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Erkel Ferenc 
 

(Forrás: VASÁRNAPI UJSÁG*, 
Budapest, 1888. december 16.) 

 
Ez idén telt be ötven esztendeje annak, hogy Pest vármegyének 

a Kerepesi úti új színházra felügyelő választmánya Erkel Ferencet az 
opera karmesterének szerződtette. 1838. január 15-én íratott alá 
mindkettőjük részéről az a szerződés, melytől Erkel Ferencnek a 
nemzeti színháznál töltött, s most már a fél évszázadot meghaladó 
pályája számítandó. 

Ki volt Erkel Ferenc? Hogyan került a nemzeti színházhoz? E 
kérdésekre lapunk különböző alkalmakkor ismételve megadta a vá-
laszt. A békésgyulai Wenckheim grófok egyik gazdatisztjének volt az 
egyik fia, kit zeneértő és a zenét kedvteléssel űző atyja, többi testvé-
reivel együtt, maga vezetett be a zenetudomány elemeibe. Az apa 
maga több hangszeren játszott, a gyulai plébániatemplom zenés mi-
séit gyakran vezette, hangszerelte, sőt részben szerezte is, s tagja volt 
annak a kitűnő vonósnégyes társaságnak, mely a békési alispán, 
Rosty Albert házánál s ennek vezetése alatt Haydn, Mozart, 
Beethoven halhatatlan műveit ápolta, s mely előadásokon az akkor 
még csak hét éves kis Erkel Ferenc volt a hangjegyforgató. 

Atyja a zenében feltűnő sikerrel haladó fiát nem képezhetvén 
maga tovább, tizenkét éves korában Pozsonyba adta föl egy ott lakó 
nagynénjéhez iskolába, s ott egyúttal beíratta a királyi zenedébe, 
melynek Klein* nevű öreg, de alapos képzettségű zenész volt a főta-
nítója, ki a kis Ferencet hamar megszerette, zongorán, orgonán, he-
gedűn s a zenekompozícióban oktatta. A fiú gyakran játszott az ot-
tani apácák templomában orgonán, s már akkor megkísérlé zene-
költői tehetségét egy litániával, melyet zenekarra szerzett. Tizenhá-
rom éves korában már Pesten lépett föl nyilvános hangversenyben, s 
elragadtatással írtak a csodagyermek játékáról az akkori lapok. 

A zeneileg akkor virágzó korát élő Bécs közelsége, Klein úr szi-
gorú és lelkiismeretes vezetése s a korán elért sikerek egészen a ze-
néhez csatolták a fiatalembert, ki rendkívüli szenvedéllyel merült 
bele a nagy mesterek alkotásainak szellemébe, s míg fülében folyton 
azok az andalító bús magyarok zengtek, melyeket akkor Lavotta, 
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Csermák, Bihari hoztak oly divatba, gondolata folyton azon járt, ho-
gyan lehetne a magyar népzenében található, s minden más nép zené-
jében hiába keresett kincset a művészetnek oly magaslatára emelni, 
hogy az valódi műzenévé, magyar klasszikus zenévé fejlődjék. 

Még nem volt húsz éves, midőn mint előadó művésznek, külö-
nösen a zongorán, országos híre lett, és e hír átszárnyalt a Király-há-
gón, ahol a kolozsvári nemzeti színházban már akkor operatársaság 
– hazánkban az első állandó ily színtársaság – szép sikerrel műkö-
dött. Ide hívták Erkel Ferencet karmesternek a nagy képzettségű ki-
tűnő zenész és zeneköltő Ruzicska György mellé, kivel benső barát-
ságot kötött, s kinek támogatása, továbbá a zeneértő jeles műkedve-
lők, mint Teleki gróf, Deáki Fülöp Sámuel, Gyergyai Ferenc tanács-
nok, a ma is szenvedélyes zenekedvelő s műkritikus Brassai Sámuel, 
gróf Wass Imre és mások buzdítása mellett mindinkább megállapítá 
művészi hírét. 

1835-ig maradt Kolozsváron. Ekkor a kassai híres színjátszó tár-
saság meglátogatá a kulcsos várost, s midőn eltávozott, Erkel is vele 
ment, éspedig azzal a részével, mely Budának vette útját, s mint bu-
dai társaság az 1837 augusztusában megnyílt nemzeti színháznak 
szolgáltatá kitűnő személyzetét. Erkel ez időben mint a főváros leg-
kitűnőbb zongoramestere s a hangversenyeken, mint a legjelesebb 
virtuózok mellé állítható zongoraművész szerepelt, s kis ideig a 
Schmidt Sándor igazgatása alatt álló pestvárosi német színháznak is 
karmestere volt. 

Földváry Gábor, Pest megye alispánja, ki a Kerepesi úti színház 
fölállításán annyit fáradozott, az opera vezetését kezdetben Mátrai 
Gáborra bízta, aki a zenekart Heinisch karmester alatt össze is állí-
totta, de bizony az ellen sok volt a panasz. Az énekeseket a debreceni 
és sárospataki iskolák híres kántusaiból vélte összetoborozhatni, s 
énekiskolát állítani föl, mely a színpad számára erőket neveljen. 
Odáig várni azonban nem lehetett. Heinisch most Szilágyi Pállal 
kísérlé meg egybeállítani az operát, – nem ment.   

Földváry ekkor Rotsy Alberttel értekezett a magyar opera jö-
vendő sorsa felől, ugyanazzal a nagy zeneértő Békés megyei viceis-
pánnal*, kinek Erkel kisfiú korában hangjegyeket forgatott, s ki Pest 
megyében is birtokos lévén, mint e megye táblabírája az „aranyszívű 
ember” melléknevet vívta ki magának a Kossuth Lajos által nyomon 
követett azon szép tettével, hogy fölállt a megye közgyűlésén, s ne-
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mesi privilégiumáról lemondván, az adózók soraiba kívánta magát 
beíratni. Ugyancsak ő lett utóbb báró Eötvös Józsefnek* és Trefort 
Ágostnak* az apósa. 

Rosty Albert ekkor egy igen alapos munkálatot dolgozott ki, s a 
már akkor kitűnő karmesternek bizonyult Erkel Ferencet bízta meg a 
terv kivitelével. Ez elfoglalván állását, az irodai munka vezetésére 
maga mellé vette Szilágyi Pált, s egész buzgalommal látott hozzá a 
nemzeti színház operájának megalkotásához, mely különösen attól 
kezdve, hogy Schodelnét, a „magyar dalmű királynőjét” szerződtet-
ték, ugyancsak erős versenyt támasztott a német színház operájának. 

Az opera személyzete össze volt tehát állítva, s bámulatos szor-
galmat fejtett ki Erkel vezetése alatt az akkor leginkább kedvelt ope-
rák betanulásában. De Erkel becsvágyát ez nem elégítette ki. Az elő-
adott darabok mind idegenek voltak, s egyetlen magyar ún. dalmű, a 
Ruzicska József által szerzett „Béla futása” sehogy sem volt repertoá-
ron tartható. Erkel fölfogta, hogy egy olyan műintézetnek, mint a 
nemzeti színház, elsőrendű feladatai közé tartozik magyar dalművet 
is teremteni, s e gondolat nem hagyta többé nyugodni. Akiket ter-
vébe beavatott, elszörnyülködtek vakmerőségén, s biztatás, buzdítás 
helyett mindenütt csak kicsinyléssel s azzal a fölfogással találkozott, 
hogy olyan dalművet, mely magyar is legyen, de műzene is legyen, 
teremteni egyszerűen képtelenség, s csak kudarccal találkozható 
vállalkozás. A magyar zene a műzene magaslatáig nem fejleszthető, 
vagy ha igen, bizonyára megszűnik magyar lenni. 

Erkelt azonban mindez nem csüggesztette el, s összeállva a ze-
neköltés terén is jó nevű Egressy Bénivel* (Gábor fivérével), komo-
lyan hozzáfogott a feladat megoldásához. Egressy Béni megírta a 
„Báthori Mária” librettóját, s Erkel megírta hozzá a zenét. 

De még akkor is bizalmatlansággal fogadták, úgyhogy a nem-
zeti színház karnagyának alig sikerült keresztül vinnie, hogy szer-
zeménye előadásra kerüljön. Schodelné semmiképpen nem volt rá-
bírható, hogy elénekelje a címszerepet; pedig ő nélküle hozni színre 
egy új, pláné eredeti darabot, mely nem hozhatott kész útlevelet ma-
gával a külföldről, annyit jelentett, mint kész bukásnak tenni ki. 
Mindegy; Erkel megkockáztatá. A második primadonnával, Felber 
Máriával került színre az első – igazán ennek nevezhető – magyar 
dalmű 1840. augusztus 8-án, éspedig oly sikerrel, mely mindenkit 
meglepett. A zenebírálat is elismerte, hogy „Báthori Mária” Erkelnek 
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zenei tekintetben a legtöbb tudo-
mánnyal írott műve, bár koncepció-
jára mögötte áll későbbi alkotásai-
nak. A hazafias közönség el volt ra-
gadtatva a kísérlet sikerén, Erkel 
megmutatta, hogy magyar dalművet 
írni igenis lehet. Még a büszke 
Schodelné is meghajolt utóbb Erkel 
géniusza előtt, s midőn a többszöri 
előadásokból meggyőződött, hogy 
„Báthori Máriá“-ban is lehet aratni 
babérokat, nem engedte, hogy azt 
más tegye, hanem azontúl maga éne-
kelte a címszerepet. 

Második operáját már nem fogadták bizalmatlansággal, sőt 
mindenki feszült kíváncsisággal tekintett az első előadás elé. 1844. 
január 27-én került először színre „Hunyadi László”, melynek szintén 
Egressy Béni írta szövegét. Az előadáson szorongásig megtelt a szín-
ház, s noha a nagyszerű nyitányt, valamint Gara Máriának briliáns 
koloraturával fölszerelt, ún. Lagrange-áriáját csak utóbb csatolta 
hozzá a szerző, a darab oly sikert aratott, mely zenetörténetünkben 
valósággal eseménynek mondható. A teljesen magyar zenemű hang-
hullámai végig rezegtek az egész országon, s „Hunyadi László” és 
Erkel neve ismeretessé lőn mindenütt. 

Erkel zeneszerzői híre meg lőn alapítva mindenkorra. Mindjárt 
a következő évben megjelent tőle a „Hymnusz”, s „Hunyadi László”-
hoz a nyitány és számos szerzemény zongorára, közte Hunyadi 
hattyúdalának kivonata, s Vieuxtemps-szal együtt írt magyar duó. 
Utóbb Doplerrel közösen írt „Erzsébet” című alkalmi opera, melynek 
második – legszebb – fölvonását Erkel Ráday Gedeon gróf péczeli 
kastélyában két hét alatt írta. 1861-ben a Hunyadi László sikerét fö-
lülmúló hatással került színre a Bánk Bán. 1862-ben megjelent a 
Sarolta című vígopera, Hollósy Kornéliának, a „nemzet csalogányá-
nak” híres koloratúr-szerepével. 1867-ben következett „Dózsa 
György”, melyben Pauliné Markovics Ilkának volt gyönyörű lírai sze-
repe, s melynek „Régi dal, régi dal, régi dicsőségről” kezdetű hegedűs-
éneke, különösen pedig a negyedik fölvonásbeli sátorjelenet a 
legszebb zenei alkotások közé sorolhatók. 1874-ben került színre 
nagy sikerrel a „Brankovics György”. 
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Az először 1880. december 1-én előadott „Névtelen hősök” című 
vígopera is tiszta magyar motívum, s a „Takarodó”-nál szebb magyar 
zenét zeneíró még alig komponált. 

„István király”-t már az operaházban, 1885-ben hozták először 
színre, s ez Erkelnek eddig a legújabb alkotása. 

Ámde hisszük és reméljük, hogy nem az utolsó. Jókai Mór írt 
valamikor (talán maga sem tudja már mikor) egy operaszöveget 
Kern Leó számára, kinek „Benvenuto Cellini“ című operája szép sikert 
aratott. Kern ezt a szöveget barátjának, Erkel Ferencnek engedte át. 
Címe: „Immetullah”. A még ma is fiatal lelkű mestert e tárgy élénken 
foglalkoztatja, s komoly elhatározása addig nem tenni le a zeneszer-
zői tollat, míg ezt be nem fejezte. Valószínű, hogy ezúttal többet is 
írhatnánk erről, ha az ünnepelt mestert az utóbbi hónapokban nem 
csüggesztette volna el lábbaja. Teljes világ életében, pedig 78 év nem 
kis idő, soha még nem volt beteg, s most, hogy három hónapig az 
ágyat kellett őriznie, egészen kiforgatta magából ez az előtte isme-
retlen állapot. Szívós, erős természete azonban kiheverte a bajt, s 
most – félszázados jubileuma alkalmából – ismét derült és vidám, s 
szelleme is visszanyerte azt a régi rugalmasságát, mely egész életére 
hű társa volt, s oly bámulatos erőkifejtésre képesíté. 

Mert ez valóban bámulatosnak mondható, s működésének csak 
kis részéről adunk számot, ha fölemlítjük, hogy több mint 300 hang-
versenyben lépett föl mint előadó művész, s mint dirigens, sok ezerre 
megy azon dalmű-előadások száma, melyeken ő kezelé a 
vezénypálcát; hogy mint operai rendező, karnagy és igazgató évtize-
deken át csüggedetlenül fáradozott, szervezett és alkotott, több 
százra menő dalművet betanított, közte oly nagy műveket, mint 
„Ördög Róbert”, egyetlen hét alatt, amit egyebütt lehetetlenségnek 
tartanának, csak az ő zsenijének sikerülhetett; hogy a filharmóniai 
hangversenyeknek egyik életrehívója és éveken át éltető lelke volt; 
hogy a zeneakadémiának, melynek igazgatója is volt, s az országos 
dalárszövetségnek létrehozásában vezérszerepe vala; hogy igen sok 
oly alkotás fűződik nevéhez, mely ő nélküle alig sikerül vala. 

Mint előadóművészt az ifjabb nemzedék már kevésbé ismeri. 
Pedig nem mondanak túlzást, ha azt állítják, hogy e tekintetben sem 
áll hátrább, mint zeneszerzés terén. Ifjabb korában a legfölkapottabb 
művészeknek volt egyike, s ha külföldi körútra indul, Liszt Ferenc 
mellett is dicsőséget szerez vala a magyar névnek. Hummel* világ-
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hírű zongoraiskolájának ma már alig is van rajta kívül művelője, s 
abban az időben, amikor még nyilvánosan játszott, áradozó lelkese-
déssel szóltak róla a kritikusok. Schindelmayer, a német színház 
nagy hírű karmestere, Mosonyi, Ábrányi, Bartalus, Berlioz egyaránt 
elismeréssel méltatták mint zeneköltőt, mint előadóművészt, mint 
karnagyot és szervezőt, kiemelve az ő minden alkotásában nyilat-
kozó magyar nemzeti jellegét, mely őt nekünk oly drágává teszi. 

Adja az ég, hogy még sokáig legyen a mienk, sokáig legyen ze-
nénknek erős oszlopa, nemzetünk büszkesége! 

 
 

Jegyzetek 
* Vasárnapi Ujság – Pesti, Budapesti szépirodalmi és ismeretterjesztő 

képes családi hetilap, mely a kor költőinek, íróinak, tudósainak az írásait közöl-
te vonzó fametszetes képekkel együtt. A lap munkatársa volt többek között 
Jókai Mór (1854–1861) és Mikszáth Kálmán is (1902–1910). 1888-ban, az 
Erkel Ferencről szóló írás megjelenése évében Nagy Miklós volt a lap felelős 
szerkesztője. 

* Klein Henrik – kíváló képzettségű pozsonyi muzsikus, tanár.  

* viceispán – alispán 

* Eötvös József (1813–1871) – író, költő, politikus, 1867-től haláláig a 
magyar kormány vallási és közoktatásügyi minisztere   

* Trefort Ágosont (1817–1888) – politikus, 1872-től haláláig vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. 

* Egressy Béni (1814–1851) – zeneszerző, színész, színműíró, Petőfi 
verseinek első megzenésítője.   

* Hummel – Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) osztrák ze-
neszerző, zongoraművész, karmester és zenepedagógus, zongoraiskolája 1828-
ban jelent meg. 


