
 

ERKEL FERENC 
 

Előrebocsátott adalékok. 

 

Családok – személyek:  

 

Gróf Wenckheim József Antal és gróf Wenckheim Ferenc voltak a hatalmas  

magyarországi birtokok örökösei. ( Mindketten nagyműveltségű zenebarátok).  

Ferenc gróf szervezte meg Gyula város zenei életétét gróf Csáky Kálmán – ő hívta Erkel 

Ferencet Kolozsvárra zenetanítónak.  

Brassai Sámuel – nyelvész, az utolsó erdélyi polihisztor (polihisztor= különböző 

tudományokkal foglalkozó ember, művelője a zenének is, sportnak is.)  

Ő irányította Erkel figyelmét a magyar zene ügye felé, az ő ösztönzésére írta Magyar Ábránd 

című darabját. 

Klein Henrik – Pozsonyban élő, morva születésű kiváló muzsikus. A szigorú professzor 

házába fogadta a tehetséges ifjú Erkel Ferencet. 

Egressy Béni 

Ábrányi Kornél 

                  

Városok:  

Gyula –  itt volt elemi iskolás – itt kezdett zenét tanulni /zenetanítója édesapja/ 10 éves 

korában már orgonált, kísérte a miséket –  9 évesen  (állítólag) már bemutatkozott 

zongoristaként a gyulai nyilvánosság előtt.   

Pozsony – gimnáziumi tanulmányait a bencés gimnáziumban végezte  

 – itt hallotta többször is muzsikálni  Bihari Jánost, a verbunkos zene virtuóz  hegedűjátékosát. 

Nagyvárad – gimnáziumi tanulmányok kezdete 

Kolozsvár – zongoratanárként tevékenykedett, érett zongoraművészként is itt lépett fel 

először – itt találkozott Brassai Sámuellel. – előadóművészként lépett fel.  

Pest-Buda – több éves színházi gyakorlatra tesz szert – lerakja az európai színvonalú magyar 

operakultúra alapjait – sokoldalú munkása Pest-Buda zenei életének.  

Pozsony – Kolozsvár – Pest-Buda: ez a három város volt döntő hatással egyéniségének 

kialakulására.  .   

 

Évszámok:  

1810. november 07. születésének dátuma. 

1834. május 04. Hangverseny a nemzeti kaszinóban, bemutatkozás a pesti közönségnek.                    

1835. tavaszán a Budai Magyar Színjátszó Társaság karmestere lett –  

1836–37: a Pesti Városi (német) Színház másodkarnagya –   

1838. január 7. a Nemzeti Színház (korábban Pesti Magyar Színház) első karmestere lett.  

1840. aug. 08. a Bátori Mária bemutatója Erkel vezényletével. E naptól kezdve nevezik a 

Magyar Színházat Nemzeti Színháznak   

1853. a Filharmóniai Társaság megalakulása   

1867. megalakul az Országos Daláregyesület     

1890. visszavonulás a hangversenyélettől 

1893. június 15. halálának dátuma.  

  



 

Családtagjai: 

Erkel Vilmos /dédapja/ 

id. Erkel József /nagyapja/ – a gyulai grófi kastély gondnoka, a grófi gyerekek zenei tanítója. 

(Más gyerekeket is taníthatott, Gyulán kizárólag csak ő hivatalos címe: „a gyulai kastély 

gondviselője”  

ifj. Erjek József édesapja/ – németgyulai tanító, a magyargyulai templom reggens chorija 

(tanító és egyházkarnagy)  

Ruttkay Klára Terézia – édesanyja   

               

Filharmóniai Társaság   

61 ízben vezényelte a Filharmonikusokat. (80-ik születésnapján szerepelt utoljára).      

 

Erkel Ferenc tisztségei:      

             Az országos daláregylet karnagya   

             A Zeneakadémia igazgatója (és zongoratanára 

             A Nemzeti Színház, 1884-től az Operaház főzeneigazgatója 

 

Kitüntetései: 

              Ferenc József-rend lovagkeresztje, Vaskorona-rend 

 

Erkel Ferenc a romantika korának, a 19 század magyar zenéjének Liszt Ferenc mellett 

legnagyobb egyénisége. 

A magyar nemzeti opera megteremtője.  

Zeneszerző  –  zongoraművész  –  karmester: a Nemzeti Színház, majd a Magyar Királyi 

Operaház  főzeneigazgatója. 

Zenepedagógus: a Zeneakadémia igazgatója és tanára. 

Közéleti személyiség – egyesületek elnöke – a Filharmóniai Társaság  –   

       az Országos Daláregyesület alapítója.  

 

Kiváló sakkmester . 

A muzsikussá lett Erkel fiúk: Elek, Gyula, László, Sándor édesapja.  

Elsősorban operákat írt, de komponált többek között szimfonikus műveket, - 

népszínműzenéket – kantátát – karműveket – kísérőzenét  – dalokat – hangszeres darabokat 

is. 

 

Gyermekévek, pályakezdés 

Született: 1810. november 7-én   

Szülővárosa: Gyula (Békés megye) 

Nagyapja: „öreg” Erkel József  

Édesapja: ifj. Erkel József  

        Mindketten jól képzett muzsikusok voltak. 

        Egyértelműen magyaroknak vallották magukat. 

  

Pozsonyból költöztek  a Wenckheim grófok gyulai birtokára Ferenc szülővárosában, 

Gyulán járt elemi iskolába.   



Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon kezdte, majd Pozsonyban folytatta. Ott hallotta 

először Liszt Ferenc zongorajátékát – ott hallott először verbunkos  muzsikát a kor híres 

hegedűművészének, Bihari Jánosnak a tolmácsolásában. 

Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után  Erdély szellemi központjába, Kolozsvárra 

ment, ahol zongoratanár lett, majd a kolozsvári zenekedvelő közönség körében alakult  

„hangversenyi zenekar”  meghívta  karnagyául. 

           

Erkel és a magyar nemzeti opera 

Erkel Ferenc volt a magyar opera úttörője, az európai színvonalú magyar nemzeti opera 

megteremtője. 

 

Erkel operamintái – Formai és gyakran dallami mintáit is nyugati, elsősorban  francia,  

még inkább  olasz operákból vette 

 

Erkel operai nyelvezete –  A kor embere azt kívánta tőle, hogy a magyar színházakban 

magyar opera szóljon, ezért nemcsak szövegében, hanem dallamában, ritmusában is ki kellett 

alakítania a magyar opera magyar zenei nyelvezetét 

 

Erkel és a verbunkos zene – A hajdútáncok,  pásztortáncok zenéjéből,  a keleti és 

nyugati muzsika ötvözetéből  teljesen magyarrá lett verbunkos muzsikát választotta 

forrásul. Ebből alakította ki nemcsak az operák hangszeres,  hanem énekelt zenéjét is. A 

nemzetközi operai nyelvezetet és a verbunkos zenét a Bánk bánban sikerült a 

legnagyobb művészi színvonalon egybeötvöznie.   

 

Erkel operáinak témája – Művészete a magyar nép érzelmeinek,  a kor hangulatának 

tükre. Csak nemzetének történelme érdekelte –  ha témáit messze múltból merítette is  –  

mindig a jelenhez szólt és a jövőt építette.  

 

Erkel operái 

 

Bátori Mária 

Kétfelvonásos opera 

Szövegét – Dugonics András drámája nyomán – Egressy Béni írta 

Bemutató 1840. augusztus 8. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Budán és leányváron a XII. század elején 

  

Hunyadi László 

Eredetileg négyfelvonásos opera 

Szövegét – Tóth Lőrinc drámája nyomán – Egressy Béni írta 

Bemutató 1844. január 27. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Nándorfehérvárott, Temesváron és Budán 1456-ban 

  

Bánk bán 

Eredetileg három felvonásos opera 

Szövegét – Katona József drámája nyomán –Egressy Béni írta 

Bemutató 1861. március 19. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Visegrádon és a Tisza partján 



  

Sarolta 

Háromfelvonásos vígopera 

Szövegét Czanyuga József írta 

Bemutató 1862. június 26. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Magyarországon, a XV. század második felében. 

 

Dózsa György 

Ötfelvonásos opera 

Szövegét – Jókai Mór drámája nyomán – Szigligeti Ede írta 

Bemutató 1867. április 6. Pest, Nemzeti Színház 

Játszódik Magyarországon, 1814-ben 

 

Brankovics György 

Négyfelvonásos opera 

Szövegét – Obernyik Károly drámája nyomán Odry Lehel és Ormai Ferenc írta 

Bemutató 1874. május 20. 

Játszódik Szerbiában, a XV. század elején 

 

Névtelen hősök 

Négyfelvonásos opera 

Szövegét Tóth Ede írta 

Bemutató 1880. november 30. Budapest, Nemzeti Színház 

Játszódik Magyarországon 1848-49-ben 

 

István király 

Négyfelvonásos opera 

Zenéjét szerezte Erkel Ferenc (a hangszerelést fiai végezték. 

Szövegét írta  (Dobsa Lajos tragédiája nyomán)  Váradi Antal 

Bemutató: 1885. III. 14. 

Az életút vége 

 

A magas kor lassan  megtörte erejét.  A rendszeres munka már nagy teher volt számára.  

Szívesen és lelkesen tanított,  de a Zeneakadémia igazgatásáról  már lemondott. Gyakran 

emlegette, hogy Hector Berlioz (Ektor) általa ismerte meg a Rákóczi indulót. 

Hasonlóképpen beszélt Liszt Ferenchez fűződő kapcsolatáról.  

  

1888.december 16-án karmesteri pályafutásának ötvenesztendős jubileumát ünnepelték.  

Az ünnepi szónok a nagy író, Jókai Mór volt. Számos dalos-egyesületből toborzott alkalmi 

kórus énekelte Himnuszát, melyet a szerző „könnyezve hallgatott”.  

1893. június 10-én halt meg, halálát az egész nemzet gyászolta.  Ezüstszínű koporsóját az 

Operaház előcsarnokéban helyezték el, az út feketéllett a tömegtől. A Filharmonikusok 

Zenekara a Hunyadi László gyászindulójával búcsúzott alapító karnagyától. A Kerepesi 

temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírjánál ezrek énekelték a Himnuszt. 

   

 

 



LISZT FERENC 

 

Gyermekévek 1811 – 1827.  

Liszt Ferenc a 19. század nagy romantikus zeneszerzője,  minden idők egyik  legnagyobb 

és legünnepeltebb zongoraművésze,  1811.  október 22-én  született a nyugat-

magyarországi Doborjánban (Ma az ausztriai Burgenland tartományhoz  tartozik, neve 

Raiding //Rájding//). Születése második napján (október 23-án) keresztelték meg a 

római katolikus templomban, Lókon.  

 

Zenét művelő családból származott.  nagyapja –  Liszt György Ádám –  orgonistaként és 

kórusvezetőként is működött. Édesapja  – Liszt Ádám –   több hang- szeren is játszott. Ferenc 

zenei tehetsége korán megnyilatkozott. 9 éves korában Sopronban lépett fel nyilvános 

hangversenyen.  Magyar főurak ösztöndíjat ajánlottak fel számára, Bécsben folytathatta 

tanulmányait.       

  

A gyermek Liszt Bécsben.  

11 éves volt, amikor Bécsbe költöztek.  Karl Czernytől  kapott zongoraleckéket. (Csernyi 

Beethoven egykori  tanítványa volt.) Másik neves tanára Antonio Salieri zeneelméletre 

tanította.     

 

A gyermek Liszt Párizsban 

A gyermek Liszt bécsi tartózkodásának legjelentősebb fellépése 13 éves korában, az 

1823. április 13-án délelőtt tartott koncert volt a Vígadó (Redout // Redút//) kistermében. 

Ezt követően a kis Ferencet  Párizsba, az európai mű- vészetek központjába vitte 

édesapja.   

 

A gyermek Liszt Pesten  

13 éves volt Liszt Ferenc, amikor párizsi és londoni útja előtt édesapjával Pestre utazott, 

hogy a magyar fővárosban is bemutatkozhasson. Édesapja ezt íratta fia nevében a 

koncert plakátjára: „Magyar vagyok és nem ismerek nagyobb boldogságot, mint azt, hogy 

neveltetésem és taníttatásom első gyümölcsét Franciaországba és Angliába utazásom előtt,  

ragaszkodásom és hálám jeléül, drága hazámnak bemutathassam.” A koncerten olyan 

nagy sikert aratott,  hogy újabb három hangversenyt kellett adnia.  

 

A gyermek Liszt európai útjai. (London /Anglia/ és más utak) 

Már a Párizsba vezető út is valóságos diadalmenet volt.  A 13 éves zongorista zsúfolt 

házak előtt játszott Münchenben,  Augsburgban,  Stuttgartban. A Liszt család 1823. 

december 11-én érkezett meg a francia fővárosba,  ahol  csalódás érte őket. A Párizsi 

Consevatoire (Konszervatoár) nagyhírű igazgatója, Luigi Cherubini (Luidzsi Kerubini) 

idegen állampolgárságára hivatkozva – nem vette fel Ferencet a növendékek közé. 

 

Párizs után London következett (1824.) A híres windsori kastélyban IV. György angol 

király is fogadta. Anglia után ismét egy hosszú  franciaországi koncertkörút következett, 

majd Svájc és ismét Anglia. 1827. nyarán meghalt édesapja.  Ezzel lezárult Liszt 

gyermekkora. Ekkor - 17 éves korában - befejezte az édesapjával  együtt megtett hosszú, 

fárasztó gyermekkori utazásokat, visszatért Párizsba. Magához hívta édesanyját, 

abbahagyta a hangversenyezést is, zongoraórák adásából jutott jövedelemhez.  



 

Tanulás és munka  1830 – 1838. 

Alkotókedvét felébresztette és új irányba terelte,  Niccolo (Nikkoló) Paganini. A kor nagy 

hegedűművészét hallgatva  felfedezte saját hangszerének eddig sosem hallott hangzásbeli,  

technikai és kifejezési  lehetőségeit. Ettől kezdve arra törekedett, hogy úgy hangozzék a 

zene a zongorán is, ahogy Paganini játszott a hegedűjén.   

 

Párizsban megismerkedett (1832. februárja) Chopinnel  (Frédéric Chopin //Frederik 

Sopen//).  A párizsi zenei életben művészi hitvallásban is, személyes barátságban is 

Chopin és Berlioz (Hector /Ektor/ Berlioz) álltak  legközelebb hozzá.  Berliozzal való 

kapcsolatai a programzene felé terelték alkotói képzeletét. 

Az ifjú Liszt már19 éves korában újabb hangversenykörutakra indult.  (1830)   

Később hosszabb időt töltöttek Olaszországban  (1837  Bellagio  /Belladzsó) 

 

A nagy virtuóz évek.. 

A bécsi és az utána következő  magyarországi hangversenyek. Liszt Ferenc 1839-től 

1847-ig tartó „virtuóz” korszakának bevezetői voltak.  Már Pozsonyban és Pesten 

példátlan nemzeti ünneplésben részesítették. (1839. december, 1840. január). 

Szülőfalujában,  Doborjánban,  nagy ünnepléssel fogadták. Sopronban a város dísz- 

polgárává avatták  

 

Ebben az időszakban Európa csaknem minden országában megfordult,  némelyikben 

többször is. Hangversenyein ünnepelték,  csaknem egy évtizeden át megszakítás nélkül 

tartó európai hangversenyútjai valósággal  diadalmenetek voltak. Csodálatos 

virtuozitása meghódította egész Európát.   

 

Weimarban. 1848 – 1861.  

1848. februárjában Németországban, Drezdában, megismerkedett Richard  Wagnerrel,  

akivel élethosszig tartó barátságot kötött. A Weimarban töltött évek Liszt Ferenc életében 

főképpen  az alkotás esztendei voltak. Itt komponálta legtöbb művét. 

 

1861 augusztusában Liszt Ferenc elhagyta Weimart és Rómában telepedett le. Az „örök 

város”-ban elhatározta,  hogy belép  a papi rendbe.  

  

Liszt Magyarországon, Weimarban és Rómában. 1870 – 1886.  

Az 1870-es esztendővel kezdődően Liszt,  hol Budapesten,  hol Weimarban,  

hol Rómában tartózkodott.   

  

1870-ben négy hónapot töltött Szekszárdon barátja, báró Augus Antal vendégeként. 

Fontos esemény volt,  amikor Karácsony másnapján Liszt Ferenc  meglátogatta Deák 

Ferencet (a „haza bölcsét”), aki arra kérte, hogy telepedjen le Magyarországon és 

vállalja el az első pesti Zeneakadémia elnökségét. A hivatalos felkérést a kormány 

nevében Andrásy Gyula miniszterelnök adta át neki (1870 . december). Liszt elvállata az 

elnökséget. A Zeneakadémiát 1875-ben nyitották meg,  A Zeneakadémia megalapításán 

fáradozók  elérték,  hogy a kultuszminisztérium  hat évre kibérelje  a Hal tér 4. sz. alatti 

házat. Az elnök – Liszt Ferenc – új lakását is ebben a házban rendezték be.  

 



1873-ban  a Rómából Magyarországra visszatérő 62 éves mester  pályafutásának 50-ik 

évfordulója alkalmából  3 napig tartó  ünnepségeket rendeztek. 

A gyakori utazások – koncertek és más zenei események,  találkozások,  ünnepségek 

sora pesti központtal,  kiemelt weimari és római teendőkkel – egészen 1885 végéig 

folytatódtak.  Hasonlóképpen a kapcsolódó kitérők, kisebb utak is: Düsseldorf,  

Hannover,  Hollandia és Altenburg,  Baden-Baden, Antwerpen, újra és újra Bayreuth és 

Bécs.   

 

Halálának éve: 1886. 

 

Ez év elején Rómában volt, majd január végén Budapestre utazott. Február 2-án kezdte 

el ismét az oktatást. A növendékeket saját lakosztályában tanította, ingyen. Sok weimari 

diákja is utána jött Budapestre. 1886. március 11-én, este 11 órakor vonatra ült és végleg 

elhagyta Budapestet.  Május közepétől Weimarban tartózkodott, ahonnan Bayreuthba 

utazott, 1886. július 21-én délután érkezett meg Bayreuthba megfázva,  erősen köhögve. 

A következő napokban egyre betegebb lett. Tüdőgyulladást kapott és 1886. július 31-én 

este 23 óra 30 perckor meghalt. 

 

Liszt művei 

Rendkívül termékeny zeneszerző volt, rengeteg darabot komponált.  Összesen 1.400  

művet ír A programzene lelkes támogatója volt.  Erre utalnak  sok más műve mellett 

szimfonikus költeményei, a Faust szimfónia,  a Dante szimfónia, két zongorára írt legendája 

is – Zongorára írt művek sokaságát hagyta az utókorra: írt zongoraetűdöket, fantáziákat  

–  készített átiratokat  –  írt zongoraversenyeket – egyéb zongorára írt alkotásokat – Írt 

operákat – többtucatnyi  kórusművet –  zenekari kompozíciókat –  komponált zongorára 

és zenekarra  –  írt kamarazeneműveket    –  dalokat. 

  

Liszt magyarsága.  Liszt Ferenc mindig magyarnak tartotta és vallotta magát. Hosszú 

ideig élt Párizsban, Weimarban és Rómában, de nem lett sem francia, sem német, sem olasz 

állampolgár. Európa útjain is csak magyar útlevéllel utazott.  Sőt, gyermekei is magyar 

állampolgárok lettek.  Egy 1845-ben írt levelében  ekként írt erről: „Gyermekeim apjuk 

állampolgárságát viselik. Akár tetszik, akár nem, magyarok!” 

 

 

BARTÓK BÉLA 

 

Édesapja, id. Bartók Béla a nagyszentmiklósi földművesiskola igazgatója volt, zongorán, 

gordonkán is jól játszó zenekedvelő ember. Édesanyja, Voit Paula, jól zongorázott. Korán 

felfedezték kisfiuk zenei lépességeit. Felfigyeltek zenei érdeklődésére, észrevették, hogy 

kitűnő zenei memóriája, ritmusérzéke, ütemér-érzéke van és mindehhez abszolút zenei hallás 

társul. Ezért édesanyja már hat éves korában zongorázni tanította. Hamarosan zenét is 

szerzett. Első kompozíciói kisebb zongoradarabok voltak és A Duna folyása című 

programatikus zongoradarabja. 

 

A gyermek Bartók első nyilvános fellépése  Nagyszőlősön volt, egy iskolai  ünnepségen. 

Sikerei következtében édesanyja Pozsonyba utazhatott vele, ahol Erkel Ferenc fiánál, 

Erkel Lászlónál folytatta zenei tanulmányait. Pozsonyban ismerkedett meg a nagymesterek 



zenéjével, Önéletrajzában írta később, hogy 18 éves korára megismerte a zeneirodalmat 

Bachtól Brahmsig.   

 

Pozsonyban ismerkedett meg a nála majdnem égy évvel idősebb Dohnányi Ernővel, Az ő 

példájára és tanácsára iratkozott be a közeli bécsi Zeneakadémia helyett a budapesti 

Zeneakadémiára. Így kezdődött a 20. század nagy magyar mesterének zenei pályafutása. 

Életéről sokat mondabak a következő sorok.   

  

Bartók Béla a 20. század nagy magyar zenei géniusza – zeneszerző, zongora- művész, a 

Zeneakadémia tanára, népdalgyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1881. 

március 25-én született Nagyszentmiklóson, Erdélyben, Torontál vármegyében. 1945. 

szeptember 26-án hunyt el New-Yorkban. 

 

Az Elemi Iskola elvégzése után Nagyváradon kezdte, majd Pozsonyban folytatta 

gimnáziumi tanulmányait. Pozsonyban Erkel Ferenc fiánál, Erkel Lászlónál tanult 

zongorázni, a budapesti Zeneakadémián Thomán István növendéke lett.  Zeneszerzés 

tanára Koessler János volt. 

 

Zeneszerzőként egész életét, alkotói munkásságát végigkísérte a számára "tiszta forrást" 

jelentő népzene. Nemcsak népdalfeldolgozásai tanúskodnak erről, hanem a népzene 

szellemében fogant önálló műveinek sokasága is. "Nem jár el helyesen az" – olvashatjuk egy 

1941-ben készült amerikai interjújában –"aki megelégszik a népzene szórványos 

felhasználásával, vagy e régi dallamok utánzásával...  A nép zenéjében rejlő zenei 

kifejezési eszközöket… a zeneszerzőnek oly kifogástalanul kell beszélnie, hogy zenei 

kifejezésének ez legyen legtermészetesebb módja."  

 

Bartók 1906-ban Kodály Zoltánnal együtt kezdte meg népzenei kutatómunkáját. 

Felhasználva, stílusába olvasztva az atonalitás (hangnemnélküliség), a Schönberg-iskola 

(dodekafónia /tizenkétfokúság/) majd a neoklasszicizmus jónéhány eredményét is, végig 

művészete alapjának, anyanyelvének tekintette a népzenét s legmerészebb újító műveiben 

sem szakadt el tőle. 

 

A régi nemzedék kezében lévő "hivatalos" zeneélet és zenekritika hangja úgy vált vele 

szemben egyre elutasítóbbá, ahogyan azok mind újabb és merészebb hangon szólaltak meg. 

Így – élete végéig, sőt azon túl is – két oldalról is állandó és kemény támadások érték: 

egyrészt a magyarság és más nép zenei folklórjában végzett tevékenysége miatt, amelyek 

magukban hordták zenei nyelvezeté- nek alapját és a "népek testvériségének eszméjét", 

másrészt zenéjének új hangzása miatt.  

                                                                                                              

Fontos, hogy Bartókkal ismerkedve idézzünk egy 22 éves korában, 1903-ban írt leveléből: 

"Kell, hogy minden ember, midőn férfiúvá fejlődött, megállapítsa, minő ideális cél 

érdekében akar küzdeni, hogy eszerint alakítsa egész munkálkodását, minden 

cselekedetének mineműségét. „Én részemről egész életemben minden téren mindenkor és 

minden módon egy célt fogok szolgálni: a  magyar nemzet és a magyar haza javát."  

 

 

 



Bartók zenéje 

 

Bartók kezdetben a klasszicista és romantikus zene jellegzetességeit sajátította el, később 

Richard Strauss merész,  új hangzású zenéjével ismerkedett.  

Népzenei kutatómunkájának hatásaként a népzene nyelvezete műveinek alkotórészévé 

lett. Megjelentek alkotásiban Arnold Schőnberg és Igor Stravinsky újításai is (atonalitás 

= hangnemnélküliség, dodekafónia = 12 fokúság), ugyanakkor tanulmányozta a francia 

és olasz barokk zongoramuzsikát is. Kései művei, a II, hegedűverseny a Zenekari 

Concerto és a III, zongoraverseny nemes dallamosságával, formáinak klasszikus 

arányaival új köntösben a régi kor nagy mestereire emlékeztet. 

 

 

KODÁLY ZOLTÁN 

 

Szülővárosa Kecskemét. Születésének ideje: 1882. december 16. 

Budapesten halt meg 1967. március 06-án. 

 

Gyermekkora 

Édesapja vasúti tisztviselő volt. Röviddel Zoltán születése után a Komáromtól nem 

messze fekvő felvidéki kisváros, Galánta állomásfőnöke lett és a család oda költözött. 

Kodály Zoltán teát Galántán töltötte kisgyermekkorát, Galántán járt elemi iskolába és 

Galántán ismerkedett meg a magyar népdalokkal.  

 

A középiskolás diák 

 Galánta után édesapja Nagyszombat állomásfőnöke lett, Az ifjú Kodály Zoltán ezután a 

nagyszombati gimnázium tanulója lett. Zongorázni, hegedülni, gordonkázni tanult és 

énekelt a székesegyház kórusában. Ekkor írta első szerzeményeit, többek között egy 

misét. A gimnázium zenekarában is játszott, a zenekarnak egy nyitányt írt, amit 1908-

ban be is mutattak. A Kodály család és baráti köre gyakran tartottak zenés 

összejöveteleket, amelyeknek fő céljuk az együttmuzsikálás volt  Ez kamaradarabok 

írására ösztönözte Zoltánt. Ekkor komponálta például Vonóstrióját. 

  

Az ifjú Kodály Zoltán 

 Érettségi után, immár fiatalemberként, Budapestre költözött, hogy megkezdhesse 

felsőfokú tanulmányait a Fővárosban. Beiratkozott a Zeneakadémia zeneszerzés szakára 

és az Egyetem bölcsészeti karára ahol 

előbb magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett, majd doktori diplomát kapott.   

  

Kodály tanár úr 

1907 tavaszán megnyílt az új Zeneakadémia palotája Az új tanév kezdetén írták: „A 

növendékek létszáma megszaporodott, új zeneelméleti tanár beállítása vált szükségessé.  

Ezen munkakör teljesítésére  dr. Kodály Zoltán  alkalmaztatott”.  1907 őszén kezdte meg 

tehát Kodály Zoltán hatvan éven át tartó zenepedagógiai tevékenységét. 

   

Kodály kezdetben a muzsikus utánpótlás nevelésével foglalkozott  Az  1920-as években 

fordult az iskolák felé, hogy azt követően megszülessen hogy azután kimunkáljon egy 



olyan szellemű ének-zenetanítás, amelyre felfigyelt az egész világ, amelynek sok követője 

lett Európában és más földrészeken is. 

 

Kodály Zoltán és a népzene  

1906-ban és 1907-ben Párizsban és Berlinben járt, ahonnan gazdag tapasztalatokkal tért 

vissza. Ekkor szólalt meg műveiben az első ősi-új hang, amelyet akkor sokan lelkesen, 

sokan idegenkedve fogadtak. 

 

A népzenetudós Kodály Zoltán munkássága kétoldalú volt. Miután felismerte, hogy az új 

kultúra éltető forrását csak a magyar népzenében találhatja meg,  1905-ben, 23 éves korában, 

megkezdte korszakalkotó népdalgyűjtő munkásságát. Egy évvel később, 1906-ban,  már 

Bartók Bélával együtt folytatta ezt a munkáját. Először a Fel- vidéken, majd Erdélyben és 

a bukovinai csángó magyarok között gyűjtött, míg- nem bejárta egész Magyarországot. 

Munkájuk nyomán sokezer népdalt gyűjtöttek össze. 

A  gyűjtés csak az első lépés volt. A gyűjtemények tudományos feldolgozásra, 

rendszerezésre vártak. Ezt a hatalmas munkát Bartók Béla és Kodály Zoltán közösen 

vállalták A Magyar Tudományos Akadémián. Bartók Béla Amerikába költözése után 

Kodály Zoltán egyedül folytatta.   

 

Kodály és a Magyar Tudományos Akadémia 

Életének több, mint fele kötődött a Magyar Tudományos Akadémiához 

1930-40-ig a Néptudományi Bizottság tagja volt – 1940-1952-ig a  népzenei gyűjtemény 

összkiadásának kimunkálója.– 1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 

választották – 1940 és 1946 között a  Tudományos Akadémia elnöki tisztét töltötte be.  

 

A zeneszerző  

Kodály felismerte, hogy aki az ősi magyar zenéből táplálkozó új magyar zenekultúrát 

felépíteni jön, annak  az európai tudás minden eszközét birtokolnia kell? 

 Kodály a zene szinte minden műfajában alkotott.  Művészetében kiemelkedő szerepet 

kapott a Kóruszene, mintegy 150 kórusművet komponált. A másfélszáz kórusmű közül  

 24 kíséret nélküli férfikar darab (közülük néhány legismertebb:  Karádi nóták, Huszt, 

Felszállott a páva, Esti dal, Rab- hazának fia) 45 vegyeskari mű (talán legismertebbek a 

Jézus és a kufárok, Mátrai Képek, Öregek, Liszt Ferenchez, Norvég leányok, Békesség 

főhajtás, Zrínyi szózata, Miserere, a híres kánonok pl. A Magyarokhoz Berzsenyi Dániel 

versére) 76 gyermekkari és nőikari mű (Gyermekkarok pl. Villő, Túrót eszik a cigány, 

Gergelyjárás, Juhásznóta, Pünkösdölő, nőikarok: Két zoborvidéki népdal, Hegyi 

éjszakák, 4 olasz madrigál): 

 

 Végigtekintve Kodály kórusművészetén, az az érzésünk támad, hogy  az ember élete, 

népünk történelme kel életre bennük? 

 

 Kodály Zoltán kórusművészetét a kórusmuzsika három nagy reneszánsz mesterének: 

Monteverdinek,  Marenzionak,  főképpen pedig Palestrinának a  műveivel tartják 

egyenértékűnek?   

 

 

 



Pedagógiai célú szerzeményei 

Kodály Zoltán pedagógiai célú (tanító, nevelő) művek egész sorát írta az ifjúság számára, 

hogy segítse a magyar zene dallam és ritmusvilágának felfedezését, megismerését és 

elsajátítását? Erre a célra csak a „333 olvasógyakorlat”  négy füzetében 440 dallamot 

bocsátott közre? 

   

Más füzeteket is közreadott:  Ötfokú zene – Kisemberek dalai – Bicinia 

Hungarica  – Tricinia – Kétszólamú énekgyakorlatok  –  Énekeljünk tisztán stb.  

 

Zenekari művek 

Kodály Zoltán alkotóműhelyében jelentősek a zenekari művek, mint például az 1906-ban 

komponált első zenekari darabja, a Nyári este – leghíresebb zenekari népdalfeldolgozása, az 

1939.ben írt Fölszállott a páva (variációk egy magyar népdalra) – vagy két ismert zenekari 

táncdarabja a Marosszéki táncok és a Galántai táncok.  

  

Kamarazene 

Gimnazista korában jelentkezett kamarazene iránti vonzalmát zeneszerzőként is 

megőrizte. Fiatal komponistaként több darabot is komponált a műfajban. Bizonysága ennek 

többek között I. és II. vonósnégyese – gordonka–zongora szonátája – szerenádja.   

 

Zongoraművei 

Kodály nemcsak zenekarra és kamaraegyüttesekre komponált. Noha ifjú zeneszerzőként írt 

zongoraművei nem tartoznak az általánosan és gyakran játszott darabok közé, ismert 

közülük  az Opus 3-as számot viselő Kilenc zongoradarab, amelyet Bartók Béla mutatott 

be 1910. március 27-én, Kodály első szerzői estjén és az Opus 11-es Hét zongoradarab. 

A zenét tanuló gyerekek számára írta  három sorozatát:  Gyermektáncok – 24 kis kánon 

fekete billentyűkre – 12 kis darab zongorára 

 

Dalai 

Dalai egyrészt népdalok voltak, amelyeket zongora-, vagy zenekari kísérettel látott el, 

másrészt általa komponált műdalok, amelyeknek ihletői ismert kortárs költők, vagy 

régebben élt nagy költők voltak. 

 

Színpadi zenéje 

Színpadi zenéjének forrása is a magyar népdal volt. Az 1932-ben bemutatott Székelyfonó 

című daljátékának anyagát a székelyföld dalaiból, balladáiból, zenés játékaiból, románcaiból, 

néptáncainak muzsikájából válogatta össze, A darabban az opera-dramaturgiában is új utat 

mutatott: a népi játék színes forgatagát költöztette át a dalszínház színpadára.  

  

Másik híres daljátéka, a Háry János is népdalokra épül.  Csak akkor vált át másféle 

zenére, amikor a színpadon más országbeli szereplők  jelennek meg. 

 

Kodály Zoltán műveiben szólalt meg először magyar népdal az operaszínpadán? 

 

A tudós 

Életének több, mint fele kötődött a Magyar Tudományos Akadémiához. 



1930-40-ig a Néptudományi Bizottság tagja volt – 1940-1952-ig a népzenei gyűjtemény 

összkiadásának irányítója–1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 

választották – 1940 és 1946 között a Tudományos  Akadémia elnöki tisztét töltötte be.  

  

Kitüntetései 

Kodály Zoltán munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el Magyarországon is, 

külföldön is.  Néhány a kitüntetések,  elismerések,   rangos címek közül:  Corvin lánc – 

Magyar Érdemrend – Kiváló művész – Kossuth díj háromszor is – a budapesti, 

kolozsvári, berlini, torontói, oxfordi egyetem díszdoktora.  

 

Életműve és a gyermekek 

Kodály Zoltánnak a zene tanításához és tanulásához adott útmutatásai egy egész ország 

gyermekeinek adnak örömet, akik felnőtt korukban is a zenekultúra birtokosai, a zene 

örömet adó szépségének élvezői lesznek  

 


