ve i nek jegy zé ke. Má so dik bib li og rá fi ai kí sér let = Ma gyar Ze ne tör té ne ti Ta -
nul má nyok. Szerk. BÓNIS Fe renc, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1968. 

 
2      LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc mű vei és ko ra be li tör té ne tük. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975. 
 
3      KAS SAI Ist ván: Erkel Fe renc hang sze res mű vei = Ma gyar Ze ne tör té ne ti Ta nul má nyok Erkel Fe renc ről és 

ko rá ról. Szerk. BÓNIS Fe renc, Bp., Püski, 1995, 55–75. 
 
4      Uo., 66. 
 
5      MA JOR: i. m. (1968), 32–33. 
 
6      Könyv tá ri jel zet: Mus. ms. autogr. Erckel, F. 1 M. 



A XIX. szá zad hú szas éve i től kezd ve a ma gyar tán co kat gya kor ta két té tel ben 

kom po nál ták. Az an dan te, adaggio stb. tem pó jel zé sű e ket cí me ik ben Las sú Ma gyar -

nak, az al leg ret to, al leg ro tem pó jú a kat Friss Ma gyar nak ne vez ték. Az Erkel Fe renc 

ál tal szer zett, a sa ját ke zé vel Pes ten 1843. ok tó ber 2-án le írt Friss Ma gyar kot tá ja 

te hát egy kor Aloys Anton Fuchs (1799–1853) muzikológus és ze ne gyűj tő tu laj do -

ná ban volt. Fuchs már 1816-ban, 17 éves ko rá ban a bé csi egye tem re járt, és 1819-

től 1823-ig fi lo zó fi át ta nult. Ké sőbb a Hofkriegsrat köz tiszt vi se lő je ként dol go zott. 

1820-ban kezd te ki épí te ni ze nei könyv tá rát, és ál lan dó kap cso lat ban állt más kéz -

irat gyűj tők kel. 1829-től Aloys Fuchs Bécs ben a Gesellschaft der Musikfreunde igaz -

ga tó ta ná csá ban és ar chí vu má ban dol go zott, és egy re in kább a szen ve dé lyé hez,  

a ze né hez for dult. Fuchs ze nei gyűj te mé nye és kéz irat tá ra bir to kol ta Bach, Handel, 

Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és má sok mun ká it, va la mint mű ka ta ló gu sa it.  

A kor tár sak kö zött a ze nei kéz ira tok leg na gyobb szak ér tő je volt.7 Fuchs ha lá la után 

a gyűj te mé nyé nek nagy ré sze 1879-ben a ber li ni Ki rá lyi Könyv tár ba ke rült, ek kor 

jut ha tott a bir to kuk ba az Erkel-kéz irat is. 

Te kint sük most a nyom tat vány gyors té te lét és a kéz irat ze nei anya gát kö zös par -

ti tú rá ban! Az el ső pil lan tás ra lát hat juk, hogy a Friss Ma gyar az Original Ungarisher 

Al leg ro vivace té te lé nek vál to za ta. A kéz irat a nyom tat vány meg je le né se előtt több 

mint két év vel ké szült, szin te gyors írá sos, ta lán váz la tos le jegy zés ben. A kis mé re tű 

kot ta la pon a vissza té rő üte mek re (21–26) csak szá mok kal utal a szer ző. Kas sai Ist -

ván a bib li og rá fi á já ban meg jegy zi, hogy Erkel Brankovics György cí mű ope rá ja I. fel -

vo ná sá nak Esz-dúr in du ló ja ezt a té mát hor doz za.8 (Be mu ta tó ja 1874-ben volt.) 

Te kint sük meg a kéz irat és a nyom tat vány né hány jel leg ze tes el té ré sét! A nyom -

tat vány ban nem sze re pel a Friss Ma gyar cím, a kéz irat ban hi ány zik a tem pó jel zés.  

A 2. ütem má so dik fe lé nek kí sé rő ak kord ja a nyom tat vány ban C-dúr, a kéz irat ban 

E-szep tim. Az ope rá ban ez utób bi hoz ha son ló a har mo ni zá ció. A 6. ütem má so dik 

fe lé ben a nyom tat vány szeksztak kord ja a kéz irat ban fel emelt ha to dik fok kal sze re -

pel. A 8. ütem dal la má nak ve ze té se tel je sen kü lön bö zik a két for rás ban. A 9. ütem -

ben a kéz irat a G-dúr zár la tot ki egé szí ti egy át me nő do mi náns ak kord dal. A 13–19. 

ütem ben a kí sé re tet a nyom tat vány egy ok táv val ma ga sab ban hoz za. A 18. ütem 

kí sé re té nek ak kord fü zé re a nyom tat vány ban vé gig H-dúr, a kéz irat ban H-em–H-em. 

A Brankovics György meg fe le lő ré sze is az utób bi ak kord ve ze tést ad ja. A 26. ütem 

har ma dik nyol ca dá nak basszu sa a nyom tat vány ban fis, a kéz irat ban f. A kéz irat és 

a nyom tat vány anya ga te hát fő leg a bal kéz ál tal hor do zott kí sé rő ak kor dok szö ve -

té ben kü lön bö zik. El kép zel he tő, hogy Erkel e rö vid kis da ra bot mint egy imp ro vi zá -

ci ó ként vit te pó di um ra. (Kas sai Ist ván sze rint „mu ta tós rá adás szám”.9) 

A kéz irat a pil la nat nyi em lé ke zet ter mé ke le het, Erkel ta lán aján dék ként ad hat -

ta va la ki nek (eset leg ép pen Fuchsnak). Az autográf kot ta har mo ni zá ci ó ban köze -
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7      https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_F/Fuchs_Aloys.xml; 
       https://de.wikipedia.org/wiki/Aloys_Fuchs 
 
8      KAS SAI: i. m. (1995), 55–75. 
 
9      Uo.



lebb áll az ope ra be li vál to zat hoz, így el kép zel he tő, hogy a pes ti lap ban kö zölt da -

rab a ki a dói át dol go zás nyo ma it vi se li. 

 

 

Iro da lom jegy zék 
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Windhager Ákos 

Pár be széd ben a ha ta lom mal 
Az Erkel-élet mű új ér tel me zé si kí sér le tei 
 

 

Az élet mű 
 

Erkel Fe renc (1810–1893) élet mű vét – az alap ku ta tá so kat el vég ző Bar na Ist ván, 

Le gány De zső, Né meth Amadé és Bónis Fe renc mun kás sá ga után – nap ja ink ban 

Tallián Ti bor és Szacsvai Kim Ka ta lin ku tat ja be ha tó an.1 Bár a kor sze rű Erkel-mo -

nog rá fia még vá rat ma gá ra, a rész ku ta tá sok ered mé nyei már nem zet kö zi szín vo na -

lon is hoz zá fér he tő ek. Az élet mű még is csak rész ben vált is mert té. Nem csak az  

a kér dés, hogy a ma gyar nem ze ti ope ra nagy alak já tól mi ért nem játsszák az összes 

mű vét a ró la el ne ve zett dal szín ház ban, ha nem az is, hogy sta bil-e a ze ne szer ző he -

lye a ma gyar ze ne tör té ne ti ká non ban. Az el mé le ti ká non vi ták le zá rul tá val az de rült 

ki, hogy van Erkel-ha gyo mány a ma gyar ze ne kul tú rá ban (pél dá ul az ope ra ját szás 

és a ve zény lés te rén), amely nek egyik meg kér dő je le zet len sa rok pont ja a nem ze ti 

ima. Az élet mű vet öve ző hős nek ki já ró kul tusz azon ban a ze ne tu do má nyos szak -

mát már nem jel lem zi, vi szont az elem ző-kri ti kai at ti tűd szá mos kom po zí ci ós (így 

az „Erkel-mű hely” kér dés kö rét) és esz té ti kai (pél dá ul a bel canto stí lus Erkelre gya -

ko rolt ha tá sát) ele met fel szín re ho zott.2 

Je len szö veg a szer ző ko ráb ban meg je lent Erkel-ku ta tá sa it összegzi. Négy eset -

ta nul mány mu tat rá ar ra, hogy az erkeli élet mű esz me tör té ne ti és kul tu rá lis em lé -

ke ze ti meg kö ze lí té se mi lyen új ele me ket ad a XIX. szá za di ma gyar ro man ti kus ze ne -

kul tú ra tör té ne té hez. Az el ső eset ta nul mány Erkel mind ed dig ke vés sé fi gye lem re 

mél ta tott mű vét, az Er zsé bet cí mű ope ra má so dik fel vo ná sát mu tat ja be az Ope ra -

ház 2019-es elő adá sa kap csán. Az el fel ej tett da ra bot a kö zön ség, a ze nész és a ze ne -

tu do má nyi szak ma is meg ked vel te. A má so dik eset ta nul mány Erkel ba lett-ter ve it 

mu tat ja be. A tánc az erkeli élet mű kö zép pont já ban áll, ahogy az ed dig szin tén nem 

ku ta tott in du ló- és ko rálmű faj is. Az ope rá kon be lü li be té tek jel leg ze tes ele mei az 

erkeli dra ma tur gi á nak és a szín pad iránt ér zé keny kar mes te ri gon dol ko dá sá nak is. 

A har ma dik eset ta nul mány a ze ne szer ző és a köz élet kap cso la tát elem zi né hány mű 

rész le te alap ján. Az, hogy ki zá ró lag for ra dal már lett vol na ép pen úgy is mert a szak -
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1      Ld.: BAR NA Ist ván: Erkel Fe renc el ső ope rái az egy ko rú saj tó tük ré ben = Erkel Fe renc és Bartók Bé la emlé -
ké re. Szerk. SZA BOL CSI Ben ce, BARTHA Dé nes, Bp., Aka dé mi ai, 1954; LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc művei 
és ko ra be li tör té ne tük. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975.; NÉ METH Amadé: Az Erkelek a ma gyar ze né ben: az Erkel 
csa lád sze re pe a ma gyar ze nei mű ve lő dés ben. Bé kés csa ba, Bé kés M. Tcs., 1987; BÓNIS Fe renc: A nem ze ti 
ro man ti ka vi lá gá ból. Bp., Püski, 2005. Újab ban: SZACSVAI KIM Ka ta lin: Az Erkel-mű hely kö zös munka Erkel 
Fe renc szín pa di mű ve i ben (1840–1857). Dok to ri ér te ke zés, LFZE, Bp., 2012: http://real-phd.mtak.hu/ 
60/19/Szacsvai.pdf; TALLIÁN Ti bor: Erkel: Dó zsa György. A nem ze ti ope rá tól a po li ti kai ope rá ig. MTA 
szék fog la ló elő adás, 2017. már ci us 13.: https://youtu.be/EnEXImMS4DM. 

 
2      Elő zőt ld.: SZACSVAI KIM: i. m. (2012), 267–272, utób bit: KOCSÁR Ba lázs: Erkel ope rái – avagy mi ért jobb 

az iga zi gu lyás a ha mis gu lyás nál. MMA aka dé mi ai szék fog la ló, 2015. már ci us 6., tar tal mi ki vo na ta: 
       https://www.mma.hu/vi/test?p_p_id=eventdetailedportlet_WAR_mmaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_ 

state=maximized&p_p_mode=view&_eventdetailedportlet_WAR_mmaportlet_eventContentEventCon -
tentId=6893602 



iro da lom ból, ahogy az Albrecht fő her ceg lá nya i nak ta ná ra ként őt ért bí rá lat. Erkel 

al kal ma zot ti vi szony ban ál ló mű vész volt, aki vé le mé nyét vál lal ta, de az in téz mény -

mű köd te tés ér de ké ben együtt mű kö dött a fenn tar tó val. Hogy az nem lép te át a jó 

íz lést, ma már biz to san ál lít hat juk. Vé gül az utol só eset ta nul mány a sú lyos erkeli 

örök ség ne héz gon do zá sá ról szól. A szer ző Erkel szé pu no ká já val, Somogyváry Ákos 

kar naggyal be szél ge tett. Így az utol só eset ta nul mány in ter júmű fa ja ki lóg a ko ráb bi 

elem zőszö ve gek kö zül, ugyan ak kor tar tal ma mi att ide kí ván ko zik. 

 

 

1. eset ta nul mány: Erkel-ope ra kon cep ci ó ja az Er zsé bet kap csán3 
 

A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 2019. ok tó ber 19-én mu tat ta be az Er zsé bet cí mű ope ra 

má so dik fel vo ná sát, ame lyet Erkel Fe renc írt. A be mu ta tó egy ér tel mű en iga zol ta  

a ze ne tör té né szek sej té sét: Erkel ze né je nem csak friss, de egy-egy rész le te, pél dá ul 

Er zsé bet ári á ja, Gunda és Kúnó sze rel mi du ett je vagy a ke resz te sek imá ja slá ger ré 

vál hat. Kocsár Ba lázs kar mes ter és az Ope ra ház ze nei együt te sei, va la mint Kolonits 

Klá ra, Lász ló Boldizsár, Ha ja Zsolt, Bal ga Gab ri el la, Cser Krisztián és Káldi Kiss And -

rás ugyan is szen ve dé lyes, ma gya ros, bel canto mu zsi kát szó lal tat tak meg. 

Az Ope ra ház a Ze ne tu do má nyi In té zet tel és az Or szá gos Széchényi Könyv tár ral 

2011 óta mű kö dik együtt az Erkel-élet mű gon do zá sá ban. Mun ká juk so rán az ere -

de ti vál to za to kat és a nem ját szott da ra bo kat is elő ve szik, és fel vé te len rög zí tik. Az 

idén új ra be mu ta tott Er zsé bet cí mű ope rát Erkel 1857-ben Dopp ler Fe renc cel és 

Dopp ler Ká rollyal kö zö sen ír ta, mert idő hi á nyá ban ő csak a má so dik fel vo nás kom -

po ná lá sát vál lal ta.4 Az ope ra a gye rek ko ruk ban el jegy zett Szent Er zsé bet és La jos 

őr gróf fi a tal ko ri sze rel mét je le ní ti meg, akik ne vü ket el tit kol va egymásba sze ret -

nek, és csak hosszas bo nyo dal mak után tud ják meg, hogy je gye sük és sze rel mük 

azo nos. Az Er zsé be tet az ural ko dói pár Ma gyar or szág ra lá to ga tá sa al kal má ból 1857. 

má jus 6-án si ker rel ad ták elő a Nem ze ti Szín ház ban. Ahogy Arany Já nos Edward 

ki rály ról szó ló bal la dá ját a fi ók ba tet te, és a csá szá ri pár lá to ga tá sá ra Bor dalt írt, úgy 

Erkel is fél re tet te a Bánk bánt, és meg kom po nál ta Gertrudis ki rály né le á nyá nak re -

gé jét. Arany Bor da lát Erkel sze ret te vol na az Er zsé bet ben fel hasz nál ni, de vé gül el -

ve tet te. Az öt let azon ban meg tet szett ne ki, s a drámaibb Bánk bán ban Vö rös marty 

ko mo rabb köl te mé nyét ze né sí tet te meg. Az Er zsé bet ese té ben Erkel má so dik fel vo -

ná sá ból sza bad ság har cos lel kü le tet nem le het ki hal la ni, de az ha za fi as gesz tus nak 

te kint he tő, hogy a né met lo va gok Erkel sa ját ko rá ban is mert Ma gyar in du ló já ra vo -

nul nak be, il let ve hogy a fi a tal Szent Er zsé bet a kol du sok ka rá val el ének li reg ge li 

imád ság ként a ma gyar Him nuszt. 

Az Er zsé bet má so dik fel vo ná sá nak eré nye az ará nyos szer kesz tés. Pél dá ul Er zsé -

bet és La jos őr gróf szen ve dé lyes du ett jé re kí sé rő ik, Gunda ud var hölgy és Kúnó lo -

vag évő dő ket tő se kö vet ke zik. Erkel lí rá já nak gyöngy sze me a ki rály lány ári á ja, 
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amely ben ar ról éne kel, hogy az is me ret len lo va got sze re ti, de az ap ja ál tal ki je lölt 

vő le gé nyé hez kell férj hez men nie. Si ke rült kó rus szám a ke resz te sek imá ja, amely  

a Hunyadi össze es kü vő i nek (Donizetti ha tá sá ról ta nús ko dó) kó ru sá ra em lé kez tet. 

Len dü le tes a ke resz te sek be vo nu ló ze né je ként be ik ta tott Erkel-mű, az em lí tett 

Magyar in du ló is, ám a je len alak já ban túl hosszú. Ere de ti he lyén azt a célt szol gál ta, 

hogy kel lő szá mú kó rus tag és tán cos ér kez hes sen meg el ját szá sa ide jén a szín pad ra. 

Szce ní ro zás nél kül azon ban az is mét lé sek és da capók nem te lí tőd nek újabb ze nei 

ré teg gel. A fel vo nás hang sze re lé se ki fe je ző: ami kor Szent Er zsé bet ne met mond 

sze rel mé nek, az égi tisz ta sá got jel ké pe ző fu vo la kí sé ri; míg gyen géd ér zé se i ről szó ló 

éne ké hez ér zé ki kla ri nét szó ló tár sul. Me lin da Ti sza-par ti je le ne té ben ta lá lunk ha -

son ló pél dát a fu vo la sze re pel te té sé re. Erkel má sik em lé ke ze tes hang sze re lé si öt -

le te az, ahogy a trom bi tá val tö ri meg az idil li han gu la tot. A Hunyadiban ki ala kí tott 

– és az olasz bel cantókból me rí tett – me lo di kus trom bi ta szó ló ra em lé kez tet, ahogy 

a trom bi ta hang in ti tá vo zás ra Kúnó ud var ló je le ne te so rán. Mi köz ben csal fán csap -

ja a sze let Gundának, ígé re te it alá ás sa a hosszú trom bi ta szig nál. 

Az Er zsé be tet a ko ra be li kö zön ség sze ret te, bár nép sze rű sé ge nem mér he tő a Hu -

nyadi-ope rá é hoz, csu pán ti zen hat szor ját szot ták.5 A Bá to ri Má ria (1840), a Hunyadi 

Lász ló (1844) és a Bánk bán (1861) tar tós si ke rét Erkel egyet len ké sőb bi da rab ja 

sem tud ta meg is mé tel ni. A Brankovics György (1874) és az Ist ván ki rály (1885) 

tizen há rom, a Dó zsa György (1867) tíz, a Sa rol ta (1862) és a Név te len hő sök (1880) 

pe dig hat al ka lom mal szó lalt meg.6 Az Er zsé bet kü lön le ges sé ge, hogy az ural ko dói 

pár egye dül ezt a ma gyar ope rát néz te meg há rom íz ben. A ko ra be li saj tó és a kö -

zön ség vissza jel zé sei el le né re a kor szak meg ha tá ro zó ze ne kri ti ku sa, id. Áb rá nyi 

Kor nél el íté lő en írt ró la, és nyo má ban ter jedt el az a vé le ke dés, hogy az Er zsé bet 

csak kény szer ből vál lalt, össze csa pott da rab.7 A 2019-es be mu ta tó azon ban be bi -

zo nyí tot ta, hogy ze né je ma is hat. Az Er zsé bet ugyan ak kor ar ra is fel hív ja a fi gyel -

met, hogy Erkel ope rá i ban nem ki zá ró lag a tra gi kus stí lus ré teg időt ál ló, ha nem  

a ko mi kus is. Így a Sa rol ta és a Név te len hő sök re ha bi li tá ci ó ja is idő sze rű, ahogy egy 

szín pad sze rűbb Bá to ri, Hunyadi és Bánk elő adá sé is. 

 

 

2. eset ta nul mány: A pa lo tás tól a fegy ver tán cig – Erkel és a ma gyar ba lett8 
 

Erkel jól is mert előz mé nyek után ki ala kít ja a ro man ti kus ma gyar ope ra ját szást 

(1837-től) és meg te rem ti a ro man ti kus ma gyar operairodalmat (1840-től). Szín há zi 

em ber ként, majd ve ze tő ként pró zá val, ze né vel és tánc cal is fog lal ko zik, még ha leg -
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je len tő sebb ered mé nye it ze ne szer ző ként és kar mes ter ként arat ja. Óri á si élet mű vé -

ben a ba lett hi á nyát ke res ni ér tel met len, utó la gos el vá rás len ne. An nak vizs gá la ta 

azon ban elő re vi he ti a ku ta tást, hogy ze nei kon cep ci ó já ban mi lyen sze re pet ját -

szot tak a tán cos mű fa jok. Az köz is mert, hogy Erkel gya kor la ti as em ber ként az adott 

kö rül mé nye ket fi gye lem be vé ve al ko tott vagy ho zott lét re új je len sé ge ket. Így pél -

dá ul ő ala pí tot ta a Fil har mó ni ai Tár sa sá got, de nem a sem mi ből kel lett meg szer vez -

nie, ha nem egy már mű kö dő ze ne ka ri kö ze get épí tett to vább és se gí tők kel – töb bek 

kö zött Liszt Fe renc tá mo ga tá sá val – szá mol ha tott. A Nem ze ti Szín ház kor ban is 

gyen gé nek szá mí tó tánc kar is me re té ben egy ma gyar A hattyúk ta va kon cep ci ó ja 

nem me rül he tett fel benne. 

A ko ra be li mű so rok ban sab lo nos szü zsék alap ján, a ko ra be li arlekinádok szel le -

mé ben, il let ve köz ked velt tánc ele mek (pél dá ul a kör ma gyar) kö ré épí tett da ra bo kat 

ját szot tak. Az el ső önál ló ze ne i ség gel bí ró ma gyar szín pa di tánc já ték Heinisch Jó -

zsef A ha ra mia ban da (1834) cí mű mű ve volt, amely azon ban nem ara tott si kert.9 Őt 

kö vet te a kor egyik ki emel ke dő je len tő sé gű ze ne szer ző-ko re og rá fus-tán co sa, Kaczér 

Fe renc a To bor zók kal (1835), amely mo del le zi a ko ra be li tánc já té ko kat. A kö zön sé -

get elő ször Ró zsa völ gyi Márk Kör ma gyar (1842) cí mű tánc já té ka tud ta hosszab ban 

meg szó lí ta ni Szöllősy Sza bó La jos ko re og rá fi á já val. Az önál ló ze né jű tánc já té kok  

a re form ko ri ma gyar szín há zi (vö. az in téz mé nyi fel té te lek, az el mé le ti hát tér és  

a kö zön ség ki ala ku lá sa) fo lya mat ter mé sze tes fej le mé nye ként jött lét re, és an nak 

hul lá má ban vi rág zott majd hunyt ki – jel ké pe sen is – 1854-ben Kaczér Fe renc Egy 

tán cos ka land ja i val.10 A tánc já té kok kri ti kai fo gad ta tá sá ból nyil ván va ló, hogy a szín -

há zi szó ra koz ta tás ka te gó ri á já ban azért vál tak e da ra bok a köz tes szín há zi időt ki -

töl tő erő mű vész-pro duk ci ók nál nép sze rűb bé, mert volt ma gyar(os) tar tal muk. Így  

a ha za fi as (pat ri ó ta) és a nem ze ti (XIX. szá zad: li be rá lis-nem ze ti) ér zé sek és esz me 

együt tes meg je le né sét ér té kel ték a né zők. A ki bon ta ko zó nem ze ti iden ti tás iga zol ta 

az új tán cok lét jo go sult sá gát, ame lyek ben a kö zép-eu ró pai kor sze rű ség és nem ze ti 

ka rak ter együt te sen ér vé nye sül he tett. A sza bad ság harc le ve ré se után a Habs burg-

kor mány zat a nem ze ti, a la kos ság a kor sze rű jel le get uta sí tot ta el, mind ket tő a ma ga 

mód ján. A kor mány zat ren de let ben til tot ta meg a nem ze ti jel le get hor do zó mű al ko -

tá sok (péládul a Rá kó czi-in du ló) elő adá sát, a kö zön ség pe dig a tá vol ma ra dá sá val 

bün te tett. Így adó dott, hogy az in téz mé nyi mély pont egy be esett a kö zön ség kény -

sze rű íz lés vál to zá sá val és az ad mi niszt ra tív kor lá to zá sok kal. A nem ze ti tán cok 

irán ti lel ke se dés és an nak ér té ke lé se a ba lett ban az 1890-es Csár dás ki rob ba nó 

sike re ese tén vá lik új ra min den ko ráb bi fel té te le zést el söp rő en nyil ván va ló vá. 

Erkel Fe renc, a fi a ta lon Pest re ke rült han gász (zongorász, kar nagy és kom po nis ta) 

eb ben a mű ve lő dé si-tár sa dal mi kör nye zet ben hoz ta lét re élet mű vét. A ki lenc ope -

rát író ze ne szer ző nyil ván va ló an fo gé kony volt a tánc iránt, an nak szín pa di vál to -
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za tát nem csak ve zé nyel te, de kom po nál ta is. In du lók, fegy ver tán cok és ta ka ro dók, 

más kor pa lo tá sok, len gyel tán cok és kolók, vagy ép pen há rem tánc, őrü lé si je le net 

és po gány rí tus mind meg je len tek a pa let tá ján. Még is kér dés, hogy va jon az ope rán 

be lü li, hang sú lyo san nem társastánc-sti li zá lás sal, ha nem ba let tel mi ért csak egy -

szer, a Bánk bán ban kí sér le te zett. 

A vá lasz Erkel kom po zí ci ós mód sze ré ben ke res he tő. Ha son ló an Wagnerhez, min -

den fő hős ben ön ma gát mu tat ta meg, no ha Erkel élet raj za a leg ke vés bé sem ol vas -

ha tó ki a fő hő sök tra gé di á i ból. Vi szont az igen is kö vet he tő, ahogy az ope rák köz -

pon ti alak ja egy re idő sö dik (Ist ván ki rály fi tól Ist ván ki rá lyig), s az egy re sú lyo sabb 

élet raj zi drá mák hoz ma ga a ze ne szer ző is éret tebb, ta pasz tal tabb és meggyötröt-

tebb lesz. Szo kás Erkelt az zal bí rál ni, hogy las san írt, s ezt hí vei min dig a sok el fog -

lalt ság gal in do kol ták. Las sí tot ta az írást az a fo lya mat is, amíg egy ope ra köz pon ti 

tra gi ku mát oko zó lel ki él mé nyét ki ér lel te ma gá ban, vagy a sa ját éle té ben meg él te 

azt. Így lát hat juk a fi a tal há zas Erkel fé lel me it Ist ván ki rály fi ban (Bá to ri Má ria), és 

fi a tal nem ze ti szer ző ként mű vé sze tét, szín há zát és nem ze tét az erő szak tól féltvén 

(Hunyadi Lász ló). Tisz tán ki raj zo ló dik a sze rel mi csa lást előbb já té kos ka land ként 

(Er zsé bet – má so dik fel vo nás), majd a lét köz pon ti drá má ja ként meg élő, ma gá ra ha -

gyott férj (Bánk bán) sze re pé ben. A rosszul vá lasz tás ter he nyomasztja ál ru hás 

király ként (Sa rol ta), és a fél re sik lott élet út ma gá nyos, el nem is mert hő se ként (Dó zsa 

György). A gyer me kei irán ti ag go da lom hi bás dön té sek re sar kall ja Lear ki rály ként 

kol dus sá vál va (Brankovics György). Vé gül név te len hős sé vál va, csa lád ját fél ár va -

ság ra hagy va az ég ből le te kin tő apa ként bo goz za ki az ár má nyo san össze ku szá ló -

dott szá la kat (Név te len hő sök). Az Ist ván ki rály ki lóg a sor ból, ott min den ko ráb bi 

sze re pét új ra meg sze mé lye sí ti, s nem ze ti ikon ként tá vo zik a kul tu rá lis em lé ke zet 

pan te on já ba. Az egyes sorst ra gé di ák kö vet kez mé nye és att ri bú tu ma egy ben, hogy 

a fér fi fő hős, ha csak nem a la ko dal mán, nem tán col. Nincs oka sem vi ga do zó tánc -

ra, sem ba let tet néz ni, ahogy Bánk sem szem lé li meg a ki rá lyi ud var tánc já té kát és 

nem jár ja a csár dást sem. Leg in kább fegy ver tánc ra van e fő hő sök nek ked ve, il let ve 

ud va ri né pe ik nek nép tán cai fe lett el mél ked ni, el mé lyed ni, imád koz ni s vég képp 

gyöt rőd ni bűn tu dat tól, ag go da lom tól, igaz ság bí rás tól. 

An na de La Grange és Hollósy Kor né lia szá má ra írott kü lön szá mai ugyan ak kor 

fel hív ják a fi gyel met ar ra, hogy a ma gas mű vé szi ki hí vást nyúj tó le he tő sé ge ket 

meg ra gad ta. Így Campilli Fri gyes vagy Aranyváry Emí lia le he tett vol na rá olyan ha -

tás sal, hogy ko re og rá fi á juk szá má ra ze nét ír jon. A ti tok za tos Sakk já ték (1853) ép -

pen az zal ke cseg te tett az új utak kal kí sér le te ző erkeli élet mű ben, hogy meg ír ja  

a ma ga Sylviáját.11 A má ra el ve szett par ti tú ra s an nak alig da tált egy ko ri elő adá sa 

nem fe di fel, hogy Erkel mit gon dol ha tott a ba lett ről. Az vi szont jel zésér té kű, hogy 

az Er zsé bet Ha rang-ka ra mi lyen tö ké le tes kom po zí ció akár tán col va is, s hogy  

a Bánk bán ere de ti el ső fel vo ná sá ban hosszú balettallegória ta lál ha tó. A ki rá lyi 

győ zel met ün nep lő tánc já té kot Nádasdy Kál mán és mun ka tár sai meg rö vi dít ve elő re 

tet ték, il let ve az elő adá sok so rán ki húz ták azt tel je sen. Erkel szim fo ni kus mű ve i hez 

ha son ló an a hang sze res tánc já té kát sem ér té kel te az utó kor. 
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Ezek fé nyé ben ért he tő, hogy a pa lo tás mi ért vált olyannyi ra egy sé ge sen el fo ga -

dot tá, amely hez leg fel jebb a Dó zsa fegy ver tán ca tu dott nép sze rű sé gé ben fel zár -

kóz ni. A pa lo tás nem csak tánc da rab ként sze ren csés mi nő sé gű, ha nem a nép sze rű 

ope ra ro kon szen ves fő hő sé hez is kö tő dik an nak nász tán ca ként. Amint a kö zön ség 

ki mond va, ki nem mond va Hunyadi ré vén azo no sult a ma gyar nem ze ti tö rek vé sek -

kel, úgy rögzült a tánc a nem ze ti iden ti tás ban is. A re form ko ri kö zön ség egy ér tel -

mű en a bé csi ke rin gő ma gyar (el len)pár ja ként, önál ló tánc idom ként ér tel mez te  

a pa lo tás tán cot. Ko ra be li meg ha tá ro zá sa azon ban ki emel te an nak szer kesz tett, 

elő adá si jel le gét is: „a va ló di ma gyar pa lo tás-nó ta nem egyéb, mint ma gyar irány ban 

s kü lön sa ját sze rű stylben írt »concert-da rab«”.12 Erkelnek nagy ha tá sa volt ab ban, 

hogy a pa lo tás fo gal ma má ra ne dal lam-, ha nem tánc faj tát je lent sen. Az imént idé -

zett szö veg ugyan is 1858-ban is még a dal lam faj tá ról ér te ke zik, s ab ban ko runk ol -

va só ját mo soly ra in ge rel ve a kö vet ke zőt jegy zi meg: „Kü lön ben ki ne is mer ne Erkel 

Fe renc re mek Hunyady Lász ló-ját s az ab ban elő for du ló Hattyú-dalt, mely a va ló di 
pa lo tás-notát leg in kább meg kö ze lí ti.”13 (Ki eme lés: W. Á.) Erkel pa lo tá sa a ki egye zés 

ko rá ra te lí tő dött vélt és va lós ele mek kel, de az is a ha gyo mány kép zést se gí tet te 

elő, hogy egy kö zös ün nep lés re moz gó sí tott. A re form ko ri – utó la go san túl szí ne zett 

– eu fó ria hi ány zott az el nyo ma tás és né mi leg a du a liz mus ko rá ban ah hoz, hogy  

a köz ben meg szü le tő tánc be té tek, tánc köl te mé nyek be éke lőd hes se nek a nem ze ti 

mű ve lő dé si ká non ba. A Bánk bán ban, amely ben a konf lik tust ér tet te a kö zön ség, 

nem nyílt al ka lom a tánc ra, mert aki ott tán colt, az mind a ki rá lyi ud var tag ja volt, 

az elé ge det le nek pe dig nem tán col ni akar tak, ha nem össze csap ni. A Dó zsa és a Név -

te len hő sök fegy ver tán ca, no ha te lí tőd he tett nem ze ti ér zel mek kel, de a ki egye zés 

ide jén már az nem moz gó sí tott, ha nem em lé kez tet te a ké sei nem ze dé ket az egy ko ri 

har cok ra.14 A Hunyadi pa lo tá sa azo no su lás ra, be le élés re, sőt rész vé tel re moz gó sít, 

a két idé zett fegy ver tánc vissza né zés re, em lé ke zés re, kí vül ről lát ta tás ra hív. 

Erkel zsú folt éle té be töb bek kö zött ki lenc ope ra, egy fil har mó ni ai tár sa ság és ze -

ne aka dé mia ala pí tá sa, ál lan dó kar mes te ri mun ka, ze ne ka ri da ra bok meg írá sa és 

gye re ke i nek fel ne ve lé se fért be le. Élet mű ve a ma gyar ze ne tör té net im po záns alap -

za ta, hoz zá köt he tő a nem ze ti ope ra és a nem zet kö zi szin tű ma gyar nyi tá nyok 

létre ho zá sa. Szín pa di em ber ként a pa let tá ján nyil ván va ló an sze rep lő le het sé ges 

ba lett hez azon ban hi ány zott a szik ra. A szak iro da lom ne ve sí ti is a szik ra ki nem 

pat tin tó ját: Campilli Fri gyest (1820–1889). Az olasz balettművész iránt ki fe je zet ten 

meg ér tő Gelencsér így fo gal ma zott: „Mun kás sá ga so rán a nyu gat-eu ró pai ro man ti ka 

szá mos da rab ját sa ját – egy sze rű sí tett – vál to za tá ban tűz te mű sor ra, s a jel leg ze te sen 

nem ze ti balettkultúra ki fej lesz té sé re pe dig ele ve nem is vál lal ko zott.”15 Így Erkelnek 

nem ma radt más vá lasz tá sa, örö kül hagy ta ké sei utó da i ra a ma gyar ba lett meg te -

rem té sét. 
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14     Ld. bő veb ben: TALLIÁN Ti bor: Erkel Fe renc Dó zsa-ope rá ja = Ma gyar Mű vé szet, 2014/1., 195–199. 
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Szerk. KÖRTVÉLYES Gé za, Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, Bp., 1983, 9. 
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16     For rá sok: LEGÁNY: i. m. (1986), 29–118; SZACSVAI KIM Ka ta lin: Az Erkel-mű hely kez de tei. Kö zös mun ka 
az Er zsé bet előt ti szín pa di ze nék ben = Ze ne tu do má nyi Dol go za tok 2009. Szerk. KIS Gá bor, Bp., MTA 
Zene tu do má nyi In té zet, 2009, 191–243. 

1. táblázat: 
Színpadi tánc Erkel műveiben16

Zenemű                                  Műfaj                        Táncbetét                  Bemutató      Elérhetőség       Koreográfus 

Bátori Mária                        opera                         induló                          1840                  összkiadás,        Kolosánszky János 
                                                                                                                                                     2002 

Kegyenc                                 szomorújáték         táncok                        1841                   ismeretlen         Hasenhut Leonard 

–                                               kísérőzene               orgiatánc                   1842                  ismeretlen         Fáncsy Lajos 

Hunyadi László                    opera                         palotás                       1844                  összkiadás,        Kolosánszky János 
                                                                                                                                                     2006 

Két pisztoly                          népszínmű               kanásztánc,              1844                  ms.                       Kolosánszky János 
                                                                                     bálkeringő 

Zsidó                                       népszínmű               tánc                            1844                  ms.                       Kolosánszky János 

Egy szekrény rejtelmei     népszínmű               zepedato                    1845                  ms.                       Kolosánszky János 

Sakk-játék                            pantomim                –                                   1853                  ismeretlen         Campilli Frigyes 

Csárdás                                  zenekari szám        –                                   1853                  ismeretlen         ? 

Bánk bán                               opera                         balettzene                 1860                 összkiadás,        Campilli Frigyes 
                                                                                                                                                     2009 

Sarolta                                   opera                         csárdás,                     1861                  ms.                       Campilli Frigyes 
                                                                                     fegyvertánc 

Dózsa György                       opera                         fegyvertánc              1867                  ms.                       Campilli Frigyes 

Brankovics György             opera                         koló, háremtánc     1874                  ms.                       Campilli Frigyes 

Névtelen hősök                   opera                         toborzó,                      1880                  ms.                       Campilli Frigyes 
                                                                                     takarodó, 
                                                                                     lengyel tánc, 
                                                                                     fegyvertánc, 
                                                                                     csárdásfinálé 

István király                         opera                         élőkép                         1885                  ms.                       Campilli Frigyes 



3. eset ta nul mány: Erkel és a po li ti ka17 
 

Erkelnek, mint fen tebb ír tuk, in téz mé nyi ve ze tő ként a kor mány za ti fel ké ré sek re 

vá la szol nia kel lett. A Meg halt a csel szö vő kó ru sa 1848. már ci us 15-ének ép pen úgy 

ré sze lett, mint a Nem ze ti dal. 1851-ben ugyan ak kor ün ne pi dalt írt Fe renc Jó zsef 

el ső ma gyar or szá gi lá to ga tá sa al kal má val. Szin tén a kor mány zat tal va ló együtt mű -

kö dés ke re té ben vál lal ta el Albrecht fő her ceg lá nya i nak ta ní tá sát. Az 1857-ben pár 

hó nap alatt meg írt Er zsé bet cí mű ope ra má so dik fel vo ná sá ról már esett szó. Mind -

ezek el le né re sem mond ha tó az, hogy fel ad ta vol na egy ko ri 1848-as lel kü le tét. 

Gya kor la ti em ber ként meg ke res te, hogy mi vel szol gál hat ja a nem ze ti kul tú ra ügyét. 

A ki egye zés után hely ze te ki egyen sú lyo zot tab bá vált, de ma ga a ve ze tő ze né szi 

sze rep a ko ro ná zás kap csán rótt reá hó do ló fe la da tot, ame lyet ő több ér tel mű ze -

ne mű vel, a Ma gyar Cantate-val ol dott meg.18 

A ki egye zést kö ve tő ko ro ná zás több ze ne mű vet is lét re hí vott. Ezek egy ré sze 

meg ren delt, kö te le ző fő haj tás volt, má sok gyors si ker re mé nyé ben ve tet tek pa pír ra 

pár gon do la tot. Így Josef Strauss Andrássy-in du ló ja és Liszt Fe renc Ma gyar Ko ro ná -

zá si in du ló ja al kal mi jel le gű. Szü le tett azon ban pár olyan da rab is, amely nek ta gad -

ha tat lan a ce re mo ni á lis jel le ge, je len tő sé ge mi att azon ban messze túl mu tat az egy -

ko ri al kal mon. Liszt Fe renc Ko ro ná zá si mi sé je és Erkel Fe renc Ma gyar Cantate-ja  

a konk rét po li ti kai ese mény re ké szül tek, még is ma ra dan dó ér ték kel bír. 

Köz tu dott, hogy a ki egye zés hát tér be szél ge té se it az az Augusz An tal hoz ta össze, 

aki Liszt bi zal mas ba rá ti kö ré hez tar to zott. Augusz volt az is, aki kez de mé nyez te  

– a her ceg prí más sal együtt –, hogy a ko ro ná zá si szer tar tás ra Liszt ír ja a mi sét. Elő -

ször le kel lett küz de ni a bé csi po li ti kai, majd a ka ma ril lai, vé gül az ud va ri ze né szi 

el len ál lást. Ezek után jött a kö vet ke ző aka dály, amely sze rint Liszt azt nem ve zé -

nyel het te, mert csak a bé csi ud va ri együt tes (Hofkapelle) ze nél he tett és azok ve -

zető je di ri gál ha tott ko ro ná zá so kon. Vé gül annyi en ged ményt tud tak el ér ni, hogy  

a Ko ro ná zá si mi se gyö nyö rű he ge dű szó ló ját Re mé nyi Ede, Görgey egy ko ri tá bo ri 

he ge dű se játsz hat ta. 

A mi se po li ti kai ze ne: az egész mű vet át hat ja a Fe renc Jó zsef ál tal be til tott 

Rákó czi-nó ta.19 Az, hogy a ko ro ná zá son nem lett be lő le bot rány, két ok ra ve zet he -

tő vissza: az új don sült ma gyar ki rály bot fü lé vel nem hal lot ta meg, il let ve volt más 

bot rány, ami vel le he tett fog lal koz ni. Így pél dá ul ma már jo gos di a dal út nak tart juk 

azt, amit a kor ban po li ti kai bla mázs nak vet tek. A ko ro ná zás ra össze gyűlt so ka ság 

a dísz út vo na lon Liszt Fe renc előtt emel te meg örömujjongva a ka lap ját, s nem  

a fris sen meg ko ro ná zott Fe renc Jós ka előtt. Liszt nem kapván meg hí vót mi sé je be -

mu ta tá sá ra, a ze né szek kar za tán áll do gál ha tott. Azon ban el un ta a vá ra ko zást, va la -

mint az elő adás gyat ra szín vo na lát, így a mi se vé ge előtt el in dult ha za a fel lo bo gó -
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18     LEGÁNY: i. m. (1975), 90. 
 
19     HAM BUR GER Klá ra: Liszt Fe renc ze né je, Bp., Ba las si Ki a dó, 2010, 108.  



zott úton (hi szen ép pen ar ra ment az út ja). A kö zön ség pe dig lá tott egy fen sé ges 

sze mélyt ki lép ni és az úton el ha lad ni, és di a dal üvöl tés ben tört ki. Mi kor meg tud ták, 

hogy csak Liszt volt az, ak kor még na gyob bat ki ál tot tak. 

Erkel Fe ren cet is moz gó sí tot ta a ma gyar kor mány zat, hogy a Nem ze ti Szín ház 

kar mes te re ként ír jék ün ne pé lyes ze nét a nagy nap tisz te le té re. Szigligeti Edé vel, 

aki vel év ti ze d es mun ka kap cso lat ban áll tak, „A szent ko ro na” (sic!) cí mű elő já ték 

szö ve gét vá lasz tot ták.20 Az el ké szült mű: Ma gyar Cantate cí me ön ma gá ban is el -

mond ja Erkel he lyett, hogy mit gon dolt a hely zet ről, ti. nem ko ro ná zá si, fel aján lá si 

kan tá ta, nem Fe renc Jó zsef-ora tó ri um, ha nem csak sze ré nyen: ma gyar. A kö zel tíz -

per ces kan tá ta, amely négy szó lis tá ra, vegyeskarra és nagy ze ne kar ra író dott, vé gig 

is vi szi kö vet ke ze te sen a már a cím ben meg kez dett já té kot. Ha va la ki nem akar ná, 

ak kor is kény te len a har ma dik ütem basszus me ne té ben fel is mer ni a Him nuszt: „Isten, 

áldd meg a ma gyart”. A „ma gyar” szót ki cse rél ték a szer zők „ma gyar ki rály”-ra,  

s a pro zó di a i lag kép zett Szigligeti és Erkel ezt a hall ha tó rit mi kai törést szán dé kol -

tan benne hagy ták a mű ben. A kan tá ta kö zép ső ré szé ben az hang zik el, hogy Ist -

ván ki rály fel ajánl ja a Szent Ko ro nát a „menny nek asszo nyá nak”. Erkel ezt a részt 

azért hang sú lyoz za szö veg is mét lés sel, mert az ál ta la meg élt nem ze ti em lé ke zet kö -

zös ség azt val lot ta, hogy Szent Ist ván az utó dok tól (pél dá ul Orseolo Pé ter) félvén 

aján lot ta a ko ro nát a min den kor szep lőt len Bol dog asszony nak. Erkel ezt a tör té ne -

tet me sé li el az Ist ván ki rály cí mű ope rá ban. 

Az ural ko dó nak szó ló üze net azon ban itt még nem ér vé get, ugyan is Erkel a ko -

ro ná zást di cső í tő fan fárt el ront ja. Sú lyos hang zat súr ló dás sal szó lít ja fel Fe renc Jó -

zse fet a jó ural ko dás ra: „Él jen a ki rály! A sze líd bé ké ben bol do gí tott né pe ál dást mond 

fe jé re.” A fi ná lé kö te le ző apo te ó zi sá ban to váb bi ze nei já ték rej tő zik. A hang súly nem 

a ki rály szó ra ke rült, ha nem az azt meg elő ző jel ző re, a „ma gyar”-ra. A be mu ta tón 

és an nak meg is mét lé sén si kert ara tott a kan tá ta, ké sőbb még sem ad ták elő.21 Szig -

li geti szö ve gé nek töb bi ré szé hez Böhm Gusz táv írt ze nét, töb bek kö zött Ko ro ná zá si 

in du lót is, ame lyet a ko ra be li kri ti ka gyen gé nek tar tott. Erkel kan tá tá ja, amely nek 

him nuszré szét ki emel te a ko ra be li szak mai saj tó, vé gül is a Böhm-ze nék kel köz -

vetlen kör nye ze te mi att ke rült fe le dés be. A kan tá tát Ma ros vá sár he lyen ta lál ták meg 

az 1950-es év ti zed ele jén. Révai Jó zsef uta sí tá sá ra át szö ve gez ték szoc re ál pa -

negyricusszá. Mi vel az új szö veg mi att a kan tá ta ze nei esz kö zei, és fő ként an nak 

po li ti kai ere je el hal vá nyult, a da rab le ke rült a mű sor ról. 1994-ben Somogyváry 

Ákos, Erkel szé pu no ká ja vet te elő az ere de ti vál to za tot, s előbb or go na kí sé ret ben, 

majd 2010-ben és 2017-ben ze ne kar ral is elő ad ták. 

Az ope rák sú lyos örök sé ge mel lett ke vés sé ka pott ed dig fi gyel met az erkeli 

zene ka ri élet mű. A so kak ál tal em le ge tett bel canto-ope ra mo dell az erkeli élet mű 

má sik meg ha tá ro zó elő ké pét Beethoven örök sé gé ben ke res het jük. Bár szim fó ni ák ról 

nem tud a szak iro da lom, még el ve szett for má ban sem, az ope rák hang sze re lé se és 

né hány te ma ti kus nyi tá nya még is vissza ve zet he tő a be et ho ve ni elő kép re. A ját-

szottságot te kint ve a Hunyadi-nyi tány (1845) és az Ün ne pi nyi tány (1887) vált ma -
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ra dan dó vá. Mind ket tő erős po li ti kai je len tés sík kal ren del ke zik. A Hunyadi ese té ben 

egy ér tel mű a je len tés, ame lyet az 1848-as be vé ső dé se rög zí tett. Az Ün ne pi nyi tány 

a Nem ze ti Szín ház ala pí tá sá nak 50. év for du ló já ra szü le tett, de a szer ző be le csem -

pész te a tár su lat fé l év szá za dos múlt ját is a meg idé zett Him nusz és Szó zat ré vén.22 

Az, aho gyan a nyi tány önál ló anya gát és az idé ze te ket egy más mel lé, majd egy más 

fö lé he lye zi, egy ér tel mű en utal a be et ho ve ni szim fo ni kus mo dell re. Ám az ün ne pi 

nyi tá nyok nak már je len tős ha gyo má nya volt a ma gyar or szá gi ze ne kul tú rá ban a XIX. 

szá zad ban. A szá mos ke vés sé is mert elő kép kö zül ket tő nyil ván va ló an min tá ul 

szol gált Erkel szá má ra: Mosonyi Mi hály Ün ne pi ze né je és Robert Volkmann Ün ne pi 

nyi tá nya (1866). Az Ün ne pi ze né ben Mosonyi ír ja meg a Him nusz és a Szó zat el ső 

ze ne ka ri pa raf rá zi sát. A mű vet Erkel mu tat ta be. Mosonyit pár hó nap pal kö vet te 

Robert Volkmann, aki a Szé che nyi sír já ra cím mel zon go ra áb rán dot ír, amely nek 

csúcs pont ján ő is meg idé zi a Szó za tot. Rö vid idő alatt két ezer pél dány ban vá sá rol -

ták meg, nyil vá nos elő adá sát az idé zet mi att azon ban le til tot ták. Volkmann a Nem -

ze ti Ze ne de fenn ál lá sá nak 25. év for du ló ja al kal má ból ír ta nagy sza bá sú Ün ne pi nyi -

tá nyát, amely egy sti li zált ver bun kos té mát va ri ál. Erkel ezt is jól is mer te. A két 

nem ze ti ének re írt nagy sza bá sú va ri á ció so ro za tot Liszt Szó zat és Him nusz cí mű 

szim fo ni kus köl te mé nyé ben. Erkel te hát egy ko ri ba rá tai em lé ke előtt adó zik: Egressy, 

Mosonyi, Volkmann és Liszt mind har cos tár sa volt a ma gyar ze ne ügyé ben. Egressy 

na gyon ko rán halt meg, s ve le nem csak ba rát ját, de az egyet len ava tott lib ret tó író -

ját is el vesz tet te. Volkmannal hosszú ide ig tu dott együtt dol goz ni, szim fó ni á it, nyi -

tá nya it rend sze re sen ve zé nyel te. Mosonyi töb bek kö zött az Ál mos (1861) cí mű 

ope rá ja be mu ta tó já nak el odá zá sa mi att meg ne hez telt Erkelre, és rö vid idő sza kot le -

szá mít va nem állt hely re szö vet sé gük. Ha son ló kép pen Liszt tel is meg rom lott Erkel 

vi szo nya a Ze ne aka dé mia kö zös ve ze té se so rán. Így Erkel 1887-ben, egy év vel 

Liszt, 4 év vel Volkmann, 17 év vel Mosonyi és 36 év vel Egressy ha lá la után mind  

a négy har cos tár sá ra vissza em lé ke zett a meg idé zett nem ze ti éne kek szim fo ni kus 

apo te ó zi sá val. A Szó zat és a Him nusz köz éle ti jel ké pe erős üze net az ak tu á lis kor -

mány zat(ok) fe lé. A két nem ze ti ima a Nem ze ti Szín ház ün ne pe ese té ben an nak  

a nem ze ti kul tú rá ért (és ez zel a füg get len sé gé ért) foly ta tott harc ban ját szott meg ha -

tá ro zó sze re pé re utal. Így kö ti össze jel ké pe sen Erkel a sze mé lyes em lé ke it, a ze nei 

örök sé get és a nem ze ti tö rek vé se ket. 

Hogy a ma gya ro kat so sem ked ve lő, nem ze ti jel ké pe i ket el uta sí tó Fe renc Jó zsef 

még eb ből az ün nep lés ből is csak a fi tyiszt kap ta? An nál lel ke sebb volt a kö zön ség. 

Erkel te hát fo lya ma tos pár be szé det foly ta tott a kor mány zat tal, le gyen az ren di, 

abszolutista vagy nép kép vi se le ti. Ta gad ha tat lan, hogy 1848-as alap ról meg hát rá -

lás nak tűn het az Ün ne pi dal, az Er zsé bet vagy a Ma gyar Cantate, de azok be ha tó 

elem zé se ép pen a ze ne szer ző ha za fi as lel ke se dé sét mu tat ja ki. 
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4. eset ta nul mány: Erkel örök sé ge 
 

Erkel ze nei örök sé gét még a je len le gi ku ta tá sok, elő adá sok és fel vé te lek sem repre -

zen tál ják kel lő mér ték ben. Más ként fo gal maz va, Erkel ká non be li sze re pe cse ké lyebb 

an nál, mint ami a ha zai ze ne tör té net-írás alap ján le het ne. Az 1990-es év ti zed nagy 

vál lal ko zá sá nak in dult a több mint egy év szá za dos ké sés ben le vő Erkel-össz ki a dás. 

A so ro zat há rom szá ma után (Bá to ri, Hunyadi, Bánk) le állt a ki a dás, és az elő ké szí -

té sen túl le vő Er zsé bet és Dó zsa meg je le né sé re im már egy év ti ze de vár a szak ma. 

A be ve ze tő ben em lí tett nagy mo nog rá fia hi á nya is mét az örök ség ke ze lés ne héz sé -

ge i re hív ja fel a fi gyel met. Egye dül az ope ra fel vé te lek gya ra po dó so ro za ta ke cseg tet 

re ménnyel. Az ős vál to za tok fel vé te le után azon ban az Ope ra ház vissza áll a Nádasdy-

fé le áti ra tok hoz. Az erkeli örök ség te hát ha ré sze is a ma gyar ze ne kul tú rá nak, sok kal 

in kább lap pan gó ré teg, mint je len le vő. Az aláb bi in ter jú az örök ség ke ze lés le he tő -

sé ge it mu tat ja be.23 

„Az el múlt hét vé gén (2018. jú ni us 20.) Erkel Fe renc ha lá lá nak 125. év for du ló já -

val kap cso la tos meg em lé ke zé sek zaj lot tak a Fiumei úti Sír kert ben, Budakeszin és  

a Bu da vá ri Nagyboldogasszony- (Má tyás-) temp lom ban az Erkel Tár sa ság szer ve zé -

sé ben. Ez zel egy időben az Erkel Szín ház ban élő kon cert fel vé tel ke re té ben el hang -

zott a Bánk bán rész ben olasz nyel vű vál to za ta, amíg a Müpában a Káel Csa ba által 

ren de zett Bánk bán ope ra film ke rült ve tí tés re. Somogyváry Ákos sal, az Erkel Fe renc 

Tár sa ság el nö ké vel, a ze ne szer ző szé pu no ká já val be szél get tem a Má tyás-temp lom -

ban tar tott em lék mi se előtt. 

– Mes ter volt Erkel? 

– SÁ: Min den kép pen. Ha tré fá san akar nék vá la szol ni, ak kor azt fe lel ném, hogy 

sakknagy mes ter is. Ko moly ra for dít va a szót, azt gon do lom, hogy amit ze ne szer ző -

ként, kar mes ter ként és in téz mény szer ve ző ként lét re ho zott, az ki ma gas ló tel je sít -

mény a ma gyar mű ve lő dés tör té net ben. 

– És tény leg szük sé ges a 2010-es Erkel-em lék év után nyolc esz ten dő vel egy 

újabb? 

– SÁ: Ahogy az előbb is em lí tet tem, ha tal mas, szin te emberfeletti ered mény re 

tekint he tünk vissza, így nem lá tom okát, hogy ke rek év for du lók ese tén ne em lé kez -

zünk meg az élet mű vé ről. Saj ná la tos, hogy Né meth Amadé és Bónis Fe renc kor sza kos 

je len tő sé gű ku ta tá sai után hosszú ide ig nem szü let tek ró la mo nog rá fi ák. Szacsvai 

Kim Ka ta lin 2013-as dok to ri ér te ke zé se – ame lyet könyvalak ban nem kap ni – után 

pe dig is mét nem szü let tek újabb és újabb, kor sze rű, adott eset ben pro vo ka tív han -

gú mo nog rá fi ák az élet mű ről. 

– Még is ki hez ha son lí ta ná? 

– SÁ: Ha son lí ta ni azo kat le het, aki ket egy for mán is me rünk. Ön is me ri Erkel élet -

mű vét? Be val lom, én ne gyedszá za da fog lal ko zom ve le, még sem mond hat nám, hogy 

át lá tom az egé szet. Az ope rá i ból a Hunyadi és Bánk bán ren del ke zik tör té neti és 
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kor társ fel vé tel lel, de a Báthori Má ria és a Brankovics György csu pán a ko lozs vá ri -

ak hő si es erő fe szí tés sel le mez re vett vál to za tá ban kap ha tó. Az Ist ván ki rály ból két 

fel vé tel is el ér he tő, ame lyek egyi ké ben magam is részt vet tem. De hol van az idén 

év for du lós Név te len hő sök és a Dó zsa, vagy az Er zsé bet ke res ke del mi for ga lom ban 

kap ha tó fel vé te le? 

– Úgy tu dom a Ma gyar Rá di ó nak van ezek ből fel vé te le, pél dá ul a Kórodi And rás 

ve zény le té vel rög zí tett Név te lent ad ta is a Bartók Rá dió már ci us 15-én. 

– SÁ: És Ön nek pél dá ul az meg van ott hon? Ki tud ná ír ni hang fájl ba, hogy tud ja 

a ta ní tás so rán hasz nál ni? El né zé sét az in du la tért, de ami kor a mű ve lő dé si élet más -

fél év szá za dos adós sá gá ról be szé lünk, ak kor a rá di ó ban oly kor el hang zó, de köz for -

ga lom ba nem ke rü lő fel vé te le nem meg ol dás. Hogy foly tas sam a sort, mi kor ke rül 

egyál ta lán a fel ve en dők lis tá já ra a szá mos nép szín mű kí sé rő ze né je? A két pisz toly, 

a Ke gyenc vagy az Egy szek rény rej tel me sa ját kor ban nép sze rű be té te ket tar tal maz. 

Vagy va jon mi kor tu dunk már egy Erkel-zenekari lemezt ki ad ni? 

– Ezek re tény leg szük ség van? 

– SÁ: Ha meg akar juk ér te ni a ma gyar ro man ti kus ze ne fo lya ma ta it, ak kor igen. 

Erkel gyúj tó pont ja volt a ha zai ze nei tör té né sek nek. Olyannyi ra, hogy pél dá ul Liszt az 

Ist ván ki rály összes elő adá sát lát ta 1885-ben. A kér dé sé re vissza tér ve, a ze ne ka ri 

al bum és a nép szín mű vek ből össze ál lí tan dó le mez fel tár ná azo kat a ze nei finom sá -

go kat, ame lye ket a né met, a cseh vagy ép pen a finn ze ne ér tők sa ját ze ne tör té ne -

tük ből is mer het nek. És ak kor nem is be szél tünk Erkel fi a i nak ked velt da rab ja i ról. 

Vagy hogy a mű velt ze ne ér tők szá má ra ki adott kot ták hi á nyát ne is em lít sem. Hol 

van az ope rák nép sze rű par ti tú ra- és zon go ra ki vo nat-ki a dá sa, hol az Erkel-ári ák 

hang fa jon kén ti al bu ma? Saj nos még a tu do má nyos össz ki a dás is le las sult, nem hogy 

a nép sze rű sí tő vál to za to ké. 

– Össze függ het ez Erkel je len ko ri tár sa dal mi, mű ve lő dé si és köz éle ti meg íté lé -

sével? 

– SÁ: A je len meg em lé ke zésso ro za tot az EMMI, az MMA, Gyu la és Budakeszi Vá -

ros Ön kor mány za ta, va la mint az NKA tá mo gat ja. Mond hat nánk, hogy je len tős te hát 

az el is me ré se. Ha azt né zem vi szont, hogy kik vesz nek részt az egyes ren dez vé -

nye ken, ak kor már ko ránt sem oly ró zsás a hely zet. Sem a mi nisz té ri um, sem az 

aka dé mi ák, sem a ze ne tör té né szek-mu zsi ku sok, sem a mű ve lő dés po li ti kai ve ze tők 

nem je len tek meg egyik al ka lom mal sem. Erkel sze ren csé re nem po li ti kai ügy, de 

köz ügy. 

– Je len leg elég fe szül tek a köz mű ve lő dés ügyei... 

– SÁ: Igen, csak hogy Erkel gé ni usz volt. Ha nem tud juk mél tó kép pen az em lé két 

meg őriz ni, ak kor a ma gyar ze ne tör té net és a je len le gi ze nei kul tú ra kulcs pil lé rét 

en ged jük el enyész ni. Erkel ze né je él, mert ér tet te a mes ter sé gét és nem írt fe les le -

ge set, banálisat vagy köz hely eset. Az ál ta la is lét re ho zott in téz mé nyek még mű köd -

nek, köz éle ti har ci as sá gát azon ban már ke ve sen ér tik. Ő ugyan is ke mé nyen po li ti -

zált, in téz mény ve ze tő ként és ze ne szer ző ként egya ránt. 

– Azért al kuk ra is kény sze rült. 1867-ben meg ír ta a Ma gyar Cantate-t, ké sőbb pe -

dig két Ki rály him nuszt is kom po nált. 

– SÁ: Bár Erkelt éle té ben is több ször vá dol ták az zal, hogy be hó dolt az ural ko dó -

ház nak, aki be le lát a so rok kö zé és ér ti a ze nei mo tí vu mok ba rej tett uta lá so kat, az 
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pon to san az el len ke ző jét hall hat ja ki a Ma gyar Cantate-ból: „Le gyen ha tal mas ’s 

bol dog a ki rály, [azért] hogy bol do gít sa a ma gyar ha zát...” – ének li a kó rus egy ér -

tel mű vé té ve, hogy mi a jó ural ko dó fe la da ta. Az Erkel szá má ra leg fon to sabb do -

log ról a har ma dik, 64 üte mes „Hymnus”-rész Szigligeti szö ve gét sa ját sza va i val 

kiegé szí tő kez dő so rai ta nús kod nak: „Ó áldd meg Is ten a ma gyar ki rályt, Ó áldd meg 

Is ten a ma gyar ha zát!” Kü lö nö sen ez utób bit, a ma gyar ság bol do gabb jö vő jé be ve -

tett hi tét te kint het jük egész éle te ars po e ti cá já nak. De hadd me sél jek el egy anek -

do tát! Tör tént ugyan is, hogy egy al ka lom mal a ze ne szer ző bri li án sok kal dí szí tett 

arany gyű rűt ka pott Fe renc Jó zsef től, ám so sem hord ta. 

– A gyű rű, úgy tu dom, el ve szett. Az utaz ga tás ok so rán? 

– SÁ: Nem. A csa lád volt kény te len ér té ke sí te ni a II. vi lág há bo rú utá ni ín sé ges 

idők ben. Ami kor si ke rült talp ra áll ni, ak kor már nem tud ták vissza sze rez ni, s má ra 

nyo ma ve szett. Egyéb ként Erkel nem utaz ga tott olyan so kat. 

– Négy vá ros hoz kö tő dött erő sen: Po zsony, Gyu la, Ko lozs vár és Budakeszi, hogy 

leg főbb tar tóz ko dá si he lyét, Pest-Bu dát ne em lít sük. Me lyik volt a ked venc vá ro sa? 

– SÁ: Bónis ta nár úr azt ír ta egy szer, hogy Erkel, míg élt, töb bet ka pott Buda ke -

szitől, mint amennyit adott. Itt he ver te ki a fő vá ro si élet haj szá ját: sé tált, va dá szott, 

él vez te a jó le ve gőt és a tár sa sá got. Gyu lá ra egy idő után nem me he tett, hi szen 

fele sé ge oda köl tö zött kü lön vá lá suk után. Ko lozs vár és Po zsony pe dig in kább in du -

lá sá nak hely szí nei vol tak, ma ra dan dó em lé ket ad va. 

– Ön több nyi lat ko za tot is adott, ame lyek alap ján az a kép ala kult ki bennem, 

hogy mi, la i kus kí vü lál lók csak a Him nusz em lé ke i vel ren del ke zünk, az iga zit nem 

is mer jük. Az emlékmisén az ere de ti vál to zat hang zik el, amely azon ban a riói olim -

pia kap csán kri ti kát is ka pott. 

– SÁ: A Him nusz Erkel-fé le vál to za tát ke ve sen is me rik, ugyan is Dohnányi 1938-

ban he lyen ként ki si mí tot ta a ver bun kos rit must és több olyan hang szert is hoz zá -

tett, amely az ere de ti ben nem volt. Így a ro man ti kus nagy ze ne kar, a cin tá nyér, a 

kis- és nagy dob nem Erkeltől szár ma zik, az 1844-es ere de ti vál to zat ban pél dá ul 

csak üst dob volt. Dohnányi egy he lyen még a har mó nia me ne tet is meg vál toz tat ta, 

s a má sod fo kú szep ti met terc ál lá sú ak kord ra mó do sí tot ta. A párt ál lam szá má ra 

mind az ős vál to zat, mind az ün ne pé lyes Him nusz ve szé lyes nek bi zo nyult, ezért 

olyan fel vé telt ter jesz tet tek el or szág szer te, amely ben a dal lam ma gas női ka ri 

hang zás ban szó lalt meg. Azt pe dig csak ke ve sen tud ták ki éne kel ni, így si ke rült év -

ti ze d ek alatt le szok tat ni az em be re ket a Him nusz ének lé sé ről. Mi a Má tyás-temp -

lom ban az ere de ti vál to za tot ad juk elő ze ne kar ral és ve gyes kar ral, s így bár ki tud 

hoz zá csat la koz ni. Ez a vál to zat jól kép vi se li a mű ver bun kos ka rak te rét, fris ses sé -

gét és len dü le tét. 

– B-dúr ban? 

– SÁ: Az is mert prob lé ma ép pen az, hogy Erkel Esz-dúr ban ír ta meg a ma ga vál -

to za tát, de a nem éne kes kép zett sé gű em be rek szá má ra az túl ma gas, ezért ter jedt 

el – saj nos ké sőn és kis mér ték ben, fő ként temp lo mi kör nye zet ben – az éne kel he -

tő ma gas sá gú B-dú ros ver zió. Azt is ke ve sen tud ják, hogy ere de ti leg a Him nusz két 

utol só so ra meg is mét lő dik. Ezt a részt szin tén Dohnányi húz ta ki az is mert vál to -

zat ból. 

– És két szer nyolc ha rang ütés is el hang zik... 
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– SÁ: Igen, ke vés fú vóst tar tal ma zott az ere de ti par ti tú ra, de ha rang ütést vi szont 

ti zen ha tot. A ku ta tás so rán azt ta lál tam a ha ran gok ma gya rá za ta ként, hogy a nán-

dorfehérvári di a dal ra utal nak, vagy hogy a po zso nyi ha ran gocs ká kat idé zik. 

– Így már egész de rű lá tó lesz az alap ve tő en szo mo rú nem ze ti ima... 

– SÁ: A szö veg ből kell ki in dul ni, hi szen az szü le tett előbb. Van a Kölcsey-vers -

ben re mény su gár, rá adá sul ez egy Is ten hez szó ló fo hász, és nem baj, ha el tér más 

him nu szok tól. A nem ze ti össze tar to zás egyik jel ké pe, s mint ilyen, tö ké le te sen be -

töl ti funk ci ó ját. Ami mi att pe dig szo mo rú nak érez zük, hogy je len tő sen las sab ban 

játsszák és ének lik az em be rek, mint azt száz év vel ko ráb ban, fő ként ahogy azt Er -

kel ko rá ban elő ad ták. A kö zös sé gi ének lés ha nyat lá sa mi att is las sul ha tott a tem pó. 

– A Má tyás-temp lom bé li kon cert mű sor fü zeté ben sze re pel Erkel Szó za ta is. 

– SÁ: Erkel mi vel an nak ide jén benn ült a bí rá ló bi zott ság ban, nem pá lyáz ha tott. 

Más fe lől, mint ko rá nak ne ves kom po nis tá ja mi ért is ne ír hat ta vol na meg a sa ját 

vál to za tát, fő ként, hogy tud ta, a ba rát ja, Egressy Bé ni is ír egyet, amely nek a hang -

sze re lé sét – ezt is ke ve sen tud ják – utóbb vi szont ő ké szí tet te el. Erkel Szó za ta 

nyugod tabb, ki mér tebb, bé ké sebb ze ne, mint Egressyé, de aki ét Erkel olyannyi ra 

el is mer te, hogy utol só nagy sza bá sú mű vé ben, az Ün ne pi nyi tány ban szak rá lis ma -

gas la tok ba emel te an nak idé ze te it. 

– Ha már idé ze tek ről és áti ra tok ról van szó. El hang zik a Gyu lai Erkel Fe renc Kó -

rus elő adá sá ban a Ha zám, ha zám kó rus vál to zat ban. 

– SÁ: Per la ki At ti la, a Gyu lai Erkel Fe renc Vegyeskar kar na gya ké szí tet te, több 

he lyen is elő ad ták már si ker rel. A h-moll szvit „Badinerie” té te lét basszus gi tár tól 

cite rá ig min den ho gyan hal lot tam, mert az áti ra to kat az hi te le sí ti, ha a kö zön ség el -

fo gad ja. Szin tén tet szést szo kott arat ni a „Buz gó ke bel lel” kez de tű kar dal, ame lyet 

most is hall hat majd az em lé ke ző kö zös ség. Is mert lesz majd a „Ha rang kar” az Er -

zsé bet cí mű ope ra má so dik fel vo ná sá ból és az „Is ten, a vá runk, ol tal munk” kez de tű 

kó rus a Név te len hő sök ből. 

– Az em lék mi se ordináriumté te le it azon ban az egy ko ri vas úti fő mér nök Beli czay 

Gyu la F-dúr mi sé jé ből szó lal tat ják meg... 

– SÁ: Beliczay, aki ugyan csak 125 éve hunyt el, Eu ró pa-szer te is mert ze ne szer ző 

volt. Egy idő ben ka pott nyu gat-eu ró pai ösz tön dí jat a ze ne szer zői ta nul má nya i ra és 

a vas úti rend sze rek ta nul má nyo zá sá ra. 

– Ak kor né mi leg koc kás, el mé le ti ze né re szá mít sunk? 

– SÁ: Sem mi kép pen sem. Az 1890-ben kom po nált mi sé je nagy sze rű en öt vö zi  

a mi se kom po zí ci ók év szá za dos ha gyo má nya it a ro man ti ka ki vé te le sen expresszív 

hang zás vi lá gá val, mér ték tar tó an, ugyan ak kor fö lé nyes mes ter ség be li tu dás ról ta -

nú sá got té ve. Beliczay mi sé je úgy vi szo nyul Liszt mi sé i hez, mint Gabrielle Fauré 

Requieme Giuseppe Verdiéhez. Mind ket tő nek he lye van a pa let tán. 

– Vissza tér tünk a kez de ti té mánk hoz. Ön sze rint Erkelt (és Beliczayt, Aggházyt 

stb.) ké ne ját sza ni ének-, ze ne ka ri és ope ra es te ken, gá lá kon és fesz ti vá lo kon. Ki he -

lyett? 

– SÁ: Néz ze, a ma gyar hang ver seny élet nem ki üté ses játsz ma. Nem ki szór ni kell 

be lő le va la kit, ha nem élet ben hagy ni és táp lál ni azt a ze nei örök sé get, amely meg -

ala poz ta a je len gaz dag sá gát.” 

 

92



Összeg zés 
 

Az erkeli élet mű ér tel me zé sét je len tő sen elő re vit te az, hogy an nak ere de ti min ta -

ké pei fe lől kö ze lí ti meg a je len le gi ku ta tás. A bel canto, a ver bun kos és a Beethoven-

örök ség lé nye ges tám pon tot ad ah hoz, hogy az ős vál to za tok ze nei rend sze rét meg -

ért sük. Ugyan így nagy elő re lé pést je lent, hogy esz me tör té ne ti elem zés alá ke rül tek 

mű vei. Így a kor mány zat tal va ló együtt mű kö dé se is ár nyalt je len tést ka pott, s lát ha -

tó, hogy pél dá ul az Er zsé bet má so dik fel vo ná sa ese té ben je len tős szak mai té ve dést 

si ke rült cá fol ni. A ka no ni zá lás kér dé se ugyan ak kor to vább ra is a kor társ ku ta tás ki -

hí vá sa ma rad. A ze ne ka ri mű ve i vel és hang sze re lé sé vel vi szont még min dig nem 

fog lal ko zik ér dem ben a szak tu do mány. 

A szer ző ál tal kö zölt négy eset ta nul mány Erkel mű ve it azok sa ját ko ruk ban be -

töl tött sze re pé re vi lá gí tott rá. En nek kö vet kez té ben pe dig nyil ván va ló vá vált, hogy 

az erkeli élet mű ka no ni zá ló dá sá ban az esz té ti kai tar ta lom mel lett a köz éle ti ol va -

sat je len tős, ha nem meg ha tá ro zó sze rep pel bírt. 
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Szőnyiné Szer ző Ka ta lin 

Sze mel vé nyek a Zenészeti La pok (1860–1876) 
és Erkel Fe renc kap cso la tá nak tör té ne té ből 
 

 

Be ve ze tés: A lap szer kesz tő id. Áb rá nyi Kor nél 
 

A XIX. szá zad ma gyar ze ne tör té ne té ről szó ló köny vek, ta nul má nyok egyik so kat em -

le ge tett, va ló di je len tő sé gé hez mér ten még is ke vés sé mél ta tott sze rep lő je id. Áb rá -

nyi Kor nél (1822–1903), aki nek sok irá nyú mun kás sá ga meg ha tá ro zó je len tő sé gű volt 

a szá zad ma gyar ze nei moz gal ma i ban. 

A ze ne tör té ne ti iro da lom alap ján ki raj zo ló dó Áb rá nyi-kép a hát tér ből irá nyí tó 

„szür ke emi nen ci ás” port ré ját ve tí ti elénk, aki Liszt és Wagner ma gyar or szá gi ba ráti 

kö ré nek tag ja ként a ma gyar fő vá ros ze nei in téz mé nye i nek fon tos sze rep lő je volt, 

jól le het több nyi re csu pán az ese mé nyek egyik mel lék sze rep lő je ként buk kant fel.  

A vi tat ha tó ér té kű, va ló szí nű leg már a kor tár sak ál tal ki ér de melt ál lan dó szó kap -

cso la tot – Áb rá nyi „a ze nei élet min de ne se” – nem cá fol ják, csu pán né mi leg ár nyal ják 

azok a mun kák, ame lyek te vé keny sé gét ze ne szer ző ként, ze nei író ként vagy ze ne -

pe da gó gus ként mél tat ják.1 

Az egyet len mind má ig ér vé nyes, az Áb rá nyi-élet mű va ló di je len tő sé gét meg ra -

ga dó ér té ke lés Sza bol csi Ben ce tol lá ból szü le tett, aki A XIX. szá zad ma gyar ro man -

ti kus ze né je cí mű alap ve tő mun ká já ban2 váz la to san bár, de fő vo ná sa i ban még is  

a lé nye ges hang sú lyo kat lát tat va, a har cos szer ve zőt, sa ját ko ra kró ni ká sát ki dom -

bo rít va je le ní tet te meg hő sün ket ab ban a fon tos sze rep kör ben, amely nek hi va tott 

be töl té sé vel Áb rá nyi a XIX. szá za di ma gyar ze nei élet egyik meg ha tá ro zó ve zér -

alak já vá vált. 

A kö vet ke ző ta nul mány – ti zen hét Áb rá nyi ál tal írt Erkelre vo nat ko zó sze mel -

vény köz re adá sá val – an nak a nagy mu zsi kus előd nek ál lít em lé ket, aki az el ső ma -

gyar ze nei szak lap, a Zenészeti La pok meg ala pí tó ja ként és fő szer kesz tő je ként 

(1860–1876) a ma gyar ze nei pub li cisz ti ka min den mű fa já ban nagy for má tu mú gon -

dol ko dó ként, ha zai és kül föl di kor tár sa i hoz va ló vi szo nyá ban pe dig eu ró pai lá tó kö rű 

mű ve lő dés po li ti kus ként szol gál ta a ma gyar ze ne ügyét. 

 

 

97

1      Lásd az id. Áb rá nyi Kor nél mű kö dé sé vel fog lal ko zó leg fon to sabb sza ki ro dal mat: LEGÁNY De zső: Liszt 
Fe renc Ma gyar or szá gon, 1869–1873. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1976; Uő: Liszt Fe renc Ma gyar or szá gon, 
1874–1886. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1986; Uő: A Ze ne aka dé mia szü le té se = Ma gyar Ze ne tör té ne ti Ta nul má -
nyok. Szerk. BÓNIS Fe renc, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1969; Uő: Erkel és Liszt Ze ne a ka dé mi á ja (1876–1877) = 
Ma gyar Ze ne tör té ne ti Ta nul má nyok. Szerk. BÓNIS Fe renc, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1973; BERLÁSZ Me lin da: 
Ze ne tör té net ta ní tás a Ze ne mű vé sze ti Fő is ko lán (1875–1945) = A Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la 
100 éve. Szerk. UJFALUSSY Jó zsef, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1977; SZE KE RES Kál mán: A ma gyar ze ne tu do mány 
tör té ne te a XIX. szá zad ban, é. n., 69–81. (Kéz irat az MTA Ze ne tu do má nyi In té zet Ma gyar Ze ne tör té neti 
Osz tá lyán); GU LYÁS NÉ SO MO GYI Klá ra: Áb rá nyi Kor nél a Ze ne a ka dé mi án = Fe je ze tek a Ze ne aka dé mia 
tör té ne té ből. Szerk. KÁR PÁ TI Já nos, Bp., Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la, 1992, 7–68. 

 
2      SZA BOL CSI: i. m. (1951), 117–123. 



Az élet út fő ál lo má sai 
 

Id. Áb rá nyi Kor nél 1822. ok tó ber 15-én szü le tett a Sza bolcs me gyei Szent györgy -

áb rányban, ere de ti csa lá di ne vén lászlófalvi és mikeföldi Eördögh Ala jos fi a ként.3 

Az apa Sza bolcs vár me gye fő jegy ző je, majd al is pán ja volt, aki egyik bir to ká ról 1843-

ban vál toz tat ta a csa lád ne vét „Áb rá nyi”-ra. Ott ho nuk a re form ko ri ma gyar szel le mi 

élet egyik köz pont ja volt, ahol „a pa zar fénnyel bú to ro zott ter mek, a gaz dag könyv -

tár, mely a leg ré gibb classikusoktól el kezd ve a legujabb iro dal mi ter mé ke ket mind 

magá ban fog lal ta, to váb bá a za jos élet, mű velt uta zók lá to ga tá sa”4 jel le mez te azt  

a szín te ret, amely Áb rá nyi Kor nél gyer mek ko rát a mű velt ség és a jó lé tet su gár zó 

me leg csa lá di élet biz ton sá gá val meg aján dé koz ta. A csa lád ven dé gei kö zött meg -

for dul tak Ábrányban a ma gyar ver bun kos hős ko rá nak le gen dás kép vi se lői: „La vot ta 

tíz évig tar tóz ko dott Ábrányban és a ma gyar Orpheus az öreg Áb rá nyi nak ha gyo má -

nyoz ta hí res Straduari [!] he ge dű jét5... [de] Martinovics6, Bi ha ri és Bo ka [is]) ren des 

ven dé gek vol tak Ábrányban.” 

Áb rá nyi a ma ga mód sze res ze nei ta nul má nyai kez de té re egyik ön élet raj zi írá sá -

ban így em lé ke zett vissza: „ko ra gyer mek éve im ben né met, cseh ne vű s szü le té sű ze ne -

ta ní tók fe gyel me alatt nyög tem, kik egy kuk kot sem ér tet tek a ma gyar nyelv ből, egyet 

ki vé ve, aki nek szin tén nem volt ugyan ma gyar ne ve (Kirch Já nos), de jobb ma gyar volt 

s több ér zék kel bírt már ak kor a ma gyar ze ne iránt, mint ta lán összes kol le gái az or -

szág ban”.7 

Már in du lá sa kor szem be sül he tett te hát Áb rá nyi a ko ra be li Ma gyar or szág ze nei 

mű ve lő dé sé nek sa já tos ket tős sé gé vel: a vi dé ki ne me si kú ri á kon hall ha tó ma gyar 

ver bun kos ze nét, mint ahogy azt az ott ho nuk ban meg for du ló ci gány ze né szek ze -

né lé si gya kor la ta bi zo nyí tot ta, ze ne i leg írás tu dat lan vagy félanalfabéta, na tu ra lis ta 

mu zsi ku sok köz ve tí tet ték, a mes ter ség eu ró pai ha gyo má nya it ugyan ak kor job bá ra 

ide gen szár ma zá sú, az asszi mi lá ló dás út ján ép pen csak el in du ló vá ro si ze ne mes te -

rek től le he tett el sa já tí ta ni. Ilyen volt Kirch Já nos (1810–1863), a nagykárolyi ze ne -

is ko la ta ní tó ja, kü lö nös prog ram adá sú ma gyar zon go ra áb rán dok szer ző je, majd őt 

kö ve tő en Dolegni Vil mos nagy vá ra di egy ház ze nész, aki től zongoraleckéket vett  

a ha ma ro san ze ne szer zői ter ve ket is szö vö ge tő fiú. 
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3      SZINNYEI Jó zsef: Ma gyar írók éle te és mun kái, I. kö tet. Bp. Hornyánszky Vik tor Könyvkiadóhivatala, 
1891, 30. Itt em lít jük meg, hogy az „id.” kor jel ző szócs ka csak Áb rá nyi azo nos ne vű fi á nak a köz éle t -
ben va ló meg je le né sét kö ve tő en je lent meg Áb rá nyi név hasz ná la tá ban. Mi vel e ta nul mány ban fia mun -
kás sá gá val nem fog lal ko zunk, a fő szö veg ben el te kin tünk az „id.” szócs ka hasz ná la tá tól. 

 
4      SZINNYEI: i. m. (1891), 30. Rész let a fi vér, Áb rá nyi Emil (1820–1850) élet raj zá ból. 
 
5      Kö zü lük Lavotta Já nos (1764–1820) még Áb rá nyi szü le té se előtt, 1804 és 1816 kö zött le he tett tar tós 

ven dég Ábrányban, mint ap ja he ge dű ta ná ra. Vö. Brockhaus-Riemann Ze nei Le xi kon, II. kö tet. Bp., Ze ne -
mű ki a dó, 1984, 396; ID. ÁB RÁ NYI Kor nél: A ma gyar ze ne a 19-ik szá zad ban. Bp., Ró zsa völ gyi és Társa, 
1900, 9. 

 
6      A fel so rolt mű vé szek kö zül Bi ha ri Já nos (1764–1827) va ló szí nű leg már nem ak tív mu zsi kus ként, ha nem 

csak el tar tott, be teg em ber ként le he tett je len a gyer mek kör nye ze té ben. Bo ka Ká roly (1818–1860) és 
Martinovics Pé ter (?–1858) azon ban a kor hí res ci gány mu zsi ku sa i ként – a más for rá sok ban is em lí tett 
– Dom bi Mar ci val és Bun kó Fe renc cel együtt Áb rá nyi gye rek ko rá nak hi te les sze rep lői vol tak. Vö. ID. 
ÁB RÁ NYI: i. m. (1900), 127. 

 
7      Uo., 14. 



Sze ren csés vé let len, hogy Áb rá nyi igen ko rán, szü lei nagy vá ra di há zá ban ta lál ko -

zott a fi a tal Erkel Fe renc cel, aki nek ele men tá ris zon go ra já té ka, a ko ra be li eu ró pai 

ze ne va la mennyi fon tos áram la tát kép vi se lő re per to ár ja és a ma gyar ze ne jö vő jé -

ről al ko tott nagy sza bá sú el kép ze lé sei élet re szó ló táv la to kat nyi tot tak szá má ra. Így 

ír er ről: „A 30-as évek el ső fe lé ben a ko lozs vá ri szín tár su lat s an nak ope rá ja is ren -

de sen egy pár hét re ter je dő ki rán du lást tett a té li évad ban Nagy vá rad ra, mely vá ros 

szin tén egyi ke volt az idő ben a ma gyar szel le mi élet fel len dí tő i nek. 1834–35-ben is 

el lá to ga tott oda Erkel Fe renc cel, mint a tár su lat kar na gyá val. Ek kor nyílt leg elő ször 

al kal mam, mint még ser dü lő if jú nak őt meg is mer het ni, ki hez ké sőb ben a mű vé sze ti 

tény ke dé sek egész so ro za ta csa tolt [...], sőt sze ren csés is valék ak kor pár hó na pig  

a zon go ra já ték ban ta nít vá nya le het ni.”8 Szinnyei Jó zsef, aki kor társ ként még sze mé -

lyes adat fel vé tel alap ján ír ta meg Áb rá nyi élet raj zát, rö vi den így kom men tál ja az 

Erkel Fe renc cel va ló meg is mer ke dés nagy je len tő sé gét: „Ő ne ki tu laj do nít ha tó, hogy 

Áb rá nyi Kor nél vég re szi lárd el ha tá ro zott ság gal a ze ne mű vé szet nek szen tel te éle tét.”9 

A pá lya vá lasz tás tör té ne té ben még egy em lé ke ze tes epi zód ról kell em lí tést ten -

nünk. 1834-ben az ak kor már or szá gos hí rű Ró zsa völ gyi Márk (1789–1848) he ge -

dű mű vész és ze ne szer ző is el lá to ga tott az Áb rá nyi-csa lád nagy vá ra di ott ho ná ba.  

A há zi gaz da 12 éves fi acs ká ja sa ját, ma gya ros té má já nak el ját szá sá val ked ves ke dett 

a ven dég nek, aki elő ször jó sol ta meg, hogy a gyer mek ből „egykoron még lel kes mun -

ká sa, fon tos té nye ző je lesz a ma gyar ze ne mű vé szet nek”.10 

A pró fé cia be vál tá sá ig azon ban még hosszú volt az út. A ser dü lő Áb rá nyi nak elő -

ször ap ja el len ál lá sát kel lett le küz de nie. Az apa na gyon is va lós, em be ri leg ért he tő 

okok ból el le nez te fia ze nei ter ve it. A ma gyar ze né szek ko ra be li pe ri fé ri á lis tár sa -

dal mi hely ze te nem ke cseg te tett olyan fé nyes jö vő vel, mint a vár me gyei ju rá tus 

kar ri er. A fi ú nak a csa lá di ter vek sze rint elő ször a „kö te le ző is ko lá kat” kel lett el vé -

gez nie, s bár nagy vá ra di kö zép is ko lás éve i ben ze nei ta nul má nyo kat is foly ta tott, 

pá lya vá lasz tá si ter ve it egye lő re ti tok ban kel lett tar ta nia. Va ló szí nű leg Erkel élet -

rajzá ban sa ját ön élet raj zi em lé kei tör het tek fel, ami kor Erkel di ák éve i ről így írt: 

„Fe renc aty ja is azért úgy gon dol ko dott: le gyen fi á ból jó ze nész, mű ked ve lő, de [...] 

néz zen oly pá lya után, mely bent a ha zá ban a meg él he tést biz to sít ja. Le gyen pró ká -

tor, mér nök, dok tor, vagy ke res ke dő, de a ze ne után ne kí ván jon meg él ni. [A fiú ...] nem 

el len ke zett, de ez idő alatt min dig ott hord ta szí vé ben [...] a tit kos szent szik rát.”11 

A ze ne mel lett ko rán ki nyílt Áb rá nyi ér dek lő dé se a társ mű vé sze tek, a szín ház és 

az iro da lom iránt is. Az 1830-as évek nagy él mé nyei kö zött tart ja majd egy kor szá -

mon Déryné nagy vá ra di ven dég já té ka it, aki mű vész ként jól tud ta, „mi ként kell az 

egyé ni ség ből fo lyó ter mé szet ad ta genialitás ki su gár zá sá val a hall ga tó sá got el ra gad -
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8      Az Erkel Fe renc cel va ló ta lál ko zás idő pont ját az Erkel-iro da lom, kü lö nös kép pen Né meth Amadé ku ta -
tá sai az 1830-as évek el ső fe lé re va ló szí nű sí tik. Vö. NÉ METH Amadé: Erkel Fe renc éle té nek kró ni ká ja. 
Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975, 24. Ugyan ak kor ma ga Áb rá nyi csak 1834–1835-re da tál ja azo kat a ta lál ko -
zá so kat, ame lyek pá lya vá lasz tá sát dön tő mó don be fo lyá sol ták: vö. ÁB RÁ NYI Kor nél: Erkel Fe renc éle te 
és mű kö dé se. Bp., Schunda, 1895, 16. 

 
9      SZINNYEI: i. m. (1891), 35. 
 
10     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1900), 109. 
 
11     Lásd Áb rá nyi Erkel-mo nog rá fi á ját: ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1895), 13–14. 



ni”,12 de épp ilyen mo hón fi gyel te Kisfaludy Sán dor, Bajza Jó zsef, Kölcsey Fe renc, 

Vö rös marty Mi hály köl té sze té nek je lent ke zé sét is. Ba rá ta i val együtt lel ke sül ten ol -

vas ta a re form ko ri ma gyar köl té szet re me ke it, kí vül ről meg ta nul ta a Za lán fu tá sa 

egész fe je ze te it.13 

A ze nei, iro dal mi, szín há zi im pul zu sok szom széd sá gá ban Áb rá nyi még egy je len -

tős, egész ké sőb bi gon dol ko dá sán nyo mot ha gyó tra gi kus ese mény sort is át élt. Az 

1830–1831-es len gyel sza bad ság harc le ve ré se után – több hul lám ban – len gyel 

emig rán sok ér kez tek Ma gyar or szág ra. 

Az el ti port nem zet kép vi se lő it nagy ro kon szenv vel fo gad ták szer te az or szág ban. 

Áb rá nyi sze mé lyes ott ho ni em lé kei alap ján vet het te ké sőbb pa pír ra: „Az elő ke lőbb 

ma gyar ne me si kú ri ák, me lyek az ak ko ri idő ben még mind me gannyi be ve he tet len 

várát ké pez ték a ma gyar ne me si sza bad ság nak: tel ve vol tak min den fé le tár sa dal mi 

ál lá sú len gyel me ne kül tek kel, kik ott min den kor ol tal mat, se gélyt s biz ton sá got ta lál -

tak [...].”14 

A nagy vá ra di kö zép is ko lai ta nul má nyok után Áb rá nyi 1841-ben fel ke rült Pest -

re, ahol ap ja kí ván sá gá nak ele get té ve az egye te men jo gi ta nul má nyo kat foly ta tott. 

A 19 éves fi a tal em ber már 1841-ben mó dot ta lált rá, hogy nyom ta tás ban is meg -

je len tes se zon go rá ra írt Ma gyar áb ránd cí mű mű vét.15 1842-ben zon go ris ta ként de -

bü tált Nagy vá ra don. 

1843-ra vég re meg tört az apai el len ál lás: Áb rá nyi Kor nél na gyobb nyu gat-eu ró -

pai ze nei ta nul mány út ra in dul ha tott.16 „Be utaz ta Né met-, Fran cia-, An gol or szá got, 

Bel gi u mot, Hol lan di át s vég re Párisban te le pe dett le, hol majd egy évet töl tött [...], el -

tö kéllett szán dé ka le vén ott ma gát a mű vé szet ben ki ké pez ni, egy ide ig Kalkbrennertől 

s utóbb Chopintől vett lec ké ket.”17 Chopin em lé kei kö zött meg ha tot tan em lé ke zett  

a len gyel mes ter utol só nyil vá nos fel lé pé sé re a pá ri zsi Erard-te rem ben 1844-ben. 

A kö ze leb bi dá tum nél kül fel idé zett kon cer ten a nagy len gyel ro man ti kus köl tő, 

Adam Miczkiewicz (1798–1855) is ott ült az el ső sor ban, aki nek he ti fran cia nyel -

vű elő adá sa in, mint egy sza badegye te men, szin tén rend sze re sen részt vett. 

1844. ja nu ár 27-én Erkel Hunyadi Lász ló já nak nem ze ti szín ház be li ős be mu ta -

tóján Áb rá nyi is mét Pes ten volt,18 és foly tat ta meg kez dett jo gi ta nul má nya it, s köz -
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12     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1900), 66. 
 
13     Uo., 61–62. 
 
14     ID. ÁB RÁ NYI Kor nél: Éle tem ből és em lé ke im ből. Bp., Franklin Tár su lat, 1897, 15–16. 
 
15     A mű ről fenn ma radt for rás hi á nyá ban csak sejt he tő, hogy a da rab Áb rá nyi ta ná rá nak, Kirchnek, vagy 

eset leg Erkelnek a ha tá sát tük röz het te. Vö. ECKHARDT Má ria: Ma gyar fan tá zia, áb ránd, rap szó dia a XIX. 
szá zad zongoramuzsikájában = Ma gyar Ze ne, 1983, 2. sz., 133. 

 
16     SÁGH Jó zsef: Ma gyar zenészeti lexicon. Enzyklopediai ké zi könyv. Bp., Táborszky és Parsch, é. n. [1879], 

10. Ságh Jó zsef (1852–1922), ze ne író és ta nár, Áb rá nyi Kor nél ta nít vá nya. 
 
17     Friedrich Kalkbrenner (1785–1849): né met zon go ra mű vész és ze ne szer ző, 1824-től Pá rizs ban Pleyel 

zon go ra gyá rá nak rész tu laj do no sa. Frydrik Chopin (1810–1849): Pá rizs ban mű kö dött nagy len gyel ze ne -
szer ző és zon go ra mű vész (Sza bol csi): ta nít vá nyai kö ré ben Áb rá nyi Kor nél 1843 vé gé re te he tő pá ri zsi 
lá to ga tá sa i nak, „a nagy mű vé szi gé ni usz közelében né hány hó na pig” töl tött „fe lejt he tet len órák nak” 
saj ná la tos mó don a kül föl di Chopin-iro da lom ban nincs nyo ma. Vö. ID. ÁB RÁ NYI Kor nél: Érint ke zé sem 
Miczkievics Ádám mal (1844–1845) = Uő: Éle tem ből és em lé ke im ből, Bp., Franklin Tár su lat, 1897, 15–23; 
to váb bá MA JOR Er vin: Chopin és Ma gyar or szág = Fe je ze tek a ma gyar ze ne tör té ne té ből. Szerk. BÓNIS 
Fe renc, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1967, 73–74. 

 
18     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1900), 93. 



ben részt vett a ma gyar fő vá ros min den fon to sabb szel le mi-mű vé sze ti ese mé -

nyében. 

„Mint láng os tor, úgy szá gul dott már ak kor ke resz tül-ka sul a ma gyar köl té szet egén 

Pe tő fi [...]. Re gény, drá ma, szín mű, éposz, lyra, kép ző mű vé szet, ha zai mű ipar, ze ne, 

klub élet, tár su lás, ván dor ének- és ze ne szö vet ke ze tek, mind talp ra áll tak s ka put dön -

get ve kö ve tel ték a nem ze ti as pi rá ci ók ki elé gí té sét”19 – ír ta kró ni kás ként az 1840-es 

évek má so dik fe lé ről. 

1845-ben új ra Nyu gat-Eu ró pá ba, Lon don ba uta zott, majd az év vé gén ha za tért. 

1846-ban Bécs ben Joseph Fischhof20 ze ne dei ta nár ve ze té se mel lett „ki tar tó szor -

ga lom mal ta nul má nyoz ta a zon go ra mű vé szet tit ka it és a classikus ze ne i ro dal mat”.21 

Liszt, Berlioz, Thalberg22, Willmers23 pes ti hang ver se nye i nek si ke re pe dig vég ér vé -

nyes sé ér lel te el ha tá ro zá sát: élet cél ja a „ze ne mű vé sze ti pá lya” lesz.24 

1847-ben zon go ra mű vész ként mu tat ko zott be Pes ten, de a várt ze nei kar ri ert 

elsodorta a po li ti ka. Az utol só ren di or szág gyű lés meg nyi tá sán Áb rá nyi is a po zso -

nyi „arany if jú ság hoz” csat la ko zott; gróf Batthyány La jos ma gán tit ká rá nak szo ro sabb 

ba rá ti kö ré hez tar to zott. Tár sai kí ván sá gá ra gyak ran zon go rá zott: Meyerbeer Ör dög 

Ró bert jé nek, Flotow – Po zsony ban rend kí vül nép sze rű – Mártha cí mű ope rá já nak 

rész le te it ját szot ta.25 

1848 áp ri li sá ban már gya kor la ti po li ti kai szol gá la to kat is vál lalt: az 1848-as tör -

vé nyek szen te sí té sét kö ve tő en Batthyány La jos mi nisz ter el nö ki kör le ve lét Áb rá nyi 

Kor nél köz re mű kö dé sé vel nyom tat ták ki és küld ték szét az or szág ban.26 A sza bad -

ság harc ese mé nye i ben ön kén tes ként és nem zet őr ként vett részt; a vi lá go si ka taszt -

ró fát kö ve tő en sok tár sá hoz ha son ló an Áb rá nyi nak is a „szem mel tar tott in ter nált” 

sze re pe ju tott.27 Vissza vo nult a köz éle ttől, csa lád ja el sze gé nye dett, fe le sé gét és 

gyer me ke it zon go ra ta ní tás ból és al kal mi hír lap írás ból tud ta fenn tar ta ni.28 

1855-től az egyik leg te kin té lye sebb po li ti kai na pi lap, a Pes ti Nap ló ze nei re fe -

ren se lett, ugyan et től az év től kez dő dő en pe dig há rom év re szó ló an csat la ko zott az 

ak kor még Brand né ven ta ní tó Mosonyi Mi hály (1815–1870) ze ne szer ző-ta nít vá -

nya i hoz.29 
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19     Uo., 100. 
 
20     Joseph Fischhof (1804–1857): oszt rák zon go ra mű vész, 1833-tól a bé csi kon zer va tó ri um ta ná ra. 
 
21     SÁGH: i. m., 11. 
 
22     Sigismund Thalberg (1812–1871): hír ne ves né met zon go ra mű vész, Pá rizs ban 1836-ban Liszt ve tély -

tár sa. 
 
23     Ru dolf Willmers (1821–1878): ma gyar ba rát sá gá ról hí res oszt rák ud va ri zon go ra mű vész, az 1840-es 

évek kö ze pé től az 1860-as éve kig a ma gyar hang ver seny élet gya ko ri sze rep lő je. 1861-ben a ma gyar 
or szág gyű lés meg nyi tá sá ra írt Hun nia cí mű szim fo ni kus köl te mé nyét nagy si ker rel ad ták elő. 

 
24     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1900), 99. 
 
25     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1897), 74–75. 
 
26     Uo., 76–79. 
 
27     Uo., 59. 
 
28     Fe le sé ge 1849-től 1879-ig Med ve Jozefa. Vö. Vas ár na pi Ujság, 1896. ja nu ár 5. Fi ai, ifj. Á. Kor nél és Á. 

Emil 1849-ben, il let ve 1851-ben szü let tek. 
 
29     SÁGH: i. m., 11. 



Áb rá nyi a ze nei lap ala pí tás út ján 
 

1859-ben a Habs burg Mo nar chia po zí ci ó i nak lát vá nyos gyen gü lé se, a fran cia–olasz– 

oszt rák há bo rú ban el szen ve dett ka to nai ve re sé gek, majd Lombardia el vesz té se 

átme ne ti leg eny hí tet ték a ma gyar or szá gi ön kény ura lom szi go rát. Az év ti ze d es né -

ma ság után ha za fi as tün te té sek, meg élén kü lő kul tu rá lis és po li ti kai élet je lez te  

a szel le mi erők ma gá ra ta lá lá sát. A ze nei élet kép vi se lői a re form kor iro dal mi moz -

gal ma i ra em lé kez te tő len dü let tel ke res ték a ma guk he lyét a nem zet és Eu ró pa szel -

le mi áram la ta i ban. A leg sür ge tőbb fe la da tok egyi ke volt egy köz pon ti or gá num,  

a ma gyar ze nei saj tó meg te rem té se. Testreszabott fe la dat volt ez épp Áb rá nyi Kor -

nél szá má ra, aki ki vá ló szer ve ző kész sé gét, ki tű nő tol lát, nagy mű velt sé gét egya ránt 

jól ka ma toz tat hat ta a hi ányt pót ló vál lal ko zás ban. A Mosonyi Mi hály von zás kö ré -

ben meg for du ló nem ze dék tár sak, Bartalus Ist ván (1821–1899) és Szénfy Gusz táv 

(1819–1875) ze ne tu dó sok, Ró zsa völ gyi Gyu la ze ne mű ki a dó (1822–1861), Moso -

nyi val az élen mind annyi an tá mo gat ták Áb rá nyi hír lap ala pí tó ter ve it. 

Egy 1859-es si ker te len kí sér let után30 1860 ta va szán új ra éled tek az önál ló ze nei 

lap ala pí tá sá val kap cso la tos el kép ze lé sek. A va jú dó kö zös gon dol ko dás jól re konst -

ru ál ha tó ab ból a hír la pi esz me cse ré ből, amely egye lő re még Áb rá nyi nyílt köz re -

mű kö dé se nél kül, Mosonyi és Bartalus írá sa i ból bon ta ko zott ki. Az e tárgy ban írt 

cik kek so rát Mosonyi nyi tot ta meg egy fel te he tő en Áb rá nyi fel ké ré sé re írt – a Pesti 

Nap ló ha sáb ja in meg je lent – már ci u si esz me fut ta tá sá val.31 Mosonyi a ze nei élet 

ége tő gond ja it az erők össze fo gá sá val, a „ma gyar tu dós tár sa ság” se gít sé gé vel sze -

ret te vol na meg ol da ni. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia il le té ke sei az Arany Já nos 

lap ja i nál dol go zó Bartalus Ist vánt bíz ták meg a vá lasz adás sal, aki Mosonyi gon do -

la ta it fel erő sít ve egyetértőleg meg ál la pí tot ta: „egy bi zo nyos szel le mi láncznak kel le -

ne egy be fűz ni a ze nei te het sé ge ket”.32 Két hét tel utóbb Mosonyi újabb írá sá ban már 

ha tá ro zott ala kot öl tött a lét re ho zan dó és meg ol dást je len tő in téz mény: „min de nek -

előtt szük sé ges [...] egy ma gyar ze ne la pot ala pí ta ni, mely ben a ze ne fej leszt he té se,  

s kimívelhetése el ve it s kér dé se it kel lő leg meg vi tat ni, s tisz tá ba hoz ni le het ne” – ír ta.33 

1860. má jus 15-én Áb rá nyi el ér ke zett nek lát ta az időt, hogy hi va ta los be ad -

vánnyal for dul jon Josef Protmann pes ti rend őr fő nök höz egy ze nei lap en ge dé lyez -

te té se tár gyá ban.34 

Mi e lőtt azon ban kér vé nyét a ha tó sá gok hoz el jut tat ta vol na – a tár sa i val ki dol go -

zott gon dos for ga tó könyv sze rint –, Bartalus Ist ván vál lal ta a köz vé le mény és a meg -
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30     Áb rá nyi kez det ben más mű vé sze ti ágak kép vi se lő it is be von va egy iro dal mi-mű vé sze ti fo lyó ira tot 
készült ki ad ni, amely vé gül épp a ze nei ro vat na gyobb ter je del mi igé nye mi att nem jött lét re. Vö. ID. 
ÁB RÁ NYI Kor nél: Az Or szá gos Ma gyar Da lár egye sü let ne gyed szá za dos tör té ne te 1867-től 1892-ig. Bp., 
Ró zsa völ gyi és Tár sa, 1892, 13–14. 

 
31     MOSONYI Mi hály: Szénfy Gusz táv úr nak = Pes ti Nap ló, 1860. már ci us 7. 
 
32     Bu da pes ti Hirlap, 1860. már ci us 14. 
 
33     Vá lasz Bartalus Ist ván nak = Vas ár na pi Ujság, 1860. áp ri lis 1. 
 
34     1851 kö ze pé től Josef Prottmann pes ti rend őr fő nök volt a ma gyar saj tó élet egyik el len őr ző és irá nyí tó 

sze mé lyi sé ge. Vö. A ma gyar saj tó tör té ne te II/1, 1848–1867. Bp., Aka dé mi ai, 1895, 195. Áb rá nyi Kor -
nél be ad vá nyá nak le vél tá ri ok ira tát lásd: Ma gyar Nem ze ti Le vél tár, El nö ki Ira tok, 1860: 2814/D118. 



nyer ni kí vánt ha ta lom bő vebb tá jé koz ta tá sát. Má jus 13-án a Vas ár na pi Ujságban 

meg je le nő cik ké ben Bartalus már a ter ve zett vál lal ko zás leg fon to sabb cél ki tű zé seit 

is fel vá zol ta: „én is egy ze ne lap ra sza va zok, mely nek fő fe la da ta len ne zené sze tünk -

nek irányt ad ni, a rosszat ki gyom lál ni, e he lyett jót ül tet ni; a ne ve lő ket jó ta náccsal 

él tet ni. [...] fon tos fe la da ta len ne e lap nak a ze ne köl tés te rén is el len őr köd ni...”35 

Az en ge dé lye zé si el já rás ezu tán már nem üt kö zött lé nye ges aka dá lyok ba. 1860. 

au gusz tus 8-án meg je lent a Zenészeti La pok el ső szá ma, amely egye lő re csu pán 

„pró ba szám ként” a po ten ci á lis ol va só kö zön ség to bor zá sát tűz te ki cé lul. Az 1860. 

ok tó ber 3-tól, majd vég re he ti rend sze res ség gel meg je le nő el ső ma gyar ze nei szak -

lap kor szak al ko tó fe je ze tet nyi tott a ma gyar ze nei saj tó tör té ne té ben. Az új ság 16 

éves fenn ál lá sa so rán ál lan dó anya gi gon dok kal küsz köd ve ugyan, de ér de mi ver -

seny tár sak nél kül is, re mény te len nek lát szó hely ze tek ből új já szü let ve a ma gyar 

zenei élet egyik meg ha tá ro zó in téz mé nyé vé vált. Az ér dem el ső sor ban Áb rá nyi 

Kor né lé, aki az idők so rán lap tu laj do nos ként is, fő szer kesz tő ként is szín vo na las,  

a kor va la mennyi fon to sabb eu ró pai ze nei áram la tát köz ve tí tő, egy ben a sa já tos 

ma gyar prob lé mák nak is han got adó uni ver zá lis ze nei szak la pot tu dott lét re hoz ni. 

A si ker má sik zá lo gát az a na gyon is va ló sá gos, lát ha tat lan ol va só kö zön ség ga ran -

tál ta, amely a lap „meg ren de lő je ként” az át me ne ti apá lyok ide jén is ott állt Áb rá nyi 

há ta mö gött, s küz dő társ ként er köl csi ere jé vel part ner volt a Zenészeti La pok fenn -

ma ra dá sá ért foly ta tott na pi küz del mek ben. 

 

 

Kap cso lat Erkel Fe renc cel, a Zenészeti La pok „törzs elő fi ze tő jé vel” 
 

A Zenészeti La pok ol va sói kö zül – Erkel Fe renc éle te és mű kö dé se cí mű mo nog rá -

fiájá ban36 – Áb rá nyi Kor nél ma ga ne vez te meg min den ol va só ja kö zül a leg fon to -

sab bat, Erkel Fe renc ne vét, aki ugyan a leg ki vá lóbb ze nei szak em be re ket tö mö rí tő 

lap ban „ma ga mint író tény leg nem mű kö dött benne so ha sem, de az a szel le mi szo -

li da ri tás, mely ben a lap pal foly to no san ál lott [...] min dig erőt köl csön zött an nak, mely 

elől [...] a szo ro san vett ze ne vi lág sem zár kóz ha tott el”37 – ír ta. Ő volt az a mind vé gig 

itt hon élő leg na gyobb ha zai kor társ mu zsi kus, aki – Áb rá nyi Erkel ha lá la után írt 

sza va i val – 1849-ben „osz to zott a nem zet gyá szá ban”, az 1850-es évek ben „tűr te 

a ra bi gát”, 1861–1867 kö zött „orosz lán részt vett ki az új ból ki vi rult sza bad ság fa bó -

dí tó vi rág il la tá ból”, a ki egye zés után „ta nú ja volt az or szág, a fő vá ros óri á si fel len -

dü lé sé nek”, s az 1875-ben lét re jött Ze ne aka dé mia ta ná ra ként „meg ér te a nem ze ti 

ze ne és kul tú ránk te re bé lyes fá vá nö vé sét”.38 

Erkel Fe renc Áb rá nyi és egész kor osz tá lya szá má ra irány tű és pél da kép volt, aki 

egy-egy al ko tá sá val, köz éle ti sze rep lé sé vel ugyan ak kor sok szor vi tá ra in ge relt, 
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35     Vá lasz Mosonyi Mi hály nak = Vas ár na pi Ujság, 1860. má jus 13., 20. sz., 235. 
 
36     ID. ÁB RÁ NYI Kor nél: Erkel Fe renc kimagasulása a 60-as évek ben = Erkel Fe renc éle te és mű kö dé se, Bp., 

Schunda, 1895, 113. 
 
37     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1895), 117. 
 
38     Uo. 



meg győ zen dő vi ta part ner volt. A lap, ame lyet Áb rá nyi kép vi selt, fo lya ma tos „pár -

be széd ben”, sok szor egye ne sen vi tá ban is állt ol va só já val, még ha e „pár be széd”  

a kül ső szem lé lő szá má ra né ha egy ol da lú nak, Erkel ré szé ről ér de mi vá lasz nél kü li -

nek tűnt is fel. E kom mu ni ká ció nyo mán még is a lap utol só éve i re kor sza kos je len -

tő sé gű „kö zös” tel je sít mény, eu ró pai ran gú ma gyar mű ze ne és az ezt szol gá ló euró -

pai szín vo na lú ma gyar ze nei in téz mény há ló zat szü le tett. 

Erkel Fe renc „A vi lág fo lyá sa, a po li ti kai ese mé nyek s a tár sa dal mi moz gal mak nak 

min dig élénk meg fi gye lő je s kí sé rő je volt. Nyil vá nos he lyek re, ka szi nó, írói kör vagy 

klu bok ba nem járván – kivévén a [...] sakk-klu bot – a hír la po kat ren de sen sa ját la ká -

sán ol vas ta, me lyek ből min den nap több fé lét s több fé le po li ti kai irá nyút ho za tott ma -

gá nak ren des elő fi ze té sek nél kül, kivévén a zenészeti szak la po kat, me lyek nek ren des 

törzs elő fi ze tő je volt” – je gyez te fel Áb rá nyi a kró ni kás ala pos sá gá val.39 

A Zenészeti La pok 1860-tól 1876-ig tar tó tör té ne té nek mo nog ra fi kus fel tá rá sá -

val – amely az Áb rá nyi-élet mű dön tő élet sza ka szát, leg je len tő sebb al ko tói pe ri ó -

dusát, s benne az Erkellel va ló na pi kap cso lat rész le tes do ku men tá lá sát fog lal ná 

ma gá ba – még adós a ma gyar ze ne tu do mány. 

Az Erkel-ku ta tás, el ső sor ban Bar na Ist ván, Legány De zső, Né meth Amadé mun -

kái az Erkel-mű vek ke let ke zés tör té ne té re vo nat ko zó leg fon to sabb saj tó hír adá so kat 

már szám ba vet ték.40 Saj ná la to san hi á nyos azon ban az élet mű elő a dó mű vé szi, köz -

éle ti as pek tu sa i nak be mu ta tá sa, s mind ezek nyo mán az az „össz kép”, amely rész le -

te sen do ku men tál ná, mi kép pen mó do sult e más fél év ti zed ben az Erkel-kép: ho gyan 

lát ta, ho gyan lát tat ta a min den na pok ban a leg na gyobb ha zai ze ne mű vészt Áb rá nyi 

és a kö ré cso por to sult mun ka tár sak gár dá ja. A kü lön bö ző hír la pi mű fa jok ban fel -

buk ka nó, Erkellel kap cso la tos cik kek ből fel szín re ke rül-e újabb, ed dig is me ret len 

for rás az Erkel-ze ne mű vek for rás lán cá ban. Meg tud ha tó-e újabb élet raj zi tény anyag 

élet vi te lé ről, uta zá sa i ról, tiszt ség vál tá sa i ról, kor tár sa i val va ló na pi kap cso la tá ról, 

küz del me i ről. Ezek a ze ne tör té net kér dé sei. 

A ze nei saj tó tör té net a lap, mint „kö zös mű” fe lől kö ze lít. Me lyek vol tak a ze nei 

élet kü lön bö ző szín te re in dol go zó sze rep lők meg fo gal ma zott kö zös cél jai, és a meg -

va ló sí tás so rán lap és ol va só ja, ese tünk ben Áb rá nyi és Erkel ké pes volt-e a kö zös 

fe la dat szol gá la tá ban össze han golt együt tes cse lek vés re? 

Az el ső év fo lya mok ban kez det ben úgy tűnt, igen. Valamennyiük kö zös esz mény -

ké pe a kor leg ma ga sabb ze nei tech ni kai szín vo na lán ál ló ha zai ze ne szer ző volt, aki 

a ma gyar nép dal és a ver bun kos ha gyo má nya i nak ér tő fel hasz ná lá sá val a né met, 

fran cia, olasz nem ze ti is ko lák kal egyen ran gú ma gyar nem ze ti mű ze nei stí lust, mint 

ír ják, „ma gyar vi lág ze nét” te remt. Az 1861-ben be mu ta tott Bánk bán, majd a zon -

go ra ki vo nat meg je le né se „al kal mat adott [...] a kor leg mű vel tebb, leg kö rül te kin tőbb 

ma gyar ze nei gon dol ko dó já nak, Mosonyinak, hogy meg ír ja a XIX. szá za di ha zai ze ne -

esz té ti ka egyik ki emel ke dő ér té kű ta nul má nyát” – ír ja Bónis Fe renc Erkel és Mosonyi 
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40     BAR NA Ist ván: Erkel el ső ope rái az egy ko rú saj tó tük ré ben. ZT/II., Bp., Aka dé mi ai, 1954; Uő: Erkel nagy 

mű vei és a kri ti ka. ZT/IV., Bp., Aka dé mi ai, 1955; PÁNDI Marianne: Száz esz ten dő ma gyar ze nek ri ti ká ja. 
Bp., Ze ne mű ki a dó, 1967; LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc mű vei és ko ra be li tör té ne tük. Bp., Ze ne mű ki a dó, 
1975; NÉ METH Amadé: Erkel Fe renc éle té nek kró ni ká ja. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975. 



kap cso la tá ról szó ló ta nul má nyá ban.41 A Bánk bán kor sza kos je len tő sé gét ér té ke lő 

szak sze rű bí rá la tok egy idő re el tud ták hall gat tat ni a ze ne el mé le ti kön tös be bur ko -

ló dzó Erkel-el le nes erő ket. A ha tal mas kö zön ség si kert a mű vész tár sak jó té kony 

gyű rű jé be rej tett, lát szó lag a ha za lá to ga tó Joachim Jó zsef42 ja vá ra ren de zett „mű -

vé szi es tély” pa lás tol ta.43 De a ha ta lom gya nak vá sát nem so ká ig le he tett el al tat ni. 

A ki egye zés fe lé hol si e tő, hol meg tor pan va ha la dó köz élet Bécset kép vi se lő erői 

saj ná la to san ha mar meg ta lál ták a mód ját, hogy a Zenészeti La pok ha sáb ja in Erkel 

szak mai ve tély tár sa it egy idő re Erkel va ló di el len sé ge i vé te gyék. 1862-ben még 

érez he tő, hogy Áb rá nyi és kö re a cen zú ra pa ran csá ra kény sze rült „ba rát ság ta lan” 

kri ti kák meg írá sá ra, ame lyek éle el ső sor ban a mű vek el len irá nyult. A ké sőb bi sze -

mé lyes ke dő saj tó tá ma dá sok azon ban már „el vi alap ra” he lyez ked ve tu do má nyos 

meg győ ző dést is lét re hoz tak, ame lyet Szénfy Gusz táv és Mosonyi Mi hály el mé le ti 

mun kái a ma gyar ze nei evolucionizmus té zi se i vel tá masz tot tak alá. Ez az el mé let  

– Bartók és Kodály el mé le ti alap ve té sé nek ko rai XIX. szá za di elő fu tá ra ként – a nép -

ze né re kí ván ta ala poz ni a „fo kon ként” fel épí ten dő szer ves ma gyar mű ze ne prog -

ram ját. Leg tisz tább for má já ban idéz zük fel Szénfy Gusz táv egyik jel leg ze tes meg -

nyi lat ko zá sát: „Hoz zá fog tam nép da la ink gyűj té sé hez [...]. A gyűj tött nép da lo kat 

összhangosítám [...], ek kor kezd tem új ból kom po nál ni, még pe dig nép dal lal kezdém, de 

ezek ben már ma gyar ér zést ész lel tem. Ezu tán a nép dal szín vo na lán fel jebb ál ló da lo -

kat át kom po nál tam s vég re si ke rült tisz ta ma gyar irály ban kom po nál nom [...].”44 

A „fo kon ként” fel épí ten dő mű ze ne el mé le ti prog ram ját azon ban leg alább is kér -

dé ses sé tet te az Erkel ze ne szer zői mű he lyé ben for má ló dó élő ze ne, a Bánk bán utá ni 

ké sőb bi újabb re mek mű vek (Dó zsa, Brankovics) to váb bi fo lya ma. A szer kesz tő ség 

egy ko ri za va rá nak oka i ra Áb rá nyi Kor nél Erkel ha lá la után írt Erkel-élet raj za már 

tár gyi la gos és tá vol ság tar tó vá laszt ta lált: „Mi kor Hunyady [...] már majd nem két év -

ti ze d en ke resz tül ra gyo gott a ma gyar ze ne egén, an nak vi lá ga mel lett gyűl tek össze 

a ké sőb ben fel éb redt mun ká sok ásó val és ka pá val, hogy a fé nyes ku po lá hoz mél tó 

pil lér fa la kat is emel je nek.”45 

1862–1864 kö zött az Erkel el le ni elé ge det len ség ki fe je zé sé re – a po li ti ka nyil -

ván va ló nyo má sá ra – Erkel nem ze ti szín há zi mű sor po li ti ká ja szol gál tat ta a leg több 

mu ní ci ót. Ahogy a fil har mó ni ai hang ver se nyek ről szó ló kri ti kák ban és a „Nem ze ti 

Szín ház” ro vat ban Ábrányiék mind un ta lan szó vá tet ték, a kar mes ter Erkel – úgy -

mond – „túl sá go san gyak ran” tűz te mű so rá ra Verdi és a kor társ fran cia nagy ope ra 

al ko tá sa it, és nem sze re pel tet te je len tő sé gé hez mér ten Wagner mű vé sze tét.46 
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42     Joachim Jó zsef (1831–1907), a Po zsony me gyei Köpcsényben szü le tett eu ró pai hí rű he ge dű mű vész. 

Liszt és Brahms ba rát ja, 1859-től han no ve ri hang ver seny mes ter, 1866-tól Ber lin ben a ze nei élet irá -
nyí tó ja, a Po rosz Mű vé sze ti Aka dé mia al el nö ke. 

 
43     Lásd 1. sz. sze mel vé nyün ket. 
 
44     Lásd Szénfy Gusz táv (1819–1875), az 1840-es évek egyik leg je len tő sebb dal szer ző jé nek, nép dal gyűj -

tő jé nek és ze nei író já nak cik két: ZL, 1865. már ci us 9. 
 
45     ID. ÁB RÁ NYI: i. m. (1895), 47. 
 
46     Vö. SZER ZŐ Ka ta lin: A ma gyar ze nei saj tó tör té ne té ből: Zenészeti La pok (1860–1876) = Ma gyar Könyv -

szem le, 1985, 1. sz., 69. 



Wagner mű vé sze té nek el té rő meg íté lé sé ben a ma gyar ze nei élet egy ko rú nagy 

di lem má ja is ki fe je ző dött. Mint azt az Erkel-szak iro da lom szá mos he lyen meg ál la -

pít ja, mi köz ben Erkel sa ját mű ve i ben 1867-től, a Dó zsá tól kez dő dő en fel fe dez he tő 

Wagner min ta adá sa, kar mes ter ként fél tet te a nem ze ti ope ra el ső ered mé nye it a né -

met mes ter ele men tá ris ha tá sá tól: ez hú zó dott Wagnerrel szem ben ta nú sí tott két -

ség te len el há rí tó gesz tu sai mö gött. Ve le szem ben Áb rá nyi és a Zenészeti La pok köre 

ugyan ak kor a ma gyar mű ze ne meg úju lá sá nak – a nép ze ne mel let ti – má sik le het sé -

ges min tá ját lát ta és lát tat ta Wagner mű vé sze té ben. 

A ma gyar or szá gi Wagner-re cep ció tör té ne te ugyan ak kor, ahogy a Zenészeti Lapok 

Wagnerrel és Erkellel kap cso la tos ké sőb bi ál lás fog la lá sai is jel zik, nem csu pán  

a mű vek be fo ga dá sá nak tör té ne te. A ki egye zés előt ti évek ben Wagner ne ve a ma -

gyar ze nek ri ti ká ban egy faj ta po li ti kai szim bó lum is volt: a ’48-as esz mé i hez hű Áb -

rá nyi és mun ka tár sai szá má ra – a hang adó bé csi Wagner-el le nes kö rök kel szem ben 

– Bécs től va ló „csak azért is” füg get len sé günk, önál ló vé le mény al ko tás ra va ló jo gunk 

ze nei ki fe je ző je le he tett. 

Ezt iga zol ja ké sőbb Erkel és a Zenészeti La pok kö ré nek 1867 utá ni is mé telt kö -

ze le dé se, majd leg tel je sebb ki bé kü lé se. Ami kor a Nem ze ti Szín ház szín pa dán az 

1860-as évek má so dik fe lé ben sor ra meg szó lal tak Wagner ope rái, s a pes ti kon -

cert é let ben tel jes szak mai vér te zet ben he lyet kért és ka pott a wagneriánus Richter 

János (1843–1916) kar mes ter és Mihalovich Ödön (1842–1929) ze ne szer ző nem -

ze dé ke, a Zenészeti La pok egy re gyak rab ban ag gá lya i nak adott han got: a pes ti nö -

vek vő Wagner-kul tusz nem ki mon dat la nul is Erkel ko ráb bi fé lel mét, sa ját meg ta lált 

han gunk el vesz té sét ered mé nye zi-e va ló ban? 

A ma gyar or szá gi Liszt-kul tusz 1867 utá ni ki bon ta koz ta tá sá ban, a hang ver seny -

ter mek nek kö zön sé get ne ve lő Or szá gos Ma gyar Da lár egye sü let köz pon ti ve ze tő sé -

gé ben, majd a Ze ne aka dé mia és az önál ló Ope ra ház lét re ho zá sá ért foly ta tott na pi 

küz del mek ben a Zenészeti La pok, az az Áb rá nyi Kor nél és Erkel Fe renc már együtt 

lép fel min de nütt a ki egye zés utá ni ál la mi élet hi va ta los küz dő te re in. 

Az 1874-ben be mu ta tott Brankovics György kri ti kái, vagy a Hunyadi Lász ló 

egyik elő adá sá nak 1876-os ér té ke lé se egy olyan élet mű al ko tá sa i nak szak ava tott 

bí rá la tá val szól kö zön sé gé hez, amely ben Erkel egész élet mű ve a Zenészeti La pok 

egy kor meg hir de tett prog ram já nak, a „ma gyar vi lág ze ne” kép vi se le té nek egye te mes 

nagy ság ren dű be tel je sí tő je ként áll előt tünk. Áb rá nyi Kor nél és a Zenészeti La pok 

szerkesztőgárdája nem is tit kol ja: a si ker ben az el ső ma gyar ze nei szak lap is osz -

toz ni kí vánt. 
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Sze mel vé nyek 
 

1. „Erkel, a ma gyar dal mű szer zés or szá gá nak ha tár ta lan bán ja” 
Port ré kor tár sak kö zött négy nap pal a Bánk bán ős be mu ta tó ja után 
 

„Egy rit ka él ve ze tes s ér de kes mű vé szi es tély ről kell ol va só ink előtt meg em lé kez -

ni, mely e hó 10-én ment vég be az Eu ró pa-szál lo da ét ter mé ben. Joachim47 e rit ka 

nagy mű vész s ha zánk va ló di büsz ke sé ge – ké pez te ott a köz s gyupontot, mely 

körül a fő vá ro si zenészeti vi lág legkitünőbb kép vi se lői, a lel ke se dés nek egész oda -

adá sá val összegyültek. Ha tár ta lan volt a kedv, hu mor, s lel ke se dés, mely mind in -

kább fel fo ko zó dott a pezs gő-du gók foly to nos pat to gá sai, s Pa ti ká rus Ferkónak48 ez 

es tén ma ga ma gát fe lül mú ló ere de ti já té ka mel lett, mely – s ál ta lá ban ma gyar ze -

nénk nek ép oly ős ere de ti, mint ke délyt fel zak la tó sa ját sá gai – oly rendkivüli ha tást 

gya ko rol tak a nagy müvészre, hogy sa ját val lo má sa sze rint még so ha nem ér zett 

ke dély hul lám zá so kon ment ke resz tül. A müvészeti esz mék s té rek kü lön bö ző kép -

vi se lői mind egy ko szo rú ba egye sül tek Joachim lán gel mé je kö rül, s leg alább el mond -

hat ni, hogy ez es te mind nyá jan egy ér te lem ben vol tak. Ott volt Erkel, a ma gyar 

dalmüszerzés or szá gá nak ha tár ta lan bán ja s na gyu ra; Volkmann49, az eu ró pai mély 

gondolkodásu ze ne köl tő; Mosonyi, a ze ne köl té szet s iro da lom nak ezen ki apad ha tat -

lan örök for rá sa; Re mé nyi, a ma gyar nép da lok nak pá rat lan eszményesítője; Dopp -

ler50, Huber, Kohn, Suck, Deutsch, Rottfeld sat. sat. mind meg annyi edzett vi té zei  

a müvészetnek s zenészetünknek. Hogy az al kal mi fel kö szön té sek, s élc cel tel jes 

szó la mok hal ma za nem hi bá zott, ezt szük ség te len emliteni is. Kü lö nös ha tás sal volt 

Re mé nyi fel kö szön té se a nagy müvészre, mely ben min den ké telyt el osz la tó ma gyar 

őszin te ség gel ki fej té Joachim müvészi je len tő sé gét, kit min den élő hegedü müvé szek 

fö lé he lye zett. Az egész tár sa ság őszin te el is me rés sel fogadá e nyi lat ko za tát mű -

vész ha zánk fi á nak, meg lé vén győ ződ ve, hogy az, leg tisz tább szive su gal la tá ból 

vet te ere de tét. Nem ke vés bé emelé a ke dé lye ket Dr. Ará nyi, Mosonyi, s Lich ten stein 

humorteljes fel kö szön té se ik s jól al kal ma zott re pü lő él ce ik, mon da ta ik. Joachim  

a leg me le gebb sza vak kal vi szo noz ta a müvészeti vi lág nak eme va ló di lel ke se dés -

ből eredt ovatióját, s csak a kö zel gő haj nal volt ké pes fel osz lat ni a ke dé lyes tár sa -

sá got, mely ma gá val vit te egy fe led he tet len es tély szép em lé ke ze tét.” 

(Zenészeti La pok, 1861. már ci us 13., 24. sz., 192.) 
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47     Joachim Jó zsef 1861 már ci u sá ban Bécs ből ér ke zik a ma gyar fő vá ros ba. A már ci us 13-i hang ver se nye 
utá ni dísz va cso rán Erkel Fe renc is köz pon ti sze rep lő, akit me le gen ün ne pel nek a Bánk bán 1861. már -
ci us 9-ei ős be mu ta tó ja után. 

 
48     Pa ti ká rus Ferkó, hí res pes ti ci gány prí más és ze ne szer ző, aki 1870 már ci u sá ban halt meg. 
 
49     Volkmann Ró bert (1815–1883), 1858-tól Pes ten le te le pe dett szász ze ne szer ző, 1875-től a Ze ne aka dé -

mia nagy ha tá sú ze ne szer zésta ná ra. Sza bol csi sze rint a „pestbudai né met zenekultura leg ki vá lóbb” kép -
vi se lő je. 

 
50     Dopp ler Fe renc (1821–1883) Lembergben szü le tett fu vo la mű vész és ze ne szer ző, öccsé vel, Ká rollyal 

együtt Erkel és Liszt ba rát ja, mű ve ik ki vá ló hang sze re lő je. Az 1830-as évek től Pes ten él, Ilka és a hu -
szár to bor zó cí mű ope rá ja (1849) az ön kény ura lom ko rá nak leg nép sze rűbb ma gyar ope rá ja. 



2. Egy fi as kó: a Sa rol ta 
Rész le tek Áb rá nyi kri ti ká já ból 
 

„Nem ze ti szín ház. / Jú ni us 26-án elő ször, 28-án má sod szor s jú li us 1-jén har mad -

szor ada tott / SA ROL TA. / Ere de ti re gé nyes víg ope ra ERKEL FE RENC-től, szö ve gét 

/ ír ta CZANYUGA JÓ ZSEF.” 

„Ki tű zött fe la da tunk kö te les sé gét tel je sít jük, ha tü ze te seb ben hoz zá szó lunk e dal -

mű bí rá la tá hoz, mely bár szer ző nek elébbi re mek mű ve i vel min den ben s egész ben 

össze nem ha son lít ha tó, s so ha azt a ha tást, el ra gad ta tást nem szülendi a nagy 

közön ség, úgy la i kus mint mű ér tő ré sze előtt: de azért sok te kin tet ben ki vá lóbb  

s fi gye lem re mél tóbb mo men tu mo kat tün tet fel, mint hogy ama kö zö nyös sé get 

meg ér de mel né, mellyel irán ta nem csak a na pi saj tó, de a kö zön ség nagy ré sze is 

vi sel te tik. [...] mi dőn Erkel a küzdhonokra lé pett, el ső sze ren csés vá lasz tá sá val 

mint egy ki je löl ni lát szott a tért, irányt, mellyel egye dül ki elé gít he tő, fel fo koz ha tó 

ma rad a ma gyar kö zön ség ha zai mű ér zé ke. – A tör té ne ti drá mák jó val elébb men -

tek ez úton s irány ban, s eb ből ter mé sze te sen kö vet ke zett, hogy a ma gyar dal mű -

vek szö ve ge sem ma rad ha tott hát ra sa ját hát rá nya nél kül ez irány tól. 

Erkel ha tás kö re mint egy te tő pont ra hágván e rész ben Bánk-Bán-jában; mi sem 

volt ter mé sze te sebb, mint hogy utá na kö vet ke ző új mű vé nek vil la nyo zó ha tá sa attól 

fog leg in kább föltételeztetni a ma gyar kö zön ség nél, ha vajjon a meg telt villam fo -

lyam med re szélesbülend-e vagy sem ál ta la? 

Van nak ze ne köl tők, kik nek a ter mé szet mint egy ki je löl te a tért, me lyen mű köd -

ni hi va tá suk. A sok ol da lú ság ke re sett sé ge már nem egy szer érezteté a spe ci á lis 

géni u szok kal az el tév esz tett lé pés ked ve zőt len kö vet ke zé se it. Mit sem vé lünk Erkel 

ze ne köl tői s hi va tott sá gá ból le von ni ak kor, mi dőn azt ál lít juk, hogy ő ki vá ló an  

a ma gyar drá mai zenészetre van te remt ve, s ha va ló di in do kát kell meg ha tá roz -

nunk leg újabb mű ve ke vés bé ál ta lá nos ha tá sá nak s a fe szült nagy vá ra ko zá sok csak 

rész be ni ki elé gí té sé nek: úgy ezt egye dül azon kö rül mény ben vél jük fel ta lál hat ni, 

hogy oly tér re engedé ma gát ra gad tat ni, me lyen nem érezheté ma gát tö ké le te sen 

ott ho nos nak, s e mel lett egy oly szö veg könyv nek adott előnyt vá lasz tá sá val, mely 

nem csak nem mél tó ze ne köl tői gé ni u szá hoz, de férc al ko tá sá nál, idomzatlan ríme -

ze ténél s si vár ki et len pusz ta ság hoz ha son ló köl tő i et len sé gé nél fog va min den lel -

ke sül he tő mo men tum tól meg foszt ja a ve le fog lal ko zó ze ne köl tőt. [...] 

Erkel leg újabb dal mű ve annyi nagy be csű s szép sé ges ré sze ket mu tat fel, mennyit 

csak tő le min den kö rül mé nyek kö zött is jog gal meg vár hat ni. – A ma gyar typus, 

finom mű vé szi ki dol go zás, s a hol le het sé ges volt a ma ga sabb esz mé nye sí tés ez út -

tal is fő tu laj do na it sőt ki vá lóbb ré sze it ké pe zik az egész nek. Hogy az össz ha tás 

azon ban még sem az, mi nek len nie kel le nék: ez sze rin tünk egye dül a szö veg bá be li 

chaoszában, in do ko lat lan cse lek vé nye i ben, köl tő i et len sé gé ben, s mind ezek ből fo lyó 

ér dek te len sé gé ben ke re sen dő. – Elem zé sünk foly tán lesz al kal munk ál lí tá sa in kat be 

is bi zo nyí ta ni, s kel lő ér vek kel tá mo gat ni. 
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Ez út tal még csak azt em lít jük fel, hogy a dal mű ki ál lí tá sa s elő adá sa kö rül a leg -

na gyobb gond dal jár tak el. Hollósy51 (Sa rol ta), Benza (or dí tó kán tor), Ellinger (Gé za 

ki rály), Bignió (Gyu la vi téz) s Kőszeghi (a fő pap) sze re pe ik nek mű vé szi reputa tió juk -

hoz mél tó an meg fe le ltek. Szer ző több szö rös za jos ki hí vá sok ban ré sze sült, s a szín -

ház el ső elő adás kor zsú fo lá sig meg telt. – Az elő adás rész le te i ről, va la mint az egész 

mű ről legközelebb bő veb ben szólandunk.” 

(Zenészeti La pok, 1862. jú ni us 26., 39. sz., 319–320.) 

 

 

3. Tá ma dá sok ke reszt tü zé ben 
„Jó aka rók” Erkel kar na gyi szé két ajánl ják fel a ma gyar fő vá ros ban Liszt szá má ra 
 

„Több ha zai lap azt a hírt közlé, hogy fő u ra ink egy ré sze aján la ni akar ja a nem ze ti 

szín ház igaz ga tó sá gá nak, hogy hív ja meg Lisz tet a nem ze ti szín ház kar nagy sá gá ra. 

Ha igaz, úgy csak he lye sel het jük fő u ra ink buz gal mát, kik ez ál tal bi zo nyá ra  

a nem ze ti szín ház s mű vé sze ti ügye ink eme lé sé re gon dol tak. Mi már több ször in -

dít vá nyoz tuk Liszt meg hí vá sát oly for mán, hogy mű vé sze ti mű kö dé sé nek tér nyit-

tatván ez ál tal állandóul át te hes se la ká sát a ma gyar fő vá ros ba. A nem ze ti szín ház 

ope rai mű ve ze té sét vél jük azon egye dü li mél tó ál lás nak, me lyet mél tó kép pen el -

fog lal hat na, s me lyet – erő sen hisszük – be is töl te ne úgy, hogy nem so ká ra eu ró pai 

hír re emel ked nék e fel tű nő ha nyat lás nak in dult mű in té ze tünk. A lel ket s mű vé sze tet 

gyil ko ló apathiának, trivialismusnak s egy ol da lú egyedáruskodásnak vé ge sza kad -

na ak kor, s mint egy bű vös vessző érin té se alatt új élet re éb red né nek der me dés be 

süllyedt mű vé sze ti vi szo nya ink. – Fő u ra ink tól függ a szép s üd vös esz me meg va ló -

sí tá sa. Ad ja az ég, hogy ne csak hír ma rad jon az, mi nek tel je sül tét száz ez rek óhajt -

ják!” 

(Zenészeti La pok, 1863. feb ru ár 12., 20. sz., 160.) 

 

 

4. A so rok kö zöt ti írás-ol va sás pen zu ma: „A királynévali ket tős is el lőn ejt ve” 
 

„Fo lyó hó 5-én a nem ze ti szinházban »Bánk-bán« ope ra ada tott Erkeltől, Stéger Fe -

renc52 köz re mű kö dé se mel lett, ki – mint hir det ve volt – ön kint felajánlá ma gát, mi -

u tán az elő adás tisz ta jö ve del me a szinház kar dal no ka i nak volt szán va. – Ezen 

közkedvességü dal mű szinrehozatala [...] egé szen meg lep te a kö zön sé get s oly zsú -

folt há zat ered mé nye zett, mi nő re alig em lé ke zünk. Már csak ezen kö rül mény is mu -

tat ja, hogy mennyi re ér de kel te tik a ma gyar kö zön ség a ma gyar dalmüvek iránt,  

s hogy ál lan dó sí tá suk a repertoiron, mi nő gaz dag for rá sát ké pez né a jö ve del mek -

nek. De épen az a szomoritó, hogy a mos ta ni vi szo nyok s sze mély zet mel lett, épen 
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51     Hollósy Lonovics Kor né lia (1827–1890) éne kes nő (ko lo ra túr szop rán), 1846-tól a pes ti Nem ze ti Szín ház 
sztár ja, Erkel Gara Má ria, Me lin da, itt a Sa rol ta női fő sze re pé nek em lé ke ze tes elő adó ja. 

 
52     Stéger Xavér Fe renc (1824–1911), ope ra éne kes, hős te nor, a pes ti Nem ze ti Szín ház ban (1848–1852, 

1873–1874). Erkel Fe renc ope rá i nak ked velt éne ke se. 



a ma gyar ope rák hoz le het leg ke vés bé re mé nyünk. Ma hol nap Párisban vagy má sutt 

ha ma rább fog nak ma gyar dal mű ve ket hal la ni, mint Bu da pes ten. Az al kal mas ma -

gyar ének mű vé szek ré szint el bo csát va ré szint ké szü lő ben van nak. [...] Vagy ta lán 

egé szen a vé let len re bizza ma gát az igaz ga tó ság s azt hi szi, hogy min dig akad egy 

Stéger, ki ön kint felajánla ma gát ven dég sze re pek re a ma gyar ope rák ban? [...] Stéger 

[...] mind müvészi éne ke, mind pe dig szép át ér zett já té ka ál tal nem csak igye ke zett 

ma gát felülmulni, de va ló ban re me kelt is; hogy az igaz ga tó ság mi ként gon dol ko dik? 

ez az ő bölcs ter ve i hez tar to zik; de annyit be kell lát nia, hogy a ma gyar dalmü vé -

szet mél tó kép vi sel te té se nél kül, min den le het a ma gyar szinház csak a ho ni müvé -

szet csar no ka nem, s hogy e vé gett – ma ga iránt va ló te kin tet ből is – vég re még is 

csak szük sé ges leg alább annyit ál doz ni, mint a Troubadour vagy Ernániért, vagy ha 

ugy tet szik, egy ördöngős da rab gé pe ze tért. 

A gé pe zet ről eszünk be jut a szinpad ter ve zett ujraátalakitása, me lyet – mint hir -

lik – Brand, a darmstadti ud va ri szinház gé pé sze fog na vég re haj ta ni. [...] De mig ez 

be kö vet kez nék, ajánl juk az igaz ga tó ság fi gyel mé be a föld szin ti ál ló he lyek nek kor -

lát ál tal va ló elkülönitését a zárt szé kek hez ve ze tő be já rás tól, mert az még is csak 

bosszan tó le het a fi ze tő kö zön ség re néz ve, hogy zsú folt ház ese té ben, ha csak 

Nadar-lég ha jó val nem ren del ke zik va la ki, le he tet len el jut nia szé ké hez, amint Bánk-

bán leg utób bi elő adá sá nál is elő for dult, mi dőn szám ta lan nő, fér fi – s ezek közt 

több ide gen – kény te len volt az egész el ső fel vo nás alatt a szinház hi deg elő csar -

no ká ban di de reg ni, s en nek vé gez té vel is csak a leg na gyobb to la ko dás, lök dö sés  

s gombsinórszakgatás mel lett jut ha tott he lyé hez. [...] A kö zön ség ké nyel mé vel is le -

het ne ta lán va la mit gon dol ni, ki vált ha az nem sok ba ke rül. 

Az ope ra elő adá sa – Stégert ki vé ve – a gyen gék kö zé tar to zott, sőt sok te kin tet -

ben ha tá ros volt a fi as kó val. El szo mo ro dunk, visszagondolván ez ope ra haj da ni 

fény nap ja i ra! Petur sze re pét a tá vol le vő Si mon he lyett Bodorfi adá, de a hires s ha -

tá sos bor dalt annyi ra elferdité, hogy csak a ma gyar kö zön ség ál dott el né ző ter mé -

sze té nek köszönheté, hogy nem ré sze sült az olasz or szá gi nem igen hizelgő de monst -

ratiókban. Ezt a dal la mot már uton utfélen ének li a gyer kőc is [ki eme lés: Sz. K.], an -

nál megfoghatatlanabb s meg ro van dóbb, hogy Bodorfi úr még a dal la mát se tud ta 

könyv nél kül meg ta nul ni, ma gyar szinházi ba ri to nis ta lé té re. [...] a 3-ik leg ha tá so sabb 

stró fát kény te len volt Erkel ki hagy ni. [ki eme lés: Sz. K.] 

A királynévali ket tős is el lőn ejt ve, [ki eme lés: Sz. K.] Hoffbauer Zs. k. a. ez egy -

ko ri ha tá sos sze re pé vel nem ké pes töb bé tap so kat arat ni. Hang ja egy idő óta te te -

mes ha nyat lás nak in dult; [...] 

Markovics-Pauliné assz. sem volt ez es te ugy hang já nál, mint szo kott. Bi zo nyos 

indispozitio hát rá nyá ra volt éne ké nek. A tiszaparti je le net ben, miolta ő ének li Me -

lin da sze re pét, szer fe lett meglassittatnak az idő mér té kek, mely el já rás – Hollósy K. 

Me lin dá ját vé ve elő ké pül – nem nagy elő nyé re szol gál az elő adás nak. Ha már egy 

ré szét ki is hagy ja az ere de ti koloraturáknak, de leg alább a fo lyó dal la mok egy kori 

idő mér té ké hez hű le het ne. A na gyon von ta tott elő adás nem hisszük, hogy szer ző 

intentiojával meg egyez nék. – Kőszeghi [Ti borc] mint a ré gi gár da egyik ki pró bált 

tag ja, ez uttal is be csü let tel meg ál lot ta he lyét.” 

(Zenészeti La pok, 1863. no vem ber 12., 7. sz., 55–56.) 
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5. Erkel mű he lyé ben „ka ted ra-iz ga tó” da rab, Dó zsa-ope ra ké szül 
 

„Zenészeti ujdonságok” 

„Amint a la pok irják, Erkel Fe renc is mét egy uj ma gyar ope rán dol go zik, mely hez  

a szö ve get Jó kai »Dó zsa« cimü drá má já ból kölcsönzé. 

Ez ok vet le nül ha ma rább fog szinrekerülni mint Wagner »Lohengrin«-je!” 

(Zenészeti La pok, 1864, 19. sz., 152.) 

 

 

6. A Bánk bán új rész let tel bő vül 
 

„Erkel Bánk bán ja is mét szinrekerül a Nem ze ti Szinházban, Bog nár Vil ma, mint ki -

rály nő elő adá sá ban. [...] Be szé lik, hogy Erkel egy kü lön ári át ké szí tett a mű vész nő 

szá má ra. Nem va gyunk ba rá tai az ef fé le be ékelt ári ák nak, mert min dig va la mi mes -

teremberszerü el já rás van a do log ban, mely a ki fe je zé si igaz ság ro vá sá ra tör té nik. 

Kü lön ben, ha va la mi job bat írt, mint az előb bi ének rész, úgy mi le szünk az el sők az 

el is me rés ben.” 

(Zenészeti La pok, 1866. ja nu ár 21., 16. sz., 128.) 

 

 

7. Kri ti ka a Dó zsa György har ma dik, te te me sen meg rö vi dí tett elő adá sá ról 
 

„Nem ze ti szinház. / A hús vé ti fériák után leg elő ször is Szigligeti53 II. Rákócyjával  

s utá na Erkel Dó zsá já val ta lál koz tunk. A fel tá ma dás után e két da rab mind egyi ke 

ar ra tá madt fel, hogy tör zsé nek né mely ága it a gon dos ker té szek, kik fenn ma ra dá -

sát szivükön hord ják, ovatosan le nye se get ték. Eb ben az opportunitási vi lág ban, hol 

egy ma ga sabb szemhunyoritás vagy ráncbaszedett hom lok is elég sé ges ar ra, hogy 

va la ki – ki vált ha va la mi re aspirans – nap já ban több ször is vál toz tas son féljobbot 

vagy félbalt, sem mi nagy meg üt kö zést nem okoz hat nak az ef fé le cse kély sé gek, me -

lyek hez ugy hoz zá szok ha tunk, tö rőd he tünk las san ként, mint a mé reg fa il la tá hoz, 

mely nek elbóditó má mo ra csak álom ban ke cseg tet egy szebb jö vő ké pe i vel. – Elég 

az hoz zá, hogy mind a két pá holy – és ka ted ra-iz ga tó da rab, szo ro sabb vi szony ba 

lé pett a vö rös plajbászszal s most már gya kor la ti lag ők is meg ért he tik, hogy mi az 

a »restitutio in integrum?« – Mind en nek da cá ra »Rákócy« még na gyobb tet szés -

ben ré sze sült mint aze lőtt, ami ma gá ban is bi zo nyít ja, hogy egy el ma radt ma ród 

gó lya ke le pe lé se nem csi nál ta vaszt, s hogy a tü zet sem mi fé le okos em ber nem 

igye ke zett olaj jal el ol ta ni. Ná lunk er re is akad em ber. Mi ért ne? mi dőn szám ta lan 

van, a ki ko mo lyan hi szi, hogy csak ugyan le het fá ból is vas ka ri kát csi nál ni! 

De ha »Rákócynál« a vö rös kré ta ne mi gen szivesen lá tott pi ros to jás le he tett: ugy 

Dó zsá nál még szen telt bá rány ra is ér de mes sé tevé ma gát ama jó szol gá la to kért, 
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53     Szigligeti Ede (1814–1878): drá ma író, szín mű vész a pes ti Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja. Leg si ke re sebb 
ha za fi as drá má ját, a II. Rá kó czi Fe renc fog sá gát 1848-ban ír ta. 



me lye ket ér de ké ben tett, s me lye kért szer ző és kö zön ség egya ránt le le het nek neki 

kö te lez ve. 

Erkel ez uttal [áp ri lis 23-án] te te mes megröviditések s elő nyös módositásokkal 

mutatá be e legujabb szép dal mű vét, mely nek szá mos meg ka pó és va ló ban emel -

ke dett ré szei mind in kább ki dom bo rul nak s meghóditják a ma gyar kö zön sé get, mely 

las san kint meg szok ja benne nem a sarkantyu alá va ló to bor zó rhytmusokat, ha nem 

a köl té szet től ih le tett moz za na to kat ke res ni és él vez ni. Mint min den ma ga sabb 

irányu és mé lyebb át gon dolt ság után te rem tett ze ne mű, ugy e dal mű is an nál több 

el is me rés re fog ta lál ni, men től töb bet fog ja azt a kö zön ség hal la ni, s meg mer jük jó -

sol ni, hogy idő vel a mű sor leg ke re set tebb és ked ven cebb ope rái kö zé fog so ra koz -

ni, fő leg ha szer ző hig gadt meg fon to lás után meg nehány fe les le ge sebb rész let től 

sem fog ja saj nál ni a meg vá lást. Ré szünk ről, men től töb bet hall juk, an nál in kább 

meg erő sö dünk ki mon dott ab be li meg győ ző dé sünk ben, hogy Dó zsa nem csak leg si -

ke rül tebb dal mű ve Erkelnek, de egy szer smind olyan, melylyel va ló ban nagy elő lé -

pést tett a ma gyar mű ze ne hóditási te rén. [ki eme lés: Sz. K.] Mind sza va la ti, mind 

poliphonikus összesek és gon dos, ta lá ló hang sze re lés te kin te té ben sok helyt oly 

ma gas la tot mu tat az, mely ről a ma gyar mú zsá nak már föl emelt fő vel le het szét te -

kin te ni. Hogy a 4-ik fel vo nás, s fő leg a sá tor je le net ma rad a mű fény pont ja: ez alka -

lom is be iga zol ta. Ma ga e rész let ké pes e dal mű si ke rét biztositani. – Az 5-ik fel vo -

nás me lod rá mai be osz tá sa is most már sok kal kielégitőbb. Dó zsa át ál mod ja s nem 

sé tál ja át a visiókat. Igy meg fe lel a köl tői esz mé nek. Még csak a jós nőt kel le ne szel -

lem alak já ban fel lép tet ni. – Szer zőt sok szor ki tap sol ta a kö zön ség a sze rep lők kel 

együtt, kik mind nyá jan je le sen mű köd tek. Fő leg Ellingert és Paulinét kell ki emel nünk. 

Nem mu laszt hat juk el azon ban meg je gyez ni, hogy Pauliné bár ta lá ló an eszményíté 

Ró zsát, mely sze rep egé szen il lik mű vé szi egyé ni sé gé hez, de né ha oly túl sá go san 

pi a no sze ret in to nál ni, hogy in kább gon dol juk, mint hall juk a han got. A hang fo ko zat 

aránylagosabb be osz tá sá ra kel le ne ügyel nie. Ellinger, ha job ban igye kez nék a nép -

ve zér jel le mé hez il lő arc- és tag moz du la to kat el ta lál ni, még há lá sab bá ten né sze re -

pét. Ló ra nem igen je len té keny sze re pé ből sen ki sem fog mű vé szibb ala kot te rem -

te ni, mint Carina k. a., Si mon ez uttal ne me sebb büsz ke ség gel ját szott mint aze lőtt. 

Ko csis Ir ma k. a. ke zé ben még min dig nem dom bo rul ki a köl tő sze re pe ugy, amint 

kel le ne s ugy, a mint az meg ér de mel né. Egyen lő hangszinezetet, ár nya la to kat  

s egyen lő elő adá si mo dort hasz nál min den dal nál. Ez mo no ton ná te szi az egész je -

le ne tet, mely nek pe dig föl vil la nyoz ni kel le ne. Ha szer ző lej jebb transponálná a k. a. 

szá má ra a sze re pet, ta lán sok ban segitve len ne, [ki eme lés: Sz. K.] mi u tán sok szor  

a dal la mi fo lyé kony sá got és szinezetet kény te len más re gisz ter be át ten ni, a hol is 

az tán nem birván az előb bi egyen le tes sé gé vel, ez szakgatottságot [!] és éles szine -

ze tet idéz elő si ma ság és hang kel lem he lyett. – Emellé még sza ba dabb, szen ve dé -

lye sebb moz gást és büsz kébb ma ga tar tást aján lunk. Hisz a ki rály sze rint a köl tő is 

ko ro nát hord a fe jén, – ha mind járt nem is arany ból. Kőszeghy Bar ná ja mi kivánni 

va lót sem hágy ma ga után. Pauli, Bodorfi, Or mai ta lá ló an töl tik be he lye i ket. April 

25-én vál to za tos ság és a táv csö vek te kin te té ből »Traviata« ada tott!” 

(Zenészeti La pok, 1867. áp ri lis 28., 30. sz., 477–478. h.) 
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8. A ki egye zés után 
Pissze gő el len zék a kö zön ség so rai kö zött egy Bánk bán -elő adá son 
 

„Nem ze ti szinház.” 

„»Bánk bán« oct. 1-én zsú folt há zat ered mé nye zett, s a sze rep lők, va la mint Erkel 

F. is ki tün te tés ben ré sze sül tek, da cá ra an nak, hogy föltünőképen sok volt ez es te  

a pi sze gő [!] el len zék! Hogy ki el len s mi ért? sen ki sem tud ta meg fej te ni. ---” 

(Zenészeti La pok, 1867. ok tó ber 6., 1. sz., 14. h.) 

 

 

9. Hunyadi -elő adás hár fa nél kül54 
 

„Hunyady Lász ló ré gi vonz ere je még most sem csök kent, ha bár cimszerepe még 

min dig nél kü lö zi a mél tó ala kot. Mult ked den Ellinger a szo kott nál erő seb ben hasz -

nál ta az orr han go kat és a fo lyé kony ság hi á nyát sem tudá szép elő adás sal pa lás tol ni, 

Korbay a ki rályt éne kel te, ez uttal kí sér le ti leg; de kí sér let nél egye bet nem is ered -

mé nye zett, mert e sze rep egye lő re túl ha lad ja ere jét. [...] Kőszeghy szo kott sze ren -

csé vel mű kö dött a sö tét jel le mű Cilley alakitása és éne ké ben. Kendelényi Fanni  

k. a. ujfent nagy ha tást tett az élén ken és ke rek de den ki ho zott ma gas »dé«-vel. 

Erzsé bet ne héz sze re pét sok gond dal s átalában el is me rést érdemlőleg ér tel mez te. 

A fér fi kar lerázhatlan [!] te her gya nánt ke rül get te a ma gas »F« és »B« köz ti tért;  

a ve sze ke dé si kar pe dig ez uttal is szét bom lott. A hár fát még min dig az üres pianino 

pó tol ja [ki eme lés: Sz. K.]. Az egész elő adás ra néz ve ha szon nal és a dal mű be csé nek 

felelevenitésére nagy előnynyel jár na, ha az oda tar to zó diszleteket kijavitanák,  

a jel me ze ket átalakitanák és a cso por to za tok elő ál lí tá sá ban több bő ke zű sé get tanu -

sitanának. Ha az uj dalmüvekre annyi fe les le gest pa za rol nak, mi ért ne tart hat ná nak 

a ré gi ek kel lő ki ál lí tás ra igényt?” 

(Zenészeti La pok, 1868. már ci us 29., 26. sz., 411. ha sáb, [v.])55 

 

 

10. Ki bé kü lés: „or szá gos ba bér ko szo rú” 
 

„ERKEL FERENCZ / hu szon öt éves / JU BI LE U MA 

 

A nem ze ti szinház mult hó 30-kán ül te meg Erkel Fe renc ma gyar zenészeti mű kö -

dé sé nek ne gyed szá za dos ün ne pét »Hunyadi Lász ló« 25 éves ju bi le u má val, mely 

dal mű ve ez al ka lom mal 173-ikszor ada tott. 

Az or szág ban min den ki tu do mást vett ez ün ne pély ről, – s min den ki honfiui öröm 

és lel ke se dés sel csat la ko zott a nem zet e je len té keny mű vé sze ti ün ne pé hez. 
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54     A be teg Dubez Pé ter (1849–1890) nem ze ti szín há zi hár fa mű vész he lyett, mint más ese tek ben is, Erkel 
Fe renc he lyet te sí ti kol lé gá ját pi a ní nón. Vö. NÉ METH: i. m. [1975], 183. 

 
55     A „v” je lű kri ti kus Vaj da Vik tor (1835–1916), író és ze ne kri ti kus. Cik kei a Fő vá ro si La pok ban, Ze ne lap -

ban is meg je len tek. 



Igen, – a nem zet ün ne pé hez! – mert ezt az ün ne pélyt nem a nem ze ti szinház tar -

tot ta ve te rán kar na gya bok ros ér de me i ért; sem a fő vá ros azért a sok él ve ze tért, 

mely ben Erkel Fe renc gé ni u sza ál tal 25 éven át ré sze sült: ha nem az egész nem zet, 

mely az ő ne gyed szá za dos te vé keny sé gé ben a ma gyar mű vé szet meg te rem té sé nek 

mo men tu mát ün ne pel te; mely a »Hunyadi Lász ló« elő adá sá ban 25 év után, »Hunyadi 

Lász ló« 25 év előt ti el ső elő adá sá ra gon dolt, mely al ka lom mal nem ze ti ze nén ket 

mint egy csi szo lat lan drá ga kö vet elő ször érinté a mű vé szet te rem tő reformerejével 

az a kéz, mely az tán meg mu tat ta, hogy az is ra gyo gás ra van hivatva. 

Ha el te kin tünk nem ze ti ze nénk ál lá sán Erkel Fe renc előtt, – ha lat ra vet jük a vi -

szo nyo kat, me lyek még ak kor nem ze ti ze nénk kel szem közt annyi ra alant áll tak, 

hogy nem egy dal mű re, de egy mű dal ra is csak skeptikus mosolylyal gon dol tak: ily 

vi szo nyok közt – mond juk – az Erkel Fe renc ál lás pont ja tö ké le te sen az, a mi nyel -

vünk re form te rén a – Kazinczy Fe ren cé. 

Erkel Fe renc az ak ko ri ál ta lá nos nem ze ti lel ke se dés ben föl ráz ta a ho ni mű vé szet 

me ze jén is a nem ze ti ön bi zal mat, s büsz ke sé get, – a nem ze ti ál la mi lét e két leg ha -

tal ma sabb sark kö vét. A nem ze ti ze ne kez det le ges anya gá val össze köt egy vál fajt, 

mely a mű vé szet ma gas la ta in egyik leg fé nye sebb he lyet fog lal ja el, t. i. a dal mű ét. 

És a re form e te rén, a hely zet consequenciája sze rint a nyelvujitóknál még 

előbb re jár! 

A nyelvujitók csak a nem ze ti nyelv gramatikai önál ló sá gá ért küz de nek. A köl té -

szet te rén ér vé nye sí tik ujitásaikat és te rem te nek epost. – Igaz, hogy a nem ze ti 

nyel vet ér vé nye sí tik is bennök, – de nem a nem ze ti jel le get, a nem ze ti szel le met. 

És év ti ze d ek nek kell be kö vet kez ni, míg elő áll egy Pe tő fi, egy Arany, – pó tol ni az el -

mu lasz tot ta kat! 

Erkel mű kö dé se sze ren csé sebb. Ő min dent össze fog lal. Ih lett sé ge csal ha tat lan 

tapintatot ád mű ösz tö né nek. Ő fölbuzditja a köz ér zü le tet a nem ze ti müvészettel 

szem közt. De ezenkivül po li ti kai impulsust is gya ko rol, és a müvészet nem ze ti sa -

ját sá ga i val össze fog lal ja a tör té ne lem nem ze ti sa ját sá ga it; – s mig a nyelvujitók 

min dig egyoldaluak, s bár nem ze ti tár gyat dol goz nak föl nem ze ti nyel ven, de azért 

a külformában ide gen anyag hoz for dul nak: Erkel Fe renc két sze re sen nem ze ti ak kor, 

mi kor e két ha tal mas igényt egy ma gasz tos frigy ben ol vaszt ja össze. 

25 év telt el az óta és a ma gyar nem ze ti ze ne gya kor lat ban, el mé let ben pél dát -

lan elő lé pé se ket tett, s a nem zet nek még az a sze ren csé je is ki jut, hogy erő ben, vi -

rág zás ban lát ja még mű köd ni az ősz ker tészt is, ki a már te re bé lyes törzs fa pi ci 

mag vát elő ször ve tet te el. 

25 év telt el; – és a mit Erkel »Hunyadi Lász ló«-ban még csak sej tett, – azt 

»Dózsa György ben« már ön tu da tos ered ménnyel emel te ér vény re. 

»Hunyadi Lász ló«-ban nép sze rű ség re szá mít a szép: – »Dó zsa György«-ben már 

emel ke dett mű ér zé ket és mű velt sé get kö ve tel. 

És Erkel Fe renc mű vé sze ti nép sze rű sé ge is po li ti kai je len tő sé gű; – mert 1848-

ban az ő dal la mai mel lett vivott dön tő csa tá kat a hon véd s ké sőb ben, a szomoru 

na pok ban, az ő hymnusa mel lett imád koz tunk a sza bad ság is te né hez! – 

De nem akar juk ez uttal el so rol ni Erkel Fe renc szá mos ér de me it egész ter je del -

mük ben: – nem akar juk a gyanunak még a lát sza tát is ma gunk ra von ni, mint ha  

a nem zet azo kat egy től egyig ne ösmerné. 
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A müveltség ma ga sabb lég kö ré ben él már a nem ze tünk és tud ja mél tá nyol ni 

azo kat, kik őt odá ig föl emel ték. 

Erkel Fe renc egyi ke ezek nek. 

Sok kal több ször mél tá nyol tuk mi már az ő ér de me it ki lenc évi mű kö dé sünk ideje 

alatt, sem hogy ez uttal elég ne len ne, csak a nem zet tö rek vé se i vel össze füg gő dics -

teljes ne vé re utal ni. 

De az or szá gos ba bér ko szo rú szá mos le ve lé re mi is föl jegy zünk egy őszin te 

kivánatot. 

Ohajtjuk, hogy is ten ked vez zen éle té nek még so ká ig s hogy még 25 év mulva is 

tisz tel hes sük ősz fe jét, hogy az tán fél szá za dos, s bi zo nyá ra még na gyobb sze rű ju -

bi le u mát együtt tart has sa a ma gyar nem zet e ha zá ba va ló köl tö zé sé nek ez red éves 

ju bi le u má val, – s hogy e ma gasz tos nem ze ti ün ne pély kor az ő ve ze té se mel lett 

zeng hes sék el a ma gyar da lá rok az összes nem zet ne vé ben hogy: »Is ten áld [!] meg 

és tartsd meg jó lét és bol dog ság ban a ma gyart!«” [ki eme lés: Sz. K.] 

(Zenészeti La pok, 1869. feb ru ár 7., 19. sz., 291–292.) 

 

 

11. Gesz tu sok 
 

Áb rá nyi Kor nél és Erkel Fe renc Arany Já nos sal és Gyulay Pál lal együtt az Or szá gos 

Ma gyar Da lár egye sü let dal szö veg író pá lyá za tá nak bí rá ló bi zott sá gá ban.56 

„Pá lyá za ti hir de tés. / Az orsz. magy. da lár egye sü let nek f. év. jun.12-(r)ől kelt köl -

te mény-pá lyá za tá ra a ki tű zött ha tár idő ig össze sen 29 vers köl te mény érkezvén be 

(me lyek je li géi an nak ide jé ben kö zöl tet tek) az azok meg bí rá lá sá ra, il le tő leg azok 

közől a meg ze né sí tés re leg al kal ma sabb ki vá lasz tá sá ra, az egye sü le ti el nök és tit kár 

hoz zá já rul tá val föl kért köl tők és ze né szek ből ál ló bí rá ló vá laszt mány, – név sze rint: 

Arany Já nos, Bartay Ede, Erkel Fe renc, Gyulay Pál, Vadnay Ká roly és Zimay Lász ló 

– f. év aug. 25-én egye te mes bí rá ló ér te kez le tet tartván, ab ban Arany Já nos kö vet -

ke ző in do kolt véleményzéséhez csatlakozván, an nak köz zé té te lét egy han gú lag 

elha tá roz ta: 

[Arany Já nos bí rá la ta]57 

’A bí rá lat alá ér ke zett 29 dal szö veg kö zött egy sincs, mely a magy. da lár egye sü -

let ig. vá laszt má nya ál tal köz zé tett pá lyá zat föl té te le i nek s az ott kö ve telt mű vé -

sze ti szín vo nal nak akár átalában, akár rész le te i ben meg fe le lne. [...] Mint köl te mény, 

alig emel ke dik egy is a kö zép sze rű ig, több nyi re kez dők rím- és mér ték gya kor la tai 

s a mi ta nul tabb kéz re mu tat is, nagy részt üres, eszmétlen, szín te len, az új don ság 

vo ná sa s a le le mé nyes ség szik rá ja nél kül. – Mint dal szö veg, a leg több szin tén nem 

al kal mas. [...] 
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56     Az 1863-as Arany Já nos sal és az ál ta la szer kesz tett Ko szo rú cí mű szé pi ro dal mi lap pal kap cso la tos 
Wagner mi att ki rob bant saj tó po lé mia után itt vált nyil ván va ló vá a két tá bor ki bé kü lé se a nyil vá nos ság 
előtt. Vö. NÉ METH G. Bé la: Arany Já nos és Áb rá nyi Kor nél vi tá ja Wagner ope ra re form já ról. = ItK 1967, 
638–646; SZER ZŐ Ka ta lin: Egy „zenebölcs” Arany lap já nál: Bartalus Ist ván. = Iro da lom is me ret, 1992. má -
jus, 43–46. 

 
57     Arany Já nos fon tos – a vers és a ze ne il lesz ke dé sé ről ki fej tett – 1869-es esz té ti kai meg nyi lat ko zá sa, 

mely rit kán idé zett a ze ne iro da lom ban. 



A mi kü lö nö sen a pá lyá za ti hir de tés ben kö ve telt tisz ta ma gyar mér té ket il le ti, 

ért ve ez alatt a Choriambus és ro kon lá bak tisz ta hasz ná la tát: azt a leg na gyobb rész 

meg sem kísérlette, a pá lyá zat e pont ját föl sem fog ta; mert jam bus és trochaeus,  

– egy pár épen fel üté ses né met anapaesti lá bak kal, a ¾ ütem nek szol gál tat szö ve get. 

A ki sebb rész pe dig, mely ma gyar sza bá sú so ro kat hasz nál, meg el ég szik a sor met -

szet tel, de az sem min de nütt sza ba tos; s mér ték ről csak annyi ban le het szó, 

amennyi ben a ma gyar nyelv (mint a nép dal ban) né ha vé let len is, to bor zó vagy cho -

ri ambus lá bon lejt. Oly tö rek vés nek, mit vár hat ni le he tett vol na, hogy a múlt szá zad 

végeig ma gyar dal lam ra éne kelt vers-so rok és sza kok nyo mán vál to za tos, ügyes, 

hang za tos szö ve get ál lít son össze va la me lyik, ép pen sem mi nyo ma. A mai kö zön sé -

ges két vagy há rom nép dal-sor össze ke ve ré se, min den variatió. Egyes ze ne szer zők 

ta lál hat ná nak ugyan kö zöt tük egy-ket tőt, me lyet sa ját íz lé sük sze rint meg ze né sít -

het né nek; de te kint ve, hogy a pá lyá zat ban elő írt igé nyek nek egy sem fe lel meg 

átalában, akár rész le te i ben, s így sem tar ta mi, sem for mai te kin tet ben absolut be csű 

köz tük nem ta lál ta tik: a bir. vál. a ki tű zött 10 arany pá lya dí jat ez út tal ki adat ni nem 

vé le mé nyez he ti.’ [...] 

Kelt Pes ten, aug. 26-án, 1869. 

id. Áb rá nyi Kor nél 

a magy. da lár egye sü let tit ká ra” 

(Zenészeti La pok, 1869. au gusz tus 29., 48. sz., 759–760. h.) 

 

 

12. Há rom Bánk bán -elő adás a nem ze ti szín há zi „üzem” sod rá sá ban 
 

a) „Múlt ked den (jún. 7-én) hosszabb szü ne tel te tés után Bánk bán ada tott a nem -

zeti szinházban. A né ző tér egé szen meg telt a Batthyány gyász ün ne pély re ér ke zett 

ide gen ven dé gek től [ki eme lés: Sz. K.], kik nek él ve ze tes es té lyük le he tett, mert az 

elő adás igen szé pen si ke rült, mely mél tán be csü le tet szer zett a nem ze ti szinháznak. 

Ellinger, ki az es te hang ja teljének bir to ká ban volt s Pauliné, ki nem csak meg ha tó -

an éne kelt, de ját szott, ala kí tott is, szá mos ki hí vá sok és egész taps-zá por ban ré sze -

sül tek. Odry, lel ke sen és nagy ha tás sal éne kel te Petur bánt s Ko csis Ir ma k.a. is 

dicsé re tet ér de mel Gertrud ne héz sze re pé nek si ke res be töl té sé ért. Kőszeghy, Pauli 

és Kaczvinszky is sza ba to san mű köd tek. 

Az együt te sek össze vá gók és erő tel je sek vol tak, va la mint a ze ne kar is Erkel F. 

ve ze té se mel lett mi kivánni va lót sem ha gyott. Ridley Kohne58 kü lö nö sen ki vált  

a vi o la d’amour59 ma gán rész szép elő adá sa ál tal. – Sok ily erő tel jes elő adást óhaj -

tunk a nem ze ti szinpadon.” 

(Zenészeti La pok, 1870. jú ni us 12., 37. sz., 566. ha sáb.) 
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58     Ridley Kohne (1812–1892), ki vá ló he ge dű mű vész, 1850–1870 kö zött a pes ti Nem ze ti Szín ház el ső he -
ge dű se. 

 
59     Vi o la d’amour: a XVIII. szá zad el ső fe lé ben el ter jedt alt-gamba, 6 vagy 7 húr ja alatt ugyan annyi, a fel -

sők kel együtt re zo ná ló fém húr ral. 



b) Vi o la d’amour szó ló Re mé nyi60 ka den ci á já val 

„Az el múlt hé ten két oly ope ra ke rült elő adás ra a nemz. szín ház ban, me lyek kel már 

na gyon ré gen nem ta lál ko zott a kö zön ség. Az egyik volt Thomas »Hamlet«-je fo lyó 

hó 21-én, s a má sik Erkel »Bánk bán«-ja okt. 26-án, mind a ket tő zsú folt ház mel -

lett ada tott s kö zön sé günk mind két al ka lom mal be iga zol ta, hogy azok ked venc 

ope rái kö zé tar toz nak. Mind a ket tő ben Pauliné-é volt az est di a da la, ki szűn ni nem 

aka ró tap so kat ara tott. [...] Me lin dá ja is ez út tal az egész sze rep jel le mé nek meg fe -

le lő fel fo gás és ki fe je zés ál tal tűnt ki. 

Bánkot Stéger Fe renc ad ta el ső ven dég já té ká ul, még pe dig oly szép ala kí tás és 

ének elő adás sal, mi nőt csak e ki vá ló mű vész től le he tett vár ni. Ő e sze re pet nem csak 

drá ma i lag eme li tö ké le te sen ér vény re, ha nem va ló di ki fe je zést is tud ad ni mind ama 

ér zel mi hullámzatoknak, me lyek benne mind un ta lan vál ta koz nak. Stéger, da cá ra, 

hogy már két év ti zed óta ural ja rit ka te nor hang já val a szín pa do kat, még ma is 

annyi erőt, bájt és haj lé kony sá got tud ön te ni hang já ba, mi nőt ke ve sen pá lya tár sai 

kö zül. S a mi leg főbb elő nye: az az elő adás enthusiasmusa, mellyel min den kor hat 

és gyújt. Kőszeghy, Ti borc sze re pét ez es te oly va ló di ben ső ség gel ad ta, hogy a kö -

zön ség za jo san meg tap sol ta. Ko csis Ir ma, a ki rály né ne héz ének fek vé sű sze re pé vel 

di csé ret re mél tó an küz dött meg. Meg kell em lé kez nünk Tallian-ról, ki Bi be rák sze re -

pé ben újabb ta nú je lét adá te het sé gé nek és na gyobb sze re pek re va ló ké pe sült sé gé -

nek is. Pauli a ma gyar ki rály ra szó ló fel kö szön tést oly hév vel s erő tel jes ség gel éne -

kel te, hogy va ló di vi ha ros tet szést idé zett elő. A vi o la d'-amour solot Re mé nyi Ede 

játszta s ab ba egy újabb sza bad áb rán do zá sú ka den ci át szőtt be le, mellyel va la mint 

az egész soló fi nom és érzelemteljes elő adá sá val nagy ha tást és mél tó tap so kat ara -

tott. Odry kis sé indisponálva volt, s a bor dal nak is csak egy sza ka szát éne kel te. [...]” 

(Zenészeti La pok, 1871. ok tó ber 29., 5. sz., 77. h.) 

 

c) Gertrúd–Bánk bán ket tő sét kö ve tő en el ma radt az ima kar és a ki rály be vo nu lá si je -

le ne te 

„Az el múlt hét ope rai elő adá sai, szo kott nál ér de ke sebb moz za na to kat tün tet tek fel. 

Ápril. 25-én majd nem egy fél évi szü ne tel te tés és mel lő zés után »Bánk bán« ope ra 

ke rült szín re nagy részt új sze rep osz tás sal. Me lin dát Ba lázs né assz., Ti bor cot Odry, 

Petur bánt Maleczky s Biberachot Tallián éne kel te. A kö zön ség, mely a volt Orczy-

kor mány alatt jó rész ben el ri adt már a szín ház lá to ga tá sá tól, ez út tal egé szen 

megtölté a né ző tért s ki tün te tő tap sok kal fo gad ta mind a mű vet, mind pe dig an nak 

ér dem dús szer ző jét, kit min den fel vo nás után za jo san ki is tap solt. A cím sze re pet 

Stéger hir te len rosszul lé te foly tán Ellinger volt szí ves rög tön el vál lal ni, ki ez es te 

ki vá ló an hang ja bir to ká ban lé vén, több ször ki ér de melt tap so kat ara tott. Az ope ra 

elő adá sán ha bár meg lát szott sokhelyt az új sze rep lők nek még nem egész biz tos sá -

ga, még is össze vá gó an s ki vált az együt te se ket il le tő leg, ha tás sal ment vég hez. 
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60     Re mé nyi Ede (1828–1898), nagy ne vű ma gyar he ge dű mű vész (Sza bol csi), a sza bad ság harc alatt Görgey 
tá bo ri he ge dű se, 1861-től Ma gyar or szág ze nei éle té nek egyik leg nép sze rűbb sze mé lyi sé ge. Ham burg -
ban ko ráb ban az if jú Brahms fel fe de ző je, a Berlioz, Liszt, Wagner ne vé vel fém jel zett új ro man ti ku sok 
lel kes propagátora, szá mos nem ze ti ügy, má sok mel lett a Pe tő fi-szo bor-alap lel kes tá mo ga tó ja. 



Csak he lye sel he tő szer ző nek ama el ha tá ro zá sa is, hogy a 2-ik fel vo nást a ki rály né 

meg gyil ko lá sa utá ni je le net tel be vé gez te. Az utá na kö vet ke ző ima ka ri s be vo nu lá si 

je le ne tek min dig háborítólag ha tot tak a drá mai ha tás ra s va ló ban csak óhaj tan dó, 

hogy jö vő re is azok ki ha gyá sá val adas sék e fel vo nás [...] [ki eme lés: Sz. K.]. A csat to -

gó tril la nem ép pen erős ol da la Ba lázs né nak, [...] De a hol szép kö tött hang hor do zás, 

könnyed fu ta mok és ma gyar hang sú lyo zá sok kel let tek, ott hang ját és mű vé sze tét 

ér vény re tud ta emel ni. Ez ope ra egyik fő sze mé lye sí tő je, min den eset re oly kép vi se -

lőt nyert benne, ki vel az elő dök után is meg le het szer ző el éged ve. Mind ő mind 

Ellinger, ma gán és ket tős da la ik után több ször za jos tap so kat arat tak, ki kell emel -

nünk Odry ala kí tá sát és ki fe je ző éne két, mely va ló di mű vé szi szín vo nal ra emel ke -

dett. Kvassayné a ki rály nét mél tó ság tel je sen és sze re pe sok ol da lú ne héz sé ge i vel 

szem közt is az igé nyek nek meg fe le lő en személyesíté. Maleczky nem volt tel je sen 

hang já nál, azon ban di csé ret il le ti a szö veg sza vak ért he tő ki ej té sé ért. Tallián, Ormay 

(a ki rály) jól betölték sze rep kö re i ket. A hí res vi o la d'amour-fé le epi zód ez út tal nem 

tett oly be nyo mást a kö zön ség re, mint aze lőtt.” 

(Zenészeti La pok, 1873. má jus 4., 17. sz., 133.) 

 

 

13. A Brankovics György mint a ma gyar ze ne „ha la dá si jo gá nak” kép vi se lő je: 
a bé csi Burgtheater be mu ta tó já nak ter ve 
 

„Ma gyar ope ra kül föl dön. 

Erkel Fe renc Brankovicsáról mi már az el ső elő adá sok után ha tá ro zot tan ki mond -

tuk, hogy e dal mű ese mény a ma gyar ze ne iro da lom ban s hivatva van nem ze ti ze -

nénk élet re va ló sá gát Eu ró pa előtt meg pe csé tel ni. A saj tó – egy ár va votum ki vé te -

lé vel – a mi vé le mé nyünk sze rint nyi lat ko zott a dal mű ről s a kö zön ség is fo kon ként 

oda emel ke dett, hogy a nagy stylü ope rák közt Brankovicsot is rend kí vül ked ve li. 

Még csak a kül föld van hát ra. Most már ez is meg je lent, hogy Brankovicsot a nem -

ze ti szín pad desz ká i ról Eu ró pa elé vi gye. 

Pár nap előtt a bé csi ud va ri dal szín ház kül döt te, Dopp ler Fe renc, vé gig hall gat ta 

Erkel Brankovicsát. Elő adás után gra tu lált a nagy ér de mű szer ző nek s azon nal ki kér te 

tő le az elő ad ha tás jo gát a bé csi dal szín ház ré szé re, mit Erkel szí ve sen meg is adott 

ne ki. Mi re so ra ink nap vi lá got lát nak, a szö veg sza bad for dí tá sa nagy já ban ta lán 

már el is ké szült61 s a jö vő saisonban va ló szí nű leg már a bé csi dal szín ház mű so rán 

lesz az el ső ma gyar ope ra, mely va la ha Ma gyar or szág ha tá ra in túl szín re ke rült. 

Mi egy perc re sem ag gó dunk a dal mű si ke re fe lől. Oly szé pen van az meg ír va, 

annyi ra ki elé gí ti a dal mű leg újabb igé nye it, annyi ra szem előtt tart ja ama mo dern 

s egye dül jo gos irányt, mely ki vá ló kép pen Wagner Ri chárd tól da tá ló dik, hogy hat nia 

kell akár hol, akár mily kö zön ség re, ha min den megkivántatósága sze rint ad ják elő. 
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61     A Brankovics szö ve gét Gotthard Wöhler, a Nem ze ti Ze ne de né met szár ma zá sú ta ná ra for dí tot ta le.  
A bé csi be mu ta tó ter ve azon ban saj nos meg hi ú sult. Vö. LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc mű vei és ko ra be li 
tör té ne tük, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975, 106. 



La punk az el ső elő adás után ter je del mes bí rá lat ban mél tat ta Brankovicsot s elő -

nye it, hi á nya it egya ránt meg je löl te. Ha most új ra fog lal ko zunk ve le s a ró la adott 

ma gya rá za tot mint egy ki bő vít jük, ez azért tör té nik, mert a tu dat lan ság és ma lí cia, 

vagy szö vet sé ge sük: a legegyoldalúbb el fo gult ság megint ré sen van, hogy va la mi -

képp gyön gít hes se az ál ta lá nos ha tást s a kö zön ség ből so ka kat a ma ga ré szé re csá -

bít has son. 

Az el len lá ba sok párt ja két rész re osz lik. Egyik nek az fáj, hogy Erkel nem a Hu -

nyady Lász ló mo do rá ban ír ta Brankovicsát; a má sik a mi att ke se reg, hogy Erkel  

a nem ze ti ze ne ro vá sá ra concessiókat en ge dett Wagner Ri chárd nak. Cso dá la tos vád 

mind a ket tő. Hogy mennyi re alap ta la nok, azon nal ki mu tat juk. [...] 

Erkel Fe renc Hunyady Lász ló ja szép dal mű s ez előtt 29 év vel óri á si vív má nya 

volt a ma gyar ze né nek, de már 1874-ben csak Brankovicsot ír hat ta meg, ha repu -

tátióját gyön gí te ni nem akar ta. 1848 előtt még nem volt ma gyar mű ze ne; Erkelnek 

te hát meg kel lett mu tat nia Ma gyar or szág nak, hogy van ma gyar mű ze ne ma ga sabb 

ér te lem ben is s Hunyady Lász ló val meg mu tat ta; 1874-ben már nem azt kel lett be -

bi zo nyí ta ni, hogy lé te zik a ma gyar mű ze ne, mert 25 év alatt meg le pő vi rág zás nak 

in dult nem ze ti ze nénk, ha nem be kel lett bi zo nyí ta ni azt, hogy a ma gyar mű ze ne vi -

lá gi ro dal mi jo go sult ság gal bír. [...] 

Az, a ki Brankovicsot gán csol ja, egye ne sen a ma gyar mű ze ne ha la dá si jo gát von -

ja két ség be, egye ne sen azt ta gad ja, hogy a ma gyar mű ze né nek az új kor vi szo nyok 

lég kö ré ben sza bad jon ép úgy fej lőd nie, mint a hogy iro dal munk fej lő dött Besse -

nyei től Vö rös marty-ig. – Azt mond ják az ós di urak, hogy meg kel lett vol na tar ta ni 

a ha la dás fo ko za ta it, a rend sze res fej lő dés ter mé sze tes processusát, mert ug rást  

a mű vé szet sem is mer s min den erő sza kos lé pés meg bosszul ja ma gát a kö vet kez -

mé nyek ben. De hát van-e ug rás nem ze ti ze nénk fej lő dé si processusában? Ter mé -

szet el le nes-e az a kü lönb ség, mely Hunyady Lász lót Brankovicstól el vá laszt ja? 

Erkel mű kö dé se a vi lá gon a leg rend sze re sebb. Elő ször a nem ze ti ze ne el szórt anya -

gát gyűj töt te össze min den ma ga sabb irány nél kül, csak nem a kez det le ges sé gig 

igény te len alak ban, mely ma már csak re la tív be csű, – azu tán a meg le vő anyag nak 

kez dett ne me sebb for mát ad ni, de még min dig oly szűk, oly spe ci á lis ke ret ben, 

hogy ál ta lá nos fi gye lem be vé tel re nem tart ha tott szá mot, – vég re ki emel ke dett  

a szűk re vont kor lá tok kö zül, meg sza ba dí tot ta al ko tó te het sé gét az aka dá lyok tól,  

s a ma már megnemesült anyag nak meg ad ta azt a fen sőbb, min den alan ti ér te lem -

ben vett spe ci a li tás tól ment mű vé szi ki dol go zást, mely egye dül ad hat a ma gyar ze -

né nek pol gár jo got az eu ró pai mű vé szet ben. Erkel csak a tet sze tős slend ri án ból 

emel te ki a ma gyar ze nét, hogy az zal a vi lág mű vé szet ré gi ó i ba szár nyal jon. Nem 

vont le sem mit nem ze ti ze nénk lé nye gé ből, sőt be cse seb bé tet te a ma ga sabb for ma 

ál tal, mely ben Eu ró pa előtt ezu tán meg je len het. Ha e tö rek vés bűn volt, ha e tö rek -

vés ben nagy si kert arat ni vé tek, ak kor Erkel iga zán nagy bű nös, – ám bár a pater 

pac cevit [he lye sen: Pater, peccavi = Atyám, vét kez tem] önök mond hat nák el he lyet -

te. [...] 

A má sik párt az zal vá dol ja Erkelt, hogy Brankovicsában concessiókat tett Wagner 

Ri chárd nak. Ezek kel rö vi den vé gez he tünk. Na gyobb bó kot nem mond hat nak Erkel -

nek, mint ha Wagner ne vé vel hoz zák kap cso lat ba. Wagner min den előd jé nél szeb ben 

és tisz táb ban érzékítette drá mai ze ne ide ál ját; a ze nei ki fe je zés nek meg ad ta azt az 

119

Szőnyiné Szerző Katalin: Szemelvények a Zenészeti Lapok (1860–1876) és Erkel Ferenc kapcsolatának...



igaz sá got, mely az ola szok nál dal la mos kótya-vetyére ke rült s más hol is torz alak -

ban, ré mí tőn el fer dít ve je lent meg hosszú évek le fo lyá sa alatt, Wagner vissza ad ta 

a drá mai ze ne mél tó sá gát, meg tisz tí tot ta a rá ra gadt sa lak tól, lé nyé hez il lő esz mé -

nyi lég kör be emel te, nimbussal övez te hom lo kát, min den ízé ben meg ne me sí tet te  

s föl ru ház ta ed dig ál mod ni sem mert ha ta lom mal. Ezt tet te Wagner Ri chárd. Ha már 

most Erkel Fe renc oly ma gas ra tu dott emel ked ni, hogy át ve het te Wagnertől azt,  

a mi ná la szép, jó és ha tal mas, a drá mai igaz sá got, a ze nei ki fe je zés igaz sá gát s ezt 

Európaszerte, még Verdi ál tal is el fo ga dott ma gas mű irányt szé pen ki tud ta egyez -

tet ni a ma gyar ze né vel, mint ahogy ki is egyez tet te, ak kor ez a leg na gyobb, leg -

klasszi ku sabb ér dem, ami re csak ma gyar ze ne köl tő szert te het. Re mél jük, ily vi lá gos 

conclusió után több szót nem kell vesz te get nünk s nyu god tan be vár hat juk a kül föld 

itéletét, mely ről nem so ká ra hal la ni fo gunk (e.)” [= Áb rá nyi Kor nél]. 

(Zenészeti La pok, 1874. jú ni us 28., 9. sz., 66–67.) 

 

 

14. Kö zös hír a két utol só ope rá ról, a Név te len hő sök  ről és az Ist ván ki rály  ról 
 

„A ma gyar ope ra iro da lom is mét ün nep nap ra ké szül het, Erkel Fe renc koszorus ze -

ne köl tőnk, egy idő re félretevén »Szent Ist ván« nagyszabásu ze ne drá mai mű vé nek 

foly ta tá sát, me lyet tud va le vő leg az uj ope ra ház meg nyi tá sa al kal má ra az uj ope ra -

ház meg nyi tá sa al kal má ra ir Mol nár György szö ve gé re, s mely ből jó rész már ké szen 

is van, most egy uj 3 felv. ma gyar dalmüven dol go zik, mely nek cime: »Is me ret len 

hő sök«, s mely nek szö ve gét az 1848–49-ki sza bad ság harc ból Tóth Ede genialis 

szinműirónk szol gál tat ta a ze ne köl tő nek, ki őt er re kü lö nö sen föl kér te. 

Al kal munk volt a ne ve zett szö veg könyv be bő veb ben be le te kin te ni, s mond hat -

juk, hogy az egyi ke a leg si ke rül teb bek nek, mi ket e nem ben is me rünk. Az esz me,  

a ki dol go zás, s fő leg a tisz ta vers mér ték, s azok nem ze ti es za ma ta, oly elő nyö ket 

nyujtanak a ze ne köl tő nek, me lyek egy Erkel Ferencz ke zé ben csak a leg na gyobb 

siker ről biz to sít hat nak. A dal mű még az őszig el ké szül s még ez év ben szinre fog 

ke rül ni.” 

(Zenészeti La pok, 1875. jú ni us 13., 19. sz., 152.) 

 

 

15. A Hunyadi Lász ló az ope ra iro da lom leg na gyobb re mek mű vei szom széd sá gá ban 
 

„Múlt csü tör tö kön, szom ba ton és vas ár nap egy má su tán há rom nagy ope rát hoz tak 

szín re: Hunyady Lász lót, Tell Vil most és Don Juant. A fő vá ro si kö zön ség nek nem 

lehet az a pa na sza, hogy nem ré sze sül a leg na gyobb szel le mek ter mé ke i ben, vagy 

hogy egy ol da lú mű ve ze tés mi att csak az ope ra iro da lom egyik ágá ra szo rít ta tik.  

A mos ta ni mű ve ze tés tisz tán a kö zön ség igé nye it tart va szem előtt, pár tat la nul so -

roz za egy más mel lé Mozartot, Aubert, Rossinit, Meyerbeert, Verdit s mind azo kat, 

kik élet re ér de me sek. A nagy szel le mek közt, a ma gyar ope ra iro da lom ér dem dús 

te rem tő jé nek is ki vá ló hely jut. Erkel Fe renc mű ve it nem csak a nem ze ti szem pont 

tart ja fönn, ha nem in kább és fő leg az az absolut becs, az a vál to zat lan be lér ték, 

mely azok ban rej lik. Jo go sult büsz ke ség fog lal ja el szí vün ket, va la hány szor Erkel 
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Fe renc gondolatdús, dal la mos, nem ze ti inspiratiótól át ha tott ope rá it hall juk s mél -

tón cso dál koz ha tunk azok fö lött, kik e ki tű nő, be vég zett ope rák hal la tá ra is két ked -

ni mer nek a ma gyar ze ne jö vő jé ben és élet re va ló sá gá ban. 

Hunyady Lász ló di a dal ma san tart ja fel he lyét a mű so ron év ti ze d ek óta. A rom bo -

ló idő, mely annyi szel le mi mun kát sem mi sít meg, tesz el avult tá: Hunyady Lász ló 

fö lött nyom ta la nul rö pült el; fris ses sé gé ből nem tö rült le, ha tá sá ból nem von ha tott 

el sem mit. A csü tör tö ki elő adás al kal má ból is za jos tet szés re ra gad ta a kö zön sé get 

s a ko szo rús szer ző nek több ször ki kel lett jön ni a lám pák elé a hosszas és lel ke se -

dett tap sok ra. Ellinger több he ti be teg ség után ek kor lé pett fel elő ször a cím sze rep -

ben. Elő zé ke nyen fo gad ták; lát szott, hogy a ve te rán te no ris ta nem utol só he lyen áll 

a kö zön ség ke gyé ben [...] Szil ágyi Er zsé be tet Benza Ida szo kott bravourral éne kel te; 

a Lagrange-ária után szűn ni nem aka ró taps volt ju tal ma. Újabb idő ben hang ja né -

mi leg tisz tult, – öröm mel je gyez zük föl. Maleczkyné Gara Má ria sze re pét sok íz lés sel 

ad ta s a tet szést meg ér de mel te ott, hol a sze rep in kább lyrai, pél dá ul a 3-ik fel vo -

nás du ett jé ben. A drámaibb ré szek in kább el mo sód tak. A ren de ző ség sok fel tű nő 

ha nyag ság gal járt el az egész da rab alatt, mi mél tán meg ro vás alá es he tik. Böhm 

ren de ző úr gyak ran nyújt al kal mat az ily meg ro vá sok ra más ope rák ban is. Nem ár ta -

na kis sé job ban em lé kez tet ni kö te les sé gé re. (Szom ba ton Tell Vil mos ke rült szín re...)” 

(Zenészeti La pok, 1876. ja nu ár 12., 1. sz., 5.) 

 

 

16. Erkel Fe renc, a Fil har mó ni ai Tár sa ság kar na gya Beethoven IX. szim fó ni á ját ve zény li 
 

„Az el ső philh. hang ver seny szép kö zön sé get gyűj tött a szín ház ba. A tár su lat, élet re -

va ló sá gát s hogy ma gasz tos ren del te té sé nek ké pes meg fe le lni, fé nye sen iga zol ta.  

A 9-ik symphonia elő adá sa Beethoventől ál ta lá ban vé ve, be csü le té re válhatik. Szá -

za dunk nak ez egyik leg óri á sibb szel le mi al ko tá sa; – mi dőn pár év vel ez előtt elő ször 

elő ada tott, kimerítőleg is mer tet tük. Ez út tal csak annyit jegy zünk fel, hogy a tár su -

lat meg erő sí tett ze ne ka ra gon dos ta nul mányt for dí tott Erkel F. ki vá ló igaz ga tá sa 

alatt an nak mél tó elő adá sá ra s ha nem is mond hat juk, hogy min den te kin tet ben és 

min den rész le té ben kielégíté az e mű höz kö tött igé nye ket, de annyit igen is, hogy 

él ve zet tel hall gat hat ta a kö zön ség. Mi ma gá ban is sok, ha meg gon dol juk a ve le já ró 

óri ás ne héz sé ge ket. Rend kí vül sok össz gya kor lás és ki vá ló erők igé nyel tet nek ah -

hoz, hogy e mű min den ár nya la ta mű vé szi leg ki dom bo rod jék. Min den hang szer re 

néz ve ki vá ló kép vi se lők kel bír a nem ze ti szín ház ze ne ka ra, de nem a mű ked ve lők 

mind kik benne részt vet tek. Évek kel le nek ah hoz, hogy egy tes tü let egé szen eggyé 

forr jon, egy ily nagy sze rű mű elő adá sá ban. 

Rietz62 ver seny nyi tá nya kel lő sza ba tos ság és tűz zel ada tott elő. Ab ban leg in kább 

a masszák van nak hivatva ha tást köl te ni. Ma ga a mű ügye sen és sok rafineriával 

írt ze ne ka ri mű. Ere de ti gon do lat nem sok van benne s egész ben vé ve csak ügyes 

és ha tá sos kar mes te ri dol go zat, mely a nagy kö zön ség nek min dig tet sze ni fog. 
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62     Julius Rietz (1812–1877): né met kar mes ter és ze ne szer ző, a Mendelssohn-is ko la ki vá ló kép vi se lő je. 



Pauliné szé pen ér tel me zett egy ma gán dalt Gluck »Orpheusából« és ér dem lett tap -

sok ban ré sze sült. – A szép szá mú kö zön ség sok el is me rés sel adó zott a tár su lat nak  

s Erkel Fe renc nek, ki nek igaz ga tó pál cá ja már elő re biz to sít ja a töb bi elő adás si ke -

rét is.” 

(Zenészeti La pok, 1867. no vem ber 24., 8. sz., 124. h.) 

 

 

17. Erkel Fe renc ze ne aka dé mi ai meg nyi tó be szé de 1875. no vem ber 14-én 
 

„Nagy mél tó sá gú köz ok ta tá si Mi nisz ter Úr!63 

Mé lyen tisz telt ven dég ko szo rú! 

Ama sze ren csés és ör ven de tes hely zet ben va gyok, hogy Nagymgod és a mé lyen 

tisz telt ven dég ko szo rú nagy be csű szí ne előtt az or szá gos ma gyar ki rá lyi ze ne a ka dé -

mi á nak el ső tan fo lya mát im már a mai na pon meg nyi tott nak nyil vá nít ha tom. 

S e mai nap örök ké ne ve ze tes köz mű ve lő dé si moz za na tot fog je lez ni a ma gyar 

ha za mű tör té nel mi év lap ja in, mely Nagymgod fé nyes ne vé vel lesz össze köt ve ki  

e mű in té zet élet be lép te té sé nek nagy hord ere jét me le gen fel ka rol va, an nak az or -

szág ked ve zőt le nebb anya gi vi szo nyai mel lett is tes tet és éle tet ad ni mél tóz ta tott. 

Nagy hord ere jű nek és to váb bi ki fej lő dé se ke re té ben, messze ki ha tó nak kell ne -

vez nünk ez új mű in té ze tet, nem csak azért, mert mint ma ga sabb mű kép ző csar nok, 

a ná lunk még kel lő be ha tás sal nem mél tá nyolt ze ne mű vé sze tet is ki eme li a kez det -

le ges fo gal mak ho má lyá ból s azt a tu do mány, és az átalános vi lág mű velt ség szín -

vo na lá ra eme li: ha nem, azért is, mert mind nyá junk ál tal rég óhaj tott al kal mat nyújt 

ar ra néz ve, hogy nem ze ti éle tünk kel oly mé lyen egy be for rott s im már az egész 

világ ál tal fi gye lem re mél ta tott drá ga kin csünk: a ma gyar ze ne vi lág pol gá ri jo go -

sult sá gát s leg ma ga sabb ki fej lő dés re va ló ké pes sé gét az ál la mi köz ok ta tás ma gas -

la tá ról is hir det hes sük [ki eme lés: Sz. K.]. 

De van a most el so rolt köz mű ve lő dé si ki ha tá sok mel lett, még egy oly rit ka, mond -

hat ni, egye dül ál ló eu ró pai je len tő sé ge is az orsz. magy. kir. ze ne a ka dé mi á nak, – 

mi nő vel még egy ha son ló mű in té zet sem di cse ked he tett a vi lá gon. S ez az, hogy 

nagy ha zánk fia Liszt Fe renc, ki ha za fi úi ál do zat kész sé gé nek már szám ta lan szor adá 

ta nú je lét, e mű in té zet kö te lé kei ál tal nem csak ál lan dó an van ha zánk hoz fűz ve, mint 

en nek el nö ke, és szel le mi ve zé re: ha nem még a leg ma ga sabb mű vé sze ti ér tel me zés 

és gya kor la ti út mu ta tás me ze jén is köz vet len érint ke zés be lép a ha zai te het sé gek -

kel, s így az ő te rem tő és ter mé ke nyí tő láng szel le mé vel el ső sor ba ha zánk mű vé -

sze ti ol tá rát vi lá gít ja meg. 

A leg mé lyebb saj ná lat tal kell itt meg em lé kez nem ama elő re nem lát ha tó lag köz -

be jött aka dály ról, mely Liszt Fe ren cet az orsz. ze ne aka dé mia meg nyi tá si ün ne pé -

lyé nek nap ján kö rünk ben meg je len het ni meggátota. De birjuk irásbeli biztositását, 

hogy rö vid idő le fo lyá sa alatt hazafiui ked ves kö te les sé gé nek is me ren di ál lá sát el -
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63     Erkel ze ne aka dé mi ai meg nyi tó be szé de az in téz mény fel ava tá sá ra ér ke zett Trefort Ágos ton (1817–
1888) és kí sé re te je len lé té ben tör tént, aki val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter, a MTA ké sőb bi el nö ke 
volt (hi va ta li ide je: 1872–1888).



fog lal ni, és sa ját sza va i val él ve: ere je leg jobb ré szé vel közremüködni az épitkezés 

és fej lesz tés nagy mun ká já ban. 

Nagymgod ke gyes sé ge és meg tisz te lő bi zal ma foly tán az orsz. Ze ne aka dé mia 

igaz ga tói és egyik ta ná ri ál lo má sá ra lett ki ne vez te té se met el fo gad ni, da cá ra az 

épit kezés sokoldalu ne héz sé ge i nek va la mint az uttörés nem min den kor há lás mun -

ká já nak, hazafiui kö te les sé gem nek is mer tem, nem csak azért, mert ha zai köz mű ve -

lő dé sünk eme te rén is, min den hon pol gár hivatva van ere jé nek por sze me i vel is hoz -

zá já rul ni az épitkezéshez: ha nem fő leg azért, mert e he lyen köz vet le nül al kal mam 

nyiland szo ro sab ban érint kez het ni ha zám elő re tö rő s a mű vé sze ti szé pért lel ke sül -

ni tu dó ma gyar ifjuságával [...]. 

A mű vé szet az ég leg szebb, leg di csőbb ado má nya. A ki an nak él te tő, lelkesitő 

lég kö rét szivja, két sze re sen megnemesült szivet hord keb lé ben s két sze re sen fo ko -

zott me leg ség gel tud ja sze ret ni a ha zát is. De mert nagy igaz sá got rejt a köl tő sza -

va mely azt tart ja, hogy a mű vé szet csak a mű vé szek ál tal emel ke dik és sülyed [!]: 

igye kez ze nek önök elsajátitani mind ama szép és ne mes tu laj do no kat, me lyek az 

em bert va ló di em ber ré te szik, mert csak mint ilye nek ke zé be lesz az tán biz ton leté -

ve ha zánk mű vé sze té nek vi rág zó sor sa is. Ne sze res sék a mű vé sze tet, csu pán az  

ő kül ső csil lo gó fényeért és anya gi ered mé nye i ért, ha nem ama megnemesitő ha tal -

má ért, mellyel az em be ri ség nem tő je, s mint az örök szép szétrombolhatlan [!] ide -

ál ja, so ha ki nem apad ha tó for rá sát ké pe zi a jó nak, a ne mes nek és a di cső nek. 

Az átalános [!] mű vé sze ti szép mel lett, le gye nek önök hű ápo lói és lel kes kép vi -

se lői a ha za mű vé szet nek is, mert egy nem zet el évül he tet len ha tal mát és fö lé nyét 

csak is an nak tu do má nyos, iro dal mi, és mű vé sze ti ma gas la ta ké pe zi. 

Ugy a magam, mint tisz telt ta nár tár sa im, va la mint e mű in té zet nö ven dé kei ne -

vé ben, kik a ha za min den ré szé ből ide se reg el ve az egész or szág ér zü le tét van nak 

hivatva kép vi sel ni, a leg mé lyebb hó do lat tal adó zunk Fel sé ges Urunk és ki rá lyunk -

nak; örök há lá val a ma gyar országgyülésnek, és Nagymgodnak, hogy le het sé ges sé 

tet te az orsz. Zeneakad. élet be lép te té sé vel messzekiható len dü le tet ad ni az ál ta lá -

nos és nem ze ti ze ne mű vé szet nek ha zánk ban is, mely hogy a ma gyar nem zet szel -

le mi ki fej lő dé se elő nyé re örök vi ru lás nak ör vend jen: min den igaz hon pol gár nak csak 

leg főbb óhaj tá sát ké pez he ti. 

Tart sa meg Nagygod ál lan dó ke gyé ben e nagyreményü és jövőjü in té ze tet s fo -

gad ja is mé tel ten mind nyá junk nak ab be li leg főbb kivánságát, hogy az Is ten még so -

ká ig él tes se Nagymgdat a ha zai ok ta tás ügy, a tu do mány, mű vé szet fel vi rág zá sá ra.” 

(Zenészeti La pok, 1875. no vem ber 25., 35. sz., 275–277.)
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