
Budakeszi: Négy nagy magyar zeneszerző. II. forduló. Erkel. 
 
Két évszázad magyar művészi zenéjének négy nagy mesterét megidéző vetélke- 
dőnk átfogó jellegű I. fordulója nem tette lehetővé, hogy életükkel, alkotásaik- 
kal kapcsolatosan akárcsak néhány fontos mozzanatot is különösebben kiemel- 
jünk a téma egészéből. Most, a II. fordulóban, néhány ilyen alkalmat is szeret- 
nénk felhasználni az ismeretek bővebb feltárására. 
  
Emlékeztetőnek e téren kérdésünk lehetne például, hogy ki is volt Erkel 
Ferenc? Milyen szerepet töltött be a magyar zene történetében? Mi újat adott a 
19. század magyar művészi zenéjének, hányféle formában?  Íme a válasz. Túl a 
Himnuszon, a Hunyadi Lászlón, a Bánk bánon, nemzeti operánk megterem- 
tője - a Filharmóniai Társaság megalapítója - korának kiváló zongoramű- 
vésze -  az országos kórusmozgalom „örökös karnagya” - a Zeneakadémia 
első, kiváló igazgatója és tanára, röviden: ERKEL, akinek neve szimbó- 
lummá lett.   
 
Erkel Ferenc az ember és Erkel Ferenc az alkotóművész többféle oldalról is 
megközelíthető. Aki először akar közeledni hozzá, élete alakulásából indul ki: 
Egy német eredetű, magyar nevelésben részesült és magyarul érző fia- 
talember többnyelvű vidéki városból Pozsonyba kerül. Ott német mestertől 
tanul, de Erdélyben válik érett, magyar művésszé. Muzsikustársaival csak 
németül tudja megértetni magát, másokkal inkább latinul. Naponta órákon át 
gyakorol, hogy bekerülhessen a zongoraművészek élvonalába és amikor 
végre eléri célját, karmesterként tevékenykedik. Mesterművek szerepelnek 
repertoárjában. Komponál is. Már ifjú zongoraművész korában írt Erdély- 
ben magyar stílusú zenét, majd sok-sok operaelőadás, kísérőzene vezénylése 
után Pest-Budán megírta első operáját, a Bátori Máriát. – olvashatjuk 
Német Amadé Erkel Ferenc életének krónikáját elénk táró könyvében.  
 
Gyulai kisiskolás koráról már megemlékeztünk az I. fordulóban, az életét alakító 
személyiségét, egyéniségét kimunkáló három nagyváros közül azonban csak 
Pozsonnyal kapcsolatosan hangzott el néhány diákéletében fontos központi 
kérdés. Most essék szó tehát Kolozsvárról és Pest-Budáról is.  
 
 
K o l o z s v á r  
 
„Ami vagyok, mindent Kolozsváron töltött éveimnek kö-
szönhetek. Ott műveltem ki magam zongoraművész- 
nek,ott tanultam legtöbbet, ott lelkesítettek s ott kötöt- 
ték szívemre a magyar zene elhanyagolt ügyét.  
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Ott telt meg a szívem szebbnél szebb magyar népdalok árjával, 
amelyektől nem is tudtam többé szabadulni. Nem is nyugodtam 
meg addig, amíg csak ki nem öntöttem a lelkemből mindazt, amit 
már akkor éreztem, hogy kiöntenem kell.”  (Idézet Erkeltől). 
 
Erkel ifjúságának idején Kolozsvár volt Erdély szellemi központja Több 
főúri és nemesi rezidencia hívott meg külföldi zenemestereket, A 18 éves Erkelt 
Gróf Csáky Kálmán hívta meg Kolozsvárra. Hamar megtalálta helyét a város 
zenei életében. Történt egy alkalommal, hogy a híres polihistor, Brassai 
Sámul, sétája közben szép zongoraszót, kicsiszolt, virtuóz játékot hallott kiszű- 
rődni egy házból. Bekémlelt az ablakon és egy ismeretlen, zömök, szakállas, 
bajúszos fiatalembert látott saját játékában elmélyülve a billentyűk előtt. Beszólt 
az ablakon: „ki vagy öcsém?” És megtörtént az életreszóló ismerkedés, A 
Brassaival folytatott hosszú beszélgetések elmélyítették műveltségét. Brassai 
ösztönözte Erkelt a magyar nép dalainak behatóbb megismerésére is, Egy 
újság idézett egy történetet, amit Erkel mondott el: ”…az öreg Brassai 
bácsinak…eljátszottam egy dalt, amelyet ő csodálkozva hallgatott és arra 
buzdított, hogy írjak magyar zeneművet. Akkor írtam a „Magyar 
ábránd”-ot, amelyet kinyomtattak és ezer és ezer példányban járta be a 
magyar hazát.”  
 
Az ifjú zongoratanár Kolozsvárott lett ünnepelt zongoraművész- 
szé, 1834. május 4-től kezdődően azonban – ez volt a Nemzeti Kaszinóban 
adott bemutatkozó hangversenyének napja – Pest-Budán szerezhetett sok- 
éves színházi gyakorlatot. 1835 tavaszán már a Pesti Városi Színház 
másodkarnagya volt,  majd – amint írták a korabeli lapok – a két évvel ké- 
sőbb megnyílt új Pesti Magyar Színház sem választhatott volna jobb első 
karmestert a fiatal Erkel Ferencnél. – 1840. augusztus 8-án a Magyar 
Színházban került bemutatásra Erkel első operája, a Dugovics András 
drámája nyomán Egressy Béni szövegkönyvére írt két- felvonásos 
Bátori Mária. Attól a naptól kezdve nevezték a Magyar Színházat Nemzeti 
Szinháznak. 
  
A Bátori Mária – még nem  teljesen „magyar opera”. Német, olasz, fran- 
cia stílusjegyek fonódnak benne össze. Ám már felcsendülnek a 
magyaros motívumok is és megszólal az udvar elleni ellenzéki 
hang. Az opera utólag komponált nyitánya a magyar szimfonikus zene ma- 
radandó értékű úttörő kisérletei közül való. Sikere mutatja, hogy több,mint 
kísérlet. Ezt várta a magyar nemzet. 



-  3  - 
 
1844 január 27-én bemutatásra került Erkel fiatalkori műve, a Tóth 
Lőrinc drámája nyomán Egressy Béni szövegkönyvére írt Hunyadi László 
is. Az opera nemcsak történelmi időszerűségével ragadta magával a reformkori 
Pest közönségét, hanem drámai építkezésével, sokrétű jellemformálásával, 
zenéjének egyre erősödő magyarságával is. Bár a zene verbunkos jellege 
főként a darab zenekari anyagában van jelen, jelentős szerepet kap a szö- 
veges, énekelt részekben is. 
 
A Hunyadi László bemutatása, a darab óriási sikere után világossá lett 
mindenki előtt, hogy megszületett a „magyar opera”, amelynek foly- 
tatása lesz Erkel újabb alkotásaiban.  
 
Magyarországnak 1844-ig nem volt nemzeti himnusza. A 
Hunyadi László bemutatójának évében írta Erkel Kölcsey 
Ferenc versére nemzeti imánkat, a Himnuszt.    
 
A Hunyadi László bemutatójának, a Himnusz születésének évében, 1844-
ben kezdődött Erkel Ferenc népdalokat is felhasználó népszín- 
mű-kísérőzenéinek hosszú sora is. 
   
 
Az 1848-a szabadságharcban Erkel Himnusza és a Hunyadi induló lelkesí- 
tette a magyar hadakat, aztán jött a hosszú, néma csend: az elnyomatás 
időszaka. Csak az 1850-es években kezdett hozzá főműve, a há- 
romfelvonásos, Katona József drámája nyomán készült Bánk bán 
című operája komponálásához. Katona József drámájához hason- 
lóan hosszú időn át Erkel Bán bánja sem szólalhatott meg (szö- 
vegkönyvét Egressy Bénitől „örökölte” a zeneszerző). Csak 1861-ben 
kerülhetett színre a páratlan remekmű.     
 
Egy korabeli idézet: „Sehol opera a politikai világban még nem játszott oly 
fontos és kiható szerepet, mint a válságos években Erkel Bánk bánja. A 
közönség tódult az előadásokra és megkönnyebbült, ha megtapsolhatta a 
kitombolásig Petur bordalát s Bánk kifakadásait az idegen uralom ellen… 
hatalmasan pótolta a magyar országgyűlésben elnémított politikai szónoklatokat. 
 
Mosonyi Mihály:  „Erkel dalművében több eredeti magyar zenei gondolat 
található, mint bármely másban. „ 
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Erkel a Bánk bán-nal csúcsra érkezett. Sorra következő operái is 
a magyar történelem alakjaihoz, eseményeihez kötődnek. Erkel operája, 
amely újabb zenei területek, stílusok megjelenését hordozta magában, vádirat 
volt az osztrák elnyomás alatt nyögő magyarságért.  
 
1867-ben, a kiegyezés évében hangzanak fel a Dózsa György megbékél- 
hetetlenül forradalmi melódiái. 
 
1874 – A Brankovics György-ben megszólal a szomszédnépek nép- 
zenéje és az árulásmentes, békés szándék óhaja. 
 
l880 – s Névtelen hősök derűs és mélabús visszatekintés Erkel nagy 
történelmi élményére, az 1848-as szabadságharcra. 
 
l885 – István király. Már a Bánk bán óta figyelemmel kísérhetjük, hogy 
miként jelentek meg Erkel zeneszerzői műhelyében fiainak közreműködő 
tevékenysége nyomán a „kísegítő kezek”.  Jellemző azonban, hogy az igazán 
sikerült, úgynevezett „pogány jelenetek” ebben a művében is magától 
Erkeltől származnak,.  
 
Ebből a művéből is kiviláglik, hogy történelmi szemléletét első 
operájától, a Bátori Máriától, az utolsóig, az István kirá- 
lyig végigvezette,  
 
 
  
  
 


