
Budakeszi: Négy nagy magyar… II. – Tudod-e? Erkel 
 

Tudod-e, hogy 
… német eredetű, magyar nevelésben részesült, magyarul érző és beszélő  
     ember volt? 
… Erkel a Hunyadi László bemutatásának évében, 1844-ben írta    
    Kölcsey Ferenc versére a Himnusz-t? 
… Erkel Ferenc a magyar nemzeti opera megteremtője 
                             a Filharmóniai Társaság megalapítója  
                             kiváló zongoraművész, karmester 
                       az országos kórusmozgalom örökös karnagya 
                       a Zeneakadémia igazgatója és tanára volt? 
  
Tudod-e, hogy 
… gimnazistaként Pozsonyban tanult zenét -  tanára a német Klein  
     Henrik volt – és  Kolozsváron vált érett magyar muzsikus- 
    sá? 
… ifjú zongoratanárból Kolozsváron lett ünnepelt zongoramű- 
    vésszé? 
… Kolozsváron már komponált is. írt magyar stílusú zenét? 
… Kolozsváron ismerkedett meg Brassai Sámuellel, az idős  
     polihisztorral, akivel életre szóló barátságot kötött? 
… Hogy Brassai ösztönözte a magyar népdal behatóbb megisme- 
     résére? 
… ekkor írta  „Magyar Ábránd” című kompozícióját, amelyet Brassai   
     Sámuel – Erkel feljegyzése szerint – csodálkozva hallgatott? 
 
 Tudod-e, hogy 
... 1834 május 4-én a fővárosban –a Nemzeti Kaszinóban – mu- 
    tatkozott be Pest-Buda közönségének? 
… 1835 tavaszán már a Pesti Színház másodkarnagya volt. 
… 1837-ben megnyílt az új Pesti Magyar Színház, amelynek első  
    karmestere lett? 
… a Pesti Magyar Színházban került bemutatásra Erkel Ferenc első  
    operája, a Bátori Mária: 
… Attól kezdve nevezték így a magyar szíjházat: Nemzeti Színház? 
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Tudod-e, hogy 
… a Bátori Mária még nem teljesen „magyar opera”,  német, olasz, francia  
      stílusjegyek fonódnak össze benne? 
… az előbbiek mellett már felcsendülnek magyaros motívumok is,  
     megszólal benne az udvar elleni ellenzéki hang? 
… később komponált nyitánya a magyar szimfonikus zene ma-   
    radandő értékei közül való? 
…sikere mutatta, hogy Erkelnek ez az operája több volt, mint kisérlet 
     Ezt várta a magyar nemzet? 
 
Tudod-e, hogy  
… 1844. január 27-én bemutatásra került Erkel másik fiatalko- 
       kori operája is, a Tóth Lőrinc drámája nyomán Egressy Béni szövegére  
       írt  Hunyadi László? 
… a bemutató után világossá lett: megszületett a magyar opera? 
 
Tudod-e, hogy  
… az 1848-as szabadságharcban Erkel Himnusza és Hunyadi indulója lel-  
      kesítette a magyar hadakat?  
…a szabadságharcot követő elnyomatás korszakában, Katona József 
    dámájához hasonlóan Erkel Bánk bánja sem kerülhetett  
    színre?  
... Komponálását megkezdte ugyan az 1850-es években, de csak 17 év- 
    vel a Hunyadi László bemutatása után, 1861-ben  lát- 
    hatta, hallhatta először a magyar közönség a páratlan  
    remekművet? 
 
Tudod-e, hogy 
… bemutatója után ezt írták a darabról: „Sehol a világon opera még nem  
      játszott oly fontos és kiható szerepet, mint válságos években  
      Erkel Bánk bánja” 
… Mosonyi Mihály ezt mondta: „Erkel dalművében több eredeti   
      magyar zenei gondolat található, mint bármely másban”? 
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Tudod-e, hogy  
… Erkel Ferenc a Bánk bán-nal csúcsra érkezett?  
… sorra következő operái is a magyar történelem alakjaihoz,  
     eseményeihez kötődnek? 
      
… 1867-ben, a kiegyezés évében hangzanak fel a Dózsa György 
      megbékélhetetlenül forradalmi melódiái? 
 
…1874-ben a Brankovics György-ben megszólal a szomszéd-  
     népek népzenéje és az árulásmentes, békés szándék őha- 
     ja? 
 
… 1880 a Névtelen hősök éve. Ez az operája derűs, mélabús  
       visszatekintés Erkel nagy történelmi élményére, az 1848-as  
       szabadságharcra. 
 
…1885-ben hangzik el az István király. Ebből a művéből kivilág- 
     lik, hogy történelmi szemléletét első operájától a Bátori Mári- 
     ától az utolsóig, az István király-ig megtartotta. 


