
SZÕNYINÉ SZERZÕ KATALIN

KOLOZSVÁR ZENEI ÉLETE 
1856–1866 KÖZÖTT 
AZ IDÕSZAKI SAJTÓ TÜKRÉBEN1

„Nem zúgó patakok, csöndesmenetû nagy folyók visznek kincsterhelt hajókat.”
(Gróf MIKÓ IMRE)

A 19. századi Kolozsvár zenei élete szervesen hozzátartozik a magyar zenetörténet
fejezeteihez. Bartha Dénes Erdély zenetörténete2 címû könyvében a 19. század közepé-
ig vezeti végig Erdély és a magyar kulturális központ, Kolozsvár zenei fejlõdését a kez-
deti, egymástól elszigetelt szárnypróbálgatásoktól a szervezett, mûvelt társadalom igé-
nyévé váló európai szintû zenei élet megvalósulásáig.

Az erdélyi magyar városok közül a 18. század vége óta Kolozsvárott alakult ki a leg-
fejlettebb zenekultúra. Kolozsvár, mely 1405 óta szabad királyi város, idõrõl idõre az
erdélyi országgyûlések színhelye, az erdélyi fõnemesség találkozóhelye. Érthetõ tehát,
ha korán jelentkezett a magyar nyelvû színjátszás mellett a komolyzene megszólaltatá-
sának igénye is. Az 1792-ben megalakult Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság,
azaz az elsõ hivatásos magyar színtársulat a drámák mellett kezdettõl fogva sok énekes
játékot, buffo operát is színre hozott. A színtársulat mûködését az elsõ két évtizedben
azonban állandó anyagi gondok, szervezett zenekar, színházépület hiánya tették küz-
delmessé. 1821-ben végre otthont kapott a színtársulat az ekkor megnyílt kõszínház, 
a Farkas utcai Kolozsvári Nemzeti Színház épületében, és az 1820-as évektõl kezdve
Heinisch József3 karnagy, Déryné Széppataki Róza (1793–1872) közremûködésével 
a Kolozsvári Nemzeti Színház az ország elsõ operaszínpadává vált.

A nemzeti játékszín zenés elõadásaival párhuzamosan a fõúri házakban szintén
élénk zenei élet fejlõdött ki. A nyugati zenekultúrát jobbára idegen származású muzsi-
kusok honosították meg. Közülük is késõbb Ruzitska György (1790–1869)4 és a már em-
lített Heinisch József játszottak a város zenei életében jelentõs szerepet. 

Az 1802-ben megalakult Societas Musicalis már kísérletet tett Kolozsvár helyi 
zenei erõinek az összefogására. Kezdeményezésüket 1819-ben majd a Kolozsvári Mu-
zsikai Szorgalom Társaság5 teszi magáévá, és ez a zenei szervezet, valamint a belõle 
kialakult konzervatórium az elkövetkezendõ évtizedek során más-más nevek alatt
rendszeres és élénk hangversenyéletet fejlesztettek ki. A Nemzeti Színház énekes szín-
padát állandóan új erõkkel gyarapították, zenekari tagokat neveltek a színház számára.
Az 1830-as évek közepén e körben tûnik majd fel az ifjú Erkel Ferenc és Bartalus Ist-
ván zenetudós, akik Kolozsvár magyar szellemû légkörében alkotják meg a magyar 
zene európai távlatairól szóló programjukat.

Ezt az országos viszonylatban is nagyszerû fejlõdést szakították félbe 1848/49 ese-
ményei. Tanulmányunk Kolozsvár zenei életének tíz évét szeretné feleleveníteni 1856
és 1866 között, a Nemzeti Színház körül mûködõ polgári zenei egyletek és az iskolák
zenei életének bemutatásával. Az indító 1856-os évet szükségszerûen indokolják a sza-
badságharc leverését követõ idõszak politikai, társadalmi és kulturális eseményei.

Az elbukott polgári forradalom és szabadságharc Erdélyben is a magyarországihoz
hasonló önkényuralmi állapotokat teremtett. A dermesztõ politikai légkörben a szabad-
ságharc elõtti évek nagyszerû kulturális nekilendülése látszólag évekre megtorpant. 
A nemzeti gondolatot csak egy-egy hazafias polgár vagy fõúr házában ápolták zártkörû104
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társas összejöveteleken. A Kolozsvári Nemzeti Színházban német színészek játszottak
kezdetben, majd szigorú cenzúra ellenõrizte az újrainduló magyar mûsorokat is.

A korabeli sajtótermékek száma és belsõ tartalma szintén sokat mond e korról. 1849
és 1852 között egyetlen magyar nyelvû lap jelent csak meg a városban, a Kolozsvári Lap,
melynek legnagyobb részét a katonai kormányzat rendeletei és a haditörvényszék ítéletei
töltötték ki. Népszerûtlensége miatt 1852 júliusában meg is szûnt. A szeptemberben in-
duló új lap, a Hetilap politikával ugyan nem foglalkozott, mert csak így kerülhette ki az
Ausztriai birodalom – Hivatalos rovatot, ezért elsõsorban ipari, gazdászati és kereskedel-
mi jellegû volt, és csak késõbb bõvült ki tudományos, mûvészeti rovatokkal.6

1854-ben valamelyest enyhült az abszolutizmus nyomása. November 30-án a csá-
szár megszüntette az Erdélyben már több mint öt éve tartó önkényuralmi állapotokat.
Ez még mindig kevés volt ugyan ahhoz, hogy politikai mozgalmak kezdõdjenek, de
lassan megindult az erdélyi társadalom gazdasági és kulturális önszervezõdése, lassú
magához térése.

A meginduló kulturális mozgalmak élére „Erdély Széchenyije”, gróf Mikó Imre
(1805–1876) állt, aki az elnyomatás keserû éveiben megtalálta az egyetlen lehetséges 
és helyes utat a továbbhaladásra. Erdély szellemi felemelkedését tûzve ki célul, széles
társadalmi bázisra támaszkodva a nemzeti mûvelõdés minden ágában korszakos jelen-
tõségû munkát végzett. Politikai hitvallása volt, hogy „a népnek valódi ereje szellemi
és erkölcsi súlyában áll. [...] A bensõ erõben van az igazi hatalom...”7

Támogatásával 1856. március 31-én elindult a Kolozsvári Közlöny, mely rövid meg-
szakításokkal 1856. október 1-ig, majd ekkortól 1873. szeptember 30-ig folyamatosan
hetenként háromszor-négyszer jelent meg. Az erdélyi magyar politikai társadalom
nemzeti küzdelmeinek fórumává alakítva a lapot, szerkesztõbizottságában és munka-
társai között ott találjuk a gróf Mikó Imre politikáját magukévá tevõ erdélyi tudósokat,
írókat, politikusokat: Dózsa Dánielt,8 Gyergyai Ferencet,9 Halmágyi Sándort,10 Kriza
Jánost,11 Jakab Eleket,12 Kõváry Lászlót,13 Sámi Lászlót,14 gróf Teleki Domokost.15 Az õ
tudásuk, szellemi és erkölcsi tekintélyük volt az az aranyfedezet, amely a lap hitelét
minden rovatában magas színvonalon biztosította.

Politikai, társadalmi, mûvészeti tudósításaik híven tükrözték a 19. század közepé-
nek ellentmondásokkal teli napjait. Izgalmas, amint végigkövethetjük az 1859–60. évi
itáliai események nyomán fellángoló nemzeti lelkesedést, a nemzetiségeinkkel megkí-
sérelt összefogást az alkotmányos élet biztosításáért vagy azt a hosszú küzdelmet,
melynek eredményeképpen a kolozsvári országgyûlés 1866 decemberében ismét meg-
szavazta, majd az 1867-es kiegyezés törvényre is emelte a Magyarországgal történõ
Uniót. Ennek a küzdelemnek a része, mintegy szimbolikus szellemi, zenei elõkészítõ-
je volt Erkel Bánk bánjának 1866. február 27-ei kolozsvári nemzeti színházi
bemutatója.16

A Kolozsvári Közlöny rendszeres mûvészeti hírei alapján végigkövethetõ, hogy 
a megváltozott történelmi légkörben a szellemi élet minden területén meginduló fejlõ-
déssel párhuzamosan a kolozsvári zenei élet hogyan illeszkedett vissza a régi kereteibe.
A keretek jórészt a régiek maradtak, de a tartalom, a jelentés új tartalmak hordozójává
vált. Ennek az új zenei arculatnak a kialakulását követjük végig az egykorú hírlapiro-
dalom – elsõsorban a Kolozsvári Közlönynek az Országos Széchényi Könyvtár Hírlap-
tárában õrzött példányai – mûvészeti, zenei tudósításai alapján.

Polgári zeneegyletek: a Kolozsvári Házi Zenekör
Kolozsvár zenei életének, az iskolák zenei szervezeteinek, a Nemzeti Színház 

közönségének, de mûködõ zenei társulatának, szólistáinak, kórusának is alapja, a kö-
zönségigény formálója a Kolozsvári Házi Zenekör néven mûködõ, részben hivatásos
muzsikusokból, részben mûkedvelõkbõl álló, nyugat-európai mintákra, Musikverein
jellegû egyesületi mintákra visszavezethetõ polgári zenei egylet volt. 

Egy választmányi felhívás szerint a zenekör – a Pesti Zenede 1840-es megalakulá-
sához képest egy évvel késõbb – 1841-ben alakult. mû és világa
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Kezdetben fõúri mecénás állt a háttérben. „A zenészeti hajlam ápolása” céljából va-
sárnap délutánonként rendszeres, énekkel és szavalatokkal egybekötött hangversenye-
ket rendeztek a zenekedvelõ fõúr, Erdély egyik leggazdagabb arisztokrata családjából
származó, mûvészetkedvelõ gróf Bethlen Domokos (1810–1866) házánál.17

A Kolozsvári Közlöny hasábjain a zenekör tevékenysége 1856 novemberétõl van
rendszeresen jelen. November 15-én figyelmeztetik „a zenészet barátait”, hogy már
másnap, november 16-ától indulnak ismét a rendszeres hangversenyek, vasárnap dél-
utánonként, 3 órai kezdettel.

Mûsorukról, szereplõikrõl kezdetben ritkán és keveset írnak, a szereplõk teljes ne-
ve helyett legtöbbször csak a nevek kezdõbetûit jelölik. A novemberi hirdetés után leg-
közelebb 1857 januárjában hallunk róluk, beszámolva egy 1857. január 18-ai koncert-
rõl. Van zenekaruk, férfi kvartettjük és egy énekesnõjük: „Az elõadás fénypontját a szel-
lem és kellemdús Br. E. kisasszony szép éneke tevé...”, aki egy „ismert opera töredékét
és egy népdalt” énekelt nagy sikerrel, írják. (A „Br. E.” kezdõbetûk minden bizonnyal
a késõbbiekben is többször elõforduló Brencsán Eliz nevének kezdõbetûi lehettek.)18

1857-ben még két alkalommal emlékeztek meg a zenekör mûködésérõl: áprilisban
Gyulai Ferenc színtársulatának tagjai búcsúhangversenyén olvasunk arról, hogy a ren-
dezvényen a helybeli zenekör tagjai is közremûködtek,19 majd a december 6-ai hang-
versenyrõl tudósítanak úgy, mint amely színvonalával valószínûleg kiemelkedhetett a
többi rendezvény közül. „Voltak igen meglepõ magán és együttes elõadások hegedû,
fuvolya, zongora és más hangszernemekkel; Hoffmann egyik nyitánya sikerülten, em-
lék Bellinitõl hegedûvel elragadó szépséggel lõn elõadva...” – A tudósító nem sajnálta
a lelkesítõ szavakat az estélyek népszerûsítésére: „ezek színházunk után a legelsõ élve-
zetes mulatkozás [!] alkalmaivá lenni vannak hivatva...”20 A helyi sajtó kezdeti szórvá-
nyos hírei ellenére mégis bizonyosan léteztek. 1858. május 28-án a vezetõség úgy dön-
tött, olvassuk, hogy a nyári hónapokban csak a hónap elsõ vasárnapján rendeznek
hangversenyt, valószínû tehát, hogy a nyári hónapok elõtt és után a hangversenyek
rendszeres idõközökben, azaz vasárnaponként, és hetenkénti gyakorisággal követték
egymást.21

Havi Mihály22 nemzeti színházi új társulata és az állandó operai elõadások azután
egyszerre felpezsdítették a zenekör mûködését. A Nemzeti Színház 1858-as évadjától
kezdve a Kolozsvári Közlöny többé-kevésbé folyamatosan beszámolt a zenekörrõl is. 
Jogosan, mert a Nemzeti Színház énekesei rendszeresen felléptek a zenekör estélyein,
és fordítva: a késõbbiekben egyre többször hallunk a közös „zenészeti, szavallati
académiák”-ról a Nemzeti Színház színpadán. Hivatásos muzsikus ugyan kevés volt
közöttük, de nem egy mûkedvelõ valódi mûvészettel játszott hangszerén.

A zenekör egyik fõ irányítója és szervezõje a német vagy osztrák származású
Gegenbauer József volt. Tudjuk, hogy egy magán-zeneiskola tulajdonosaként jelenté-
keny szereplõje volt Kolozsvár 19. század közepi zenei életének. Életrajzi adatait mind
ez idáig nem sikerült kikutatni, de a Brahms-szakirodalom számon tartja, hogy a nagy
német kortárs 1870-es évekbeli erdélyi útja során egy bizonyos Gegenbauer nevû mu-
zsikus szintén Brahms kolozsvári baráti köréhez tartozott. Egyik magyaros mûve fenn
is maradt a zeneszerzõ bécsi kottatárában.23 Õ volt a társulat betanító karmestere, 
a hangversenyek állandó zongorakísérõje.

Mátéfy Károly törvényszéki bíró volt az igazgatói poszt betöltõje és a hangverse-
nyek állandó szólóhegedûse. Muzikalitását, mûvészi játékát 1846-ban, amikor Kolozs-
várott járt, maga Liszt Ferenc is elismerte: mûvészi körútjára a kolozsvári hegedûst 
is szívesen magával vitte volna. Alkalmilag Mátéfy is komponált. 

A hangversenyek gyakori szereplõje volt még Fröchlich (!) Vilmos és Dietrich
Amádé fuvolista, Brencsán Eliz énekesnõ és Gyulay Ludovika zongorista, akinek a
hangszeres tudását széles körben elismerték. 

A mûsorok nagy részét a korabeli népszerû romantikus operák áriáiból, nyitányaiból,
hangszeres átirataiból állították össze. Mellettük a magyar zenét a magyar népies mûdal-
irodalom kéziratos és nyomtatott gyûjteményekbõl jól ismerhetõ repertoárja képviselte.
De lássunk egy jellemzõ korabeli mûsort és a hozzá kapcsolódó mûbírálatot. Az 1859. ja-
nuár 9-ei elõadást a Nemzeti Színház tagjainak közremûködésével tartották meg.106
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„Házi zenekörünk zenerendét folyó hó 9-én kilencz mûdarab képezte; [Verdi]
Nabukodonozor dalmû nyitánya; vonósnégyes; magyar ábránd hegedûre; zongora-szó-
ló; fuvola ábránd Briccialditól;24 gordonka-szóló; magándal; szavallat [!]; s hatos [Ver-
di] Attilából.25 A hegedûábrándot igazgató Mátéfy K[ároly] Úr kedves nyirettyûje játszá,
fel-felviharzó tapstól megszaggatva. A zongora-szólóban Káldy [Gyula]26 úr, a fuvolá-
ban Fr[öchlich] úr, gordonkában Klominek úr aratának tetszést. Singer Róza k. a. ismét
hallatá szép hangját, a lelkesült közönség kétszer daloltatá [...]. A vonósnégyes elma-
radt. Czélszerû volna a zenerend megtartására több figyelmet fordítani”27– feddik meg
végül a szereplõket.

A politikai események hatása, 1859-ben Solferino, az uralkodóház francia–olasz
háborúja nyomán támadt reménykedõ hangulat új idõket jósolt. A meghívott nemzeti
színházi énekesek Erkel, Egressy Béni magyar „népdalait” énekelték „a magyar szelle-
mû dallamokat sóvárgó közönségnek”. Erkel Hunyadijából, Doppler Ferenc Pesten is
rendkívül népszerû Ilkájából játszottak részleteket, és nem gyõzték hangsúlyozni, hogy
az „egylet célja nemzeti zenénk emelése”.28

1860 decemberében tisztújítást tartott a zenekör választmánya: az elnök Bodor Pál,
a zeneigazgató Suck György lett29 (írják még: Szuck). 1861 januárjában legközelebb hí-
rül adták, hogy a vasárnap délutáni elõadásokat délelõtt 11-re teszik át.30 Ettõl kezdve
hosszú ideig nem találkozunk a zenekörrõl szóló hírekkel. Talán a Közlönynél nem tud-
ták kiosztani a vasárnap délelõtti matinék zenei referensének a szerepkörét?

A társulat eddigi elõadóinak közremûködését azonban gyakran igénybe vették a kü-
lönféle társadalmi szervezetek, egyletek által szervezett jótékony célú hangversenyeken.

1861. május 30-án Gegenbauer rendezésében a helybeli honvédsegélyzõ egylet ja-
vára tartottak jótékony célú hangversenyt. A mûsor nagy részét magyar szerzõk mûve-
ibõl állították össze. Mûsor:

1. Erkel Báthori Mária címû dalmûvének nyitánya. 2. [Erkel] Hunyadi László nyi-
tánya. 3. Erkel Erzsébet címû dalmûvébõl magándal, „énekli Szabóné úrasszony”. 4.
Ábránd zongorán Székely Imrétõl, játssza B. Bornemissza Zsuzsánna k. a. 5. [Egressy
Béni] Klapka induló, kar, éneklik a helybeli mûkedvelõk. 6. Népdalok, énekli Gyarma-
ti Miklós úr, Pongrácz testvérek népizenekara kísérete mellett [...] 8. Irgalom, négyes
dal Rossinitõl, zongorakíséret mellett éneklik: Grois Nándorné, Gruz Lajosné
urasszonyok, Brencsán Eliz és Nagy Ilka kisasszonyok. 9. Népdalok, zongorára átírta és
elõadja Gegenbauer úr, Pongrácz testvérek népzenekara kísérete mellett. 10. [Egressy
Béni] Szózat, énekli az egész mûkedvelõi személyzet.31”

Hosszabb szünet után a zenekör 1864-ben tûnik fel ismét a Kolozsvári Közlöny ha-
sábjain. A házi zenekör újjászervezésében nagy szerepet játszott Brassai Sámuel,32 aki
1859-tõl – Pestrõl Kolozsvárra éppen visszatérve – a Kolozsvári Unitárius Kollégium ta-
nára lett. Brassai, aki kora elismert polihisztora volt, zeneileg is nagy szaktekintélynek
számított. 1864-ben teljesen új alapokra fektette a zenekör mûködését, és a rendszeres
nyilvános elõadásokon kívül a hét egy bizonyos napjára rendszeres házimuzsikálást
tûzött ki. Brassai nagy érdeme volt, írják róla, hogy „a muzsikálás, mely ezelõtt a fõúri
családoknak volt szórakozása, lassan súlypontját át tudta tolni a magasabb kultúrájú
polgárságra (fõhivatalnokok, egyetemi tanárok), majd onnan áttornászta magát a város
kispolgári (kishivatalnokok, tanítók, kereskedõk, iparosok) [rétegének] társadalmába”.33

A mûkedvelõ muzsikusok pár évvel ezelõtti névsora mostantól új nevekkel egészült
ki: Markovácz Khuna Mária és Vilma, Mosel Gizella, Grois Nándorné, Gruz Lajosné és
dr. Szabó Józsefné – a korábbi hangversenyeken feltûnõ arisztokrata hölgyek, gróf Te-
leki Domokosné, gróf Eszterházi Jánosné vagy báró Bánffy Albertné társaságában – már
nyilvánvalóan a polgárság soraiból került ki.

A zenekör tagjai 1865. március 15-én, a csak titokban emlékeztetõ nemzeti ünne-
pen a helybeli unitárius lányiskola javára rendeztek mûkedvelõi hangversenyt. A mû-
sor elsõ részében a katonazenekar játszotta Verdi Nabuccójának nyitányát és Erkel Vál-
tozatok vadászkürtre egy magyar dallam fölött címû mûvét.34 – A hangverseny második
részében a házi zenekör tagjai játszottak igényes mûsort. A beszámoló részletesen tu-
dósított az elõadókról is: Weber Oberon címû nyitányában tíz közremûködõ volt. Az el-
sõ hegedûn Mátéfy Károly és Hincz György, a második hegedûn Boér Gergely és

mû és világa
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Straczinger József, brácsán Böhm János és Koncz Dániel, csellón Bodor Pál, nagybõgõn
Geltch, klarinéton Dietrich Amádé és fuvolán Fröchlich voltak az elõadók. A hangver-
seny legsikerültebb mûsorszáma Mátéfy Károly és Boér Gergely közös elõadásában
Suppé35 Olaszhon köszöntése Magyarhonhoz címû alkalmi mûve volt, két hegedûre
zongorakísérettel. Negyedik mûsorszámként Odry Lehel, a Nemzeti Színház kitûnõ
basszistája énekelt népdalokat. Az 1865. március 15-ei hangverseny befejezõ száma-
ként Erkel – a Doppler testvérekkel közösen írt – Erzsébet címû operájából énekelt egy
„nagy kardalt” a mûkedvelõkbõl összeállított vegyeskar, Stöger Béla vezényletével. – 
A kritikus a cikk végén kiemelte Brassai Sámuel kiváló érdemeit a hangverseny létre-
jöttében, „kit a zenekör méltóan választott meg elnökének”.36

A késõbbi hangversenyeken a mûsor már kibõvült Beethoven kamaramûveivel is,
így 1866. november 25-én Beethoven Esz-dúr, december 30-án A-dúr vonósnégyesét
tûzték mûsorukra.37 Elsõ alkalommal Mosel Gizella (Vl. I), Stratzinger József (Vl. II),
Böhm János (Vla) és id. Bodor Pál (Vlc), másodszor Mátéfy Károly (Vl. I), dr. Hintz
György (Vl. II), Böhm János (Vla) és id. Bodor Pál (Vlc) alkották a vonósnégyes tagjait.38

A zenekör sokirányú élénk tevékenységét bizonyították az egyházi koncertek.
Berecz Ede39 egyházi karnagy vezetésével 1864 húsvétjától minden nagyobb egyházi
ünnepen a város legjobb muzsikusainak a bevonásával hangversenyt tartottak. 1864.
november 15-én egy plébános beiktatási ünnepélyén Joseph Haydn d-moll Nelson mi-
séjét énekelték teljes zenekari kísérettel a város „jelesebb énekesei és énekesnõi”.40

A felejthetetlen zenei élmények közé tartozott a hírek szerint 1865 karácsonyán a
piaristák templomában Haydn Teremtés címû oratóriumának megszólaltatása a Nem-
zeti Színház énekes szólistái és Kolozsvár legjobb mûkedvelõ muzsikusai és énekesei
közremûködésével.41 Egy-egy ilyen rendkívüli felkészülést, nagy összefogást igénylõ
zenei rendezvényen felekezeti különbségek nélkül a város minden rendû-rangú társa-
dalmi rétege képviseltette magát.

Összefoglalva: a házi zenekör a vizsgált évtizedben már létével betöltötte vállalt 
hivatását. 1870-ig42 Kolozsvár egyik legfontosabb zenei szellemi központja volt. Ren-
dezvényein – a zenei mûsorszámok közé iktatott alkalmi szavalatokkal – a zene mellett
az irodalomnak is jelentõs szerepet juttatott. Legfontosabb szerepe mégis az volt, hogy
összefogta a helyi szellemi erõket, és színvonalas mûködésével a késõbbiekben is Ko-
lozsvár kulturális életének fontos, meghatározó tényezõje maradt.

Zenei élet a kolozsvári iskolákban
A 19. század közepéig a konzervatórium és a különbözõ iskolák zenekarokat és

énekkarokat tartottak fenn, és hangversenyeik a város zenei életének jellegzetes esemé-
nyei voltak. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc azután az iskolák zenei életét
szintén hosszú idõre félbeszakította.

A kolozsvári konzervatórium 1848 elõtti hagyományai rendkívül szerteágazóak 
voltak. Az ország zenés színpadai számára kitûnõ muzsikusokat neveltek, a század
1860-as éveinek zeneértõ törzsközönsége és mûkedvelõ gárdája szintén a régi konzer-
vatórium tagjaiból került ki. 

A Kolozsvári Közlönyben – Világos után – 1856 decemberében jelent meg az elsõ
részvényfelhívás a konzervatórium újraindítására. A minden bizonnyal mintaként
szolgáló és részvénytársasági formában mûködtetett bécsi Gesellschaft der
Musikfreunde mintájára egy barátokból álló zenei társaság lehetne a konzervatórium
alapja, gondolták, amikor „mûvészek és mûkedvelõk egyesültek egy teljes zenekar
összeállítására a templomi és színházi zene emelése végett, hetenkénti gyakorlatokat
tartva, a hol kezdõ fiatal mûvészek is mívelõdést” nyerhettek.43 A zenekar tagjainak ne-
vét talán óvatosságból sem most, sem a késõbbiekben nem adták közre, biztosak lehe-
tünk azonban abban, hogy nem volt éles határvonal az egyes zeneegyletek tagjainak
névsora és mûködése között.

1856 decemberéhez képest fél év elteltével, 1857 júniusában már komoly életjelt ad
magáról a konzervatórium. 1857. június 9-én egy zenészeti estély mûsorán „A con-
servatorium tagjai erõs zenekart képezve Ruzicska ur karmesteri vezetése alatt Verdi108
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Nabucodonozorjából a nyitányt és Romberg44 Verseny nyitányát sok precisióval”
játszották.45 Valószínû, hogy a „conservatorium tagjai” még nem magukat a növendéke-
ket, hanem a felnõtt, patronáló zenekar tagjait jelenthették. 1857 novemberében újból
megjelent egy rövid cikk a konzervatóriumról. Fõ vonalaiban ismertették az intézet
múltját és a jelen anyagi nehézségeit. A cikk szerint 70 tagból áll az a zenei egylet, mely
az intézet megalakulását támogatta, és az említett zenekar most 24 tagú.46 1859. októ-
ber 4-én kezdõdött el a rendszeres zenetanítás a konzervatórium falai között: tanárai
Kaczér Ferenc és Suck György voltak. Mindkét tanár a református fõiskolán is tanított,
és utóbbiról feljegyezték, hogy a neves gordonkamûvésznõ, Suck Róza nagybátyja. 
A tanítási nyelv a magyar volt,47 a havi tandíj 40 krajcár, s a „szegény sorsú hajlammal
bíró egyének ingyen taníttatnak”.48

Az újraalakult konzervatórium az elsõ tanév záróvizsgáját 1860. június 27-én tar-
totta. A nyilvános „próbatét” mûsorát nem közölték, a rendezvénybõl csak néhány 
kimagasló hegedûs növendék játékát emelték ki. A hegedû oktatása mellett azonban
zongoratanítás bizonyára szintén lehetett. Az anyagi nehézségek jele, hogy a vagyono-
sokat megszólítva további támogatást kértek: „az itteni színház állandósulván s [hogy]
mellette maradandó opera is lehessen, múlhatatlanul szükséges, hogy a zenei képessé-
gek a városban ne hiányozzanak”.49

A konzervatórium elkövetkezõ évekbeli munkájáról csak töredékes sajtóadataink
vannak. A konzervatórium alapját képezõ mûkedvelõ zenekar mûködése is akadozha-
tott, mert 1862 júliusában már egy „újonnan összeállandó” polgári zenekarról adnak
hírt, mely elsõ „egybegyûlését a kir. lyceumbeli mus. conservatorium teremében”
tartotta.50

Biztató, hogy még 1862 decemberében a növendékek létszámának növekedése mi-
att a naponkénti tanórák számát háromról négyre emelték. Ezért a fenntartási költsé-
gek is tovább növekedtek: az eddigi 40 krajcár havi tandíjat kényszerûen 80 krajcárra
emelték. Az intézmény fõ célja továbbra is az, hogy a konzervatórium növendékei a
színház zenekarának utánpótlását biztosítsák. Ez azonban csak részben sikerülhetett,
mert hírek szerint a színházi zenekart 1866-ig a városban mûködõ császári és királyi
katonazenekar szolgáltatta. Egy kivételes, 1859. június 20-i, Doppler Ferenc Ilka címû
vígoperáját bemutató elõadáson tudósítanak elõször arról, hogy a „zenekart mûbarátok
és a színház tagjai alkották”.51

A konzervatórium belsõ szervezetérõl, diákjainak zenei tudásáról egyetlen tudósí-
tás, mûsor sem jelent meg a helyi sajtó hasábjain, s a vonatkozó szakirodalom sem fog-
lalkozik a konzervatórium történetének ezzel az évtizedével. 1865. május 25-én a
„conzervatórium kitûnõ tagjai” egy énekes misén vettek részt,52 1865. június 29-i vár-
ható nyilvános vizsgájukról pedig szintén csak rövid említést tett a Kolozsvári
Közlöny.53 Olykor-olykor mégis kimozdulnak az intézmény falai közül: 1866-ban pél-
dául egy majálison játszott a konzervatórium ének- és zenekara a többi iskolai zenekar-
ral együtt a sétatéren.54

Érdekes módon a Bécsbõl jött, kiválóan iskolázott zenemester, Ruzicska György
munkásságáról, aki 1837-tõl – megszakításokkal ugyan, de 1869-ben bekövetkezõ ha-
láláig a konzervatórium igazgatója volt, alig tesznek említést. 1861-ben egy rövid hír
adja mindössze tudtunkra, hogy „Ruzicska György helybeli conzervatórium igazgató
tiszteletére a Györgynap alkalmából a régi conzervatórium tagjai banquettet
rendeztek”.55

Amennyire ezt a tudósításokból hitelesen meg lehet ítélni, a konzervatórium, mely
a város polgárságának önerejébõl és áldozatkészségébõl fenntartott zeneiskola volt, a
korabeli tudósítások alapján nem volt a kolozsvári sajtó kedvence, és úgy tûnik, mint-
ha ebben az évtizedben kevesebb részt vállalt volna az ifjúság zenei nevelésébõl, mint
a különbözõ egyházak fenntartásában mûködõ, felekezeti iskolák nevelõtestületei. De
így volt-e ez valójában?

A református fõtanoda sorakozott fel leghamarabb a konzervatórium mögé az iskolai
dalárda és a zenekar megszervezésével. A zenekar tervét még 1858-ban vetették fel, s a
kezdeti nehézségek után hamarosan kitûnõ zenekar és énekkar kapcsolódott be a város
zenei életébe. Az iskola zenetanárai Botos István énekkarvezetõ, Szuk György zenekarve-
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zetõ és Diószegi Mihály vonóshangszer-tanító voltak. A tanulók félévkor és az év végén
tettek nyilvános „próbatéteken” rendszeresen tanúságot évközi munkájukról. Az intézet-
ben a szegényebb sorsú növendékeket itt is ingyen tanítják, „sõt még hangjegyeket és
hangszert is kapnak. A zenede és dalárda czélja az egyházi énekeket, a magyar népdalo-
kat, indulókat, hymnusokat, de leginkább a hangjegyismeretet terjeszteni.” Kezdetben 
a zenekart fúvós hangszerekbõl állították össze, az 1859–60-as tanév végi vizsgán 37 fú-
vós hangszeren játszották el Egressy Béni Szózatát, Verdi Trubadúrjából egy egyveleget 
és Erkel-(Doppler Ferenc)56 Hunyadi-indulóját. Az énekkar mûsorát nem közölték.57

1858-tól 1862-ig a város szülötte, Gyulai Pál (1826–1909) irodalomtörténész, költõ,
író is az intézet tanárai közé csatlakozott. Irodalmi önképzõkört szervezett, melynek
legtehetségesebb növendékei az iskolai dalárda és a zenekar közremûködésével a Nem-
zeti Színházban is felléptek közös „zene ének és szavalati académiákon”. 1863. márci-
us 9-i elõadásukon Szuk György karnagy vezetésével Verdi Nabucco és Flotow Márta
címû operájának nyitányát játszotta a zenekar, Egressy Béni magyar népdalait énekel-
te az énekkar. Az irodalmi önképzõkör tagjai Gyulai elõzõ évi irodalmi munkásságának
a folytatásaként Arany János és Vörösmarty Mihály legszebb verseit szavalták. Az elõ-
adás zenei részébõl a kritika utólag kiemelte a „jeles Flügelhornista”, Vincze Miklós 
jogász játékát.58

1864-ben „vonóhangszerkart” szerveztek, repertoárjuk tovább gazdagodott a fran-
cia nagyopera szerzõinek, Herold és Auber operáinak népszerû részleteivel. Önálló
rendezvényeiken kívül a város mûkedvelõi hangversenyein is részt vettek. Az intézet
legtehetségesebb növendékei a már említett Vincze Miklós mellett Lukácsfi Ödön he-
gedûs és Takács Lajos zongorista.

1866. február 18-i félévi vizsgájukat a városi Redout-termében tartották.59 A válto-
zatos program jól tükrözte a református tanintézet zenei szervezetét, legjobb erõit,
Szuk György karnagy eredményes szervezõ munkáját. Mûsoruk: „1./ Nyitány Flotow
Stradella czimû dalmûvébõl, elõadja a vonóhangszerkar. 2./ Ima Struth-tõl, zenekar-kí-
sérettel elõadja az énekkar. 3./ Ábránd, Meyerbeernek: Hugenották címû dalmûvébõl,
zongorakísérettel flügelhornon játssza Incze Dániel. 4./ Szavalat. 5./ Quintetto e finale
Bellininek Alvajáró czímû dalmûvébõl, elõadja a fúvóhangszerkar. 6./ Egyveleg
Bellininek Norma czimû dalmûvébõl, zongorakísérettel játssza Lukácsfi Ödön. Ünne-
pi és mennyegzõi dal Wagner R. Lohengrin czímû dalmûvébõl zongorára Liszttõl,
játssza Takács Lajos. 8./ Studentlust keringõ Strausstól, elõadja a vonóhangszerkar. 9./
Notturno Meyerbeer Ördög Róbert czímû dalmûvébõl Rummeltõl, zongora kísérettel
játssza Kónya László. 10./ Nefelejcs gyöngyök, csárdás Berecz Edétõl, elõadja a fúvó-
hangszerkar. 11./ Népdalok. 12./ Indulók.”60

Ebben a mûsorban semmi nem utal a résztvevõk egyházi-felekezeti kötõdésére: „vi-
lági” mûsort játszanak itt el a szereplõk a kolozsvári polgárság városi vigadójában. Kü-
lön érdekessé teszi a programot Liszt Ferenc technikailag is rendkívül igényes Wagner
zongoraparafrázisa. Noha Wagner Tannhäuser-nyitánya már szerepelt egy-egy korábbi
hangverseny mûsorán (1858. március 28-án, 1859. január 2-án), a szerzõ Wagner nevét
eddig nem említették. Újdonság, hogy most már szólnak is róla, sõt a hangadó Wagner-
ellenes bécsi zenei körökkel szemben a pesti Zenészeti Lapokhoz hasonlóan szinte pro-
pagálják a német a zeneszerzõ-óriás és az átíró Liszt Ferenc nevét.

A hangversenyeken, ünnepi vizsgákon kívül a református fõtanoda majálisai, fák-
lyás zenéi, gyászzenéi szintén Kolozsvár mindennapi életének megszokott hangku-
lisszái közé tartoztak.

A Római Katolikus Fõgymnázium az 1863/64-es tanévben vezette be a rendszeres
zenetanítást. A gimnázium 1863/64. évi értesítõje egy 128 tagú 4 szólamból álló fiúkó-
rust mutatott ki a tanév végén. A dalárda célja „a fõgymnáziumi ifjúság mûénekbeni
képzése és e mellett ünnepélyes alkalomkor az isteni tisztelet emelése”.61

A dalárda vezetését Berecz Ede, a házi zenekörnél is már feltûnt egyházi karnagy
és zeneszerzõ vállalta el, és rövid idõn belül nagy sikereket ért el. 1864-ben a júniusi
vizsgán a dalárda mellett már egy 15 tagú vonószenekar is közremûködött. Tagjai kö-
zül Straczinger József és Trandafir Miklós a házi zenekör mûkedvelõi elõadásain is
gyakran részt vett. Mûsoraikban francia tájékozódásuk tûnik fel elsõként, amikor 1866.110
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júniusi záróünnepélyükön, Verdi és Erkel operarészletei mellett Boieldieu62 Fehér nõ és
Gounod Faust címû operájának egy-egy részletét is elõadták.63

Az Unitárius kollégium zenei vizsgáiról 1864 februárjától kezdõdõen számoltak be
idõrõl idõre a Kolozsvári Közlöny lapjain. Dr. Gál Kelemen A kolozsvári unitárius kollé-
gium története (Kolozsvár, 1935) címû könyvében vázolta fel az egyházi és a „mûének”-
tanítás nehézségeit az intézetben. Meg-megújuló kísérletek után 1861-ben a „harmó-
nia” tanítását a kántorra bízták, és nyolc tanulót választottak ki kifejezetten orgonata-
nulásra, akiket a konzervatóriumban Ruzicska György tanított.

Az unitáriusok 1864. január 31-én tartott próbahangversenyén az iskolai énekkart
Stõger Béla vezényelte, és õ volt az, aki zongoristaként Boér Gergely és Zsigmond Ákos he-
gedûjátékát is kísérte, betanította. Ez a három szereplõ a további iskolai hangversenyeken
is rendre feltûnik szólistaként. Programjaikon érdekes módon a könnyed, szórakoztató ze-
ne is megjelenik: Kreutzer Granadai éji tanya,64 Balfe65 Négy Haymonfi és Offenbach66 ope-
rettjeinek egy-egy részlete ugyanis szintén felhangzik egy-egy összeállításukon.

Összefoglalóan elmondható, hogy a konzervatórium, a református fõtanoda, a kato-
likus gimnázium és az unitárius kollégium fejlett zeneoktatására építve a kolozsvári ze-
nei oktatás igen magas színvonala adta azt az inspiráló hátteret, mely kinevelte azt a
kifinomult zenei kultúrájú kolozsvári közönséget, mely a város zenei életének színvo-
nalát tájékozottságával, európai színvonalú igényeivel az erdélyi magyar városok zenei
központjává tette.

1866. február 27-én Erkel Ferenc Bánk bánjának nagy sikerû kolozsvári nemzeti
színházi bemutatója mindennél ékesebb bizonyíték volt erre. Follinus János igazgató
színtársulata a nemzeti ügyhöz méltó legjobb erõivel (Melinda: Fehérváry Mari, Bánk
bán: Dalffy Lõrinc, Gertrud: Kocsis Irma, Tiborc: Odry Lehel) szólaltatta meg a darabot,
mintegy „záróakkordként”, a két hónappal korábban, 1865. november 26-tól december
25-ig tartó kolozsvári országgyûlés után. 

Erkel Ferenc Katona József drámája nyomán, Egressy Béni szövegére komponált, el-
sõként 1861. március 9-én Pesten bemutatott zenedrámája – a zeneszerzõ újabb zenei
javításaival – Kolozsvárott kapta meg a végsõ, hiteles formáját. Abban a városban, mely
a drámát író Katona Józsefnek csakúgy, mint a librettót szerzõ Egressy Béninek és 
Erkel Ferencnek is ifjúkorában az eszmei bölcsõje volt. Amint a Korunk 1866. március
4-i számának egykori tárcaírója írta, a közönség az Erkel-mûben „a tiszta magyar ope-
ra” megteremtését ünnepelte. „A magyar opera tere Erkelen kezdõdik, és ott is
végzõdik”– írták elragadtatással. Katona–Egressy–Erkel mûve 1866-ban Kolozsvárott
hazaérkezett.
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tõl tevékeny részt vállalt Kolozsvár zenei életének fellendítésében.  A fiatal Erkel Ferenc jó barátja. A
Nemzeti Könyvtár Zenemûtárába került, mintegy 50 jelzetbõl álló kézirathagyatékában számos ma-
gyaros mû van, köztük 1848-ból a Talpra magyar, Petõfi szövegére, énekkarra és zenekarra. T. k. ének-
tankönyvet is írt a kolozsvári r. k. gimnázium növendékei számára. Lásd Lavotta Rezsõ: Zenei kéz-
iratok. II. Kéziratos zenemûvek. Bp., 1940. 165–172.
5. A két világháború között megjelent Szabolcsi Bence – Tóth Aladár-féle kétkötetes Zenei lexikon
(1930–31) igen jellemzõen nem Kolozsvárnál, hanem német mintára az elsõ értelmes fõnévnél, „Szor-
galom Társaság Muzsikai, kolozsvári” címszó alatt foglalja össze a város 19. századi, szabadságharc mû és világa
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elõtti zenetörténetét. Ugyanezt a mintegy 30 soros szócikket veszi majd át 1965-ben a Bartha Dénes-
féle Zenei lexikon is.
6. Kristóf György: Az erdélyi magyar idõszaki sajtó az abszolutizmus korában. Kvár, 1929. 18.
7. T. Szabó István: Erdély szellemi századai. München, 1956. 106.
8. Dózsa Dániel (1821–1889), író, költõ, újságíró, 1849-ben a magyar belügyminisztérium titkára,
1859-tõl a Kolozsvári Közlöny fõszerkesztõje, 1867-ben a pesti országgyûlésen Marosvásárhely Deák-
párti képviselõje.
9. Gyergyai Ferenc (1799–1874), ügyvéd, politikus, a Kolozsvári Nemzeti Színháznál színházi min-
denes, énekes, librettók fordítója. 1848-ban Kolozsvár képviselõje a pesti országgyûlésen. Életútját az
1870-es években Kolozsvár királyi bírájaként fejezte be. Nagy valószínûséggel õ volt a Kolozsvári Köz-
löny legtöbb zenei híradásának szerzõje.
10. Halmágyi Sándor (1832–1917), bíró, költõ, újságíró, 1848-ban Bem táborában harcolt. Világos után
visszavonult, majd a 60-as évek egyik legfoglalkoztatottabb újságírója lett. A Pesti Napló, Arany János
lapjai (Szépirodalmi Figyelõ, Koszorú), majd 1862–69 között a Kolozsvári Közlöny fõmunkatársa volt.
11. Kriza János (1811–1875), néprajzkutató, költõ, mûfordító, unitárius püspök, a MTA tagja.
12. Jakab Elek (1820–1897), történész, levéltáros, jogász, a szabadságharc alatt Bem seregében szol-
gált, orosz fogságba esett, majd kiszabadulva gróf Mikó Imre titkáraként 1856 után tevékenyen vett
részt Kolozsvár közéletében. Késõbb a MTA tagja, a Magyar Országos Levéltár és a MTA Kézirattár
fõmunkatársa.
13. Kõváry László (1819–1907), történész, statisztikus, a MTA tagja. 1848/49 küzdelmeiben újságíró-
ként, haditudósítóként vett részt. A 60-as években Deák-párti politikus, unitárius kolozsvári fõfel-
ügyelõ, a Kolozsvári Közlöny munkatársa.
14. Sámi László (1817–1881), református fõiskolai tanár, a reformkor és 1848/49 küzdelmeiben Wes-
selényi, Kossuth bizalmi embere. Hírnapi álneve: Amicus.
15. Gróf Teleki Domokos (1810–1876), nagy formátumú erdélyi politikus, jogász, a magyar országgyû-
lés szabadelvû követe, a MTA tiszteleti tagja, a Teleki Téka és az Erdélyi Múzeum fõmunkatársa.
16. A kolozsvári bemutató partitúrája, játszóanyagai, mint a zeneszerzõ életében utoljára jóváhagyott
autentikus végsõ verzió definitív forrásai az Erkel Összkiadás fõ forrásaivá váltak. Lásd Erkel Ferenc:
Bánk bán. Opera három felvonásban. Közreadta és bevezette Dolinszky Miklós. Erkel Ferenc Operái
3. Közreadja a MTA Zenetudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár. Fõszerkesztõ
Tallián Tibor, Rózsavölgyi, Bp., 2009.
17. Kolozsvári Közlöny (a továbbiakban rövidítése KK) 1856. dec. 16. 157. sz.
18. KK 1857. jan. 22. 33. sz.
19. KK 1857. ápr. 21. 60. sz.
20. KK 1857. dec. 10. 159. sz.
21. KK 1858. jún. 13. 47. sz.
22. Havi Mihály (1810–1864), magyar énekes színész, mûfordító, színigazgató, lapszerkesztõ, a 19. szá-
zadi magyar énekes színjáték jeles képviselõje: 1859-tõl a kolozsvári Farkas utcai színház vezetõje volt.
23. Lásd Szõnyiné Szerzõ Katalin: Appendix. Johannes Brahms hungarica kottatára a Gesellschaft der
Musikfreunde bécsi archívumában. Parlando 2017. 6. sz. 30. sz.  Gegenbauer Brahmsnak ajánlott, ma-
gyar népdalokra készített átirata, Op. 10, Bécs, C. A. Spina
24. Giulio Briccialdi (1818–1881), minden idõk egyik legnagyobb fuvolavirtuóza, olasz zeneszerzõ és
hangszerének technikai megújítója.
25. Giuseppe Verdi (1813–1901) magyarországi recepciótörténetének érdekes adata a két Verdi-rész-
letet is tartalmazó, a zeneszerzõ 1850-es éveinek termésébõl válogató mûsor. A Nabucco nyitánya
(õsbemutató: 1842), valamint a hunok Attila királyáról szóló Verdi-opera egyik nagy együttese (Atti-
la, õsbemutató: 1846) Kolozsvárott igen érdekes és önálló úton járó helyi repertoárépítés egykorú je-
le. (Ezeket a Verdi-operákat Magyarországon már csak a 20. század magyar operaszínpada tûzte tel-
jes terjedelmükben a mûsorára. 1947-ben a Nabuccót, 1972-ben az Attilát.)
26. Káldy Gyula (1838–1901), karmester, zeneakadémiai tanár. 1858–1866 között a Kolozsvári Szín-
ház karmestere, 1881–88 között az Operaház fõrendezõje, 1894-tõl a Zeneakadémia tanára,
1895–1900 között az Operaház igazgatója volt. Nevét Szabolcsi szerint kuruc kori zenei emlékek
gyûjtésével tette ismertté.
27. KK 1859. jan. 16. 5. sz.
28. KK 1859. dec. 13. 34. sz.
29. KK 1860. dec. 7. 108. sz.
30. KK 1861. jan. 13. 8. sz.
31. KK 1861. máj. 30. 84. sz.
32. Brassai Sámuel (1797–1897), nyelvész, filozófus, természettudós, 1837-tõl az MTA tagja.
33. Lakatos István: Brassai Sámuel és a muzsika. Kvár, 1941. 27. o.
34. Legány Dezsõ 1975-ben megjelent Erkel-mûjegyzéke – Erkel Ferenc mûvei és korabeli történetük
– ezt a kolozsvári adatot a 8. jegyzékszámú (Adagio Bartay Endre „Csel” címû operájából vett témára
c. kürtre és zongorára írt ) 1838-as Erkel-mûvel hozza legnagyobb valószínûséggel kapcsolatba, de
nem zárja ki azt sem, hogy „eddig ismeretlen Erkel-mû ez”.
35. Franz von Suppé (1819–1895) osztrák zeneszerzõ, karmester, több mint 200 színpadi mû, fõleg
operettek népszerû szerzõje.
36. KK 1865. márc. 15. 31. sz.; uo. 1865. márc. 18. 33. sz.
37. Mivel a jelzett mûvek opusszám nélküli adatok, és Beethovennek két Esz-dúr vonósnégyese 
is van, nem tudni, az Op. 74. No. 10, vagy az Op. 127. No. 12-es mû szólalt-e meg a koncerten. Az
A-dúr vonósnégyes egyértelmûen azonosítható Beethoven Op. 18. No. 5. A-dúr vonósnégyesével.112

2019/8



38. KK 1866. nov. 25. 139. sz.; lásd még uo.1866. dec. 30. 153. sz.
39. Berecz Ede (1839–?), zenetanár, orgonista, zeneszerzõ Kolozsvárott, 1867 után a zenekör igazga-
tója, 1884-tõl a Zenetanárok Országos Egyesületének elnöke.
40. KK 1864. nov. 15. 135. sz.
41. KK 1865. dec. 23. 151. sz.
42. Lakatos István szíves közlése.
43. KK 1856. dec. 13. 22. sz.
44. Romberg mûve két nevezetes, egymással is rokon zenész alkotása is lehetett: Andreasé
(1767–1821), aki a Haydn–Mozart stílus népszerû németországi zeneszerzõje volt, vagy Bernhardé
(1767–1841), aki csellista és híres berlini udvari karmester volt.
45. KK 1857. jún. 11. 81. sz.
46. KK 1857. nov. 8. 145. sz.
47. Vesd össze a magyar tanítási nyelv primátusának jelentõségét az 1875-ben megalakuló fõvárosi
Magyar Királyi Zeneakadémia kezdeti nehézségeivel, ahol a tanítási nyelv döntõen a német volt.
48. KK 1859. okt. 6. 105. sz.
49. KK 1860. júl. 1. 53. sz.
50. KK 1862. júl. 31. 104. sz. – A Királyi lyceum a Kolozsvárott 1579-ben Báthory István által alapított
tanintézmény, mely a Farkas utcában mûködött. 1776-ban egyetemi rangban jogi és orvosi fakultás is
volt a falai között. 1850-tõl fõgimnázium, és ez az épület ad majd helyet a konzervatóriumnak is.
51. KK 1859. jún. 26. 62. sz.
52. KK 1865. máj. 27. 62. sz.
53. KK 1865. jún. 24. 73. sz.
54. KK 1866. máj. 2. 51. sz.
55. KK 1861. ápr. 28. 67. sz.
56. Az újabb Doppler Ferencre vonatkozó kutatások alapján úgy tudjuk, hogy Erkel motívumaiból
1848-ban Doppler Ferenc állította össze a Hunyadi induló zenéjét. (Doppler Ferenc naplója nyomán
Ney Klára szíves közlése.)
57. KK 1860. jún. 28. 52. sz.
58. KK 1863. márc. 12. 31. sz.
59. A Kolozsvári Közlöny 1866-os évfolyama 1969-ben, a kutatás idõpontjában nem volt elérhetõ az
OSZK Hírlaptárában. Ezért helyette az egykorú Korunk c. szabadelvû és közgazdászati lap zenei hír-
adásait vettük át 1866-ból.
60. Korunk 1866. febr. 18. 21. sz.
61. Jelentés a kolozsvári rom. kathol. fõgymnaziumi dalárdáról az 1863/64. tanév végén. Gármány
ny., Kvár, 1864.
62. François Adrien Boieldieu (1775–1834), francia zeneszerzõ 1825-ben komponálta La dame
blanche c. operáját. Behízelgõ melodika, friss invenció jellemezte. – Charles François Gounod
(1818–1893), francia zeneszerzõ, 1859-ben bemutatott Faust c. operájával „a francia zeneélet koroná-
zatlan fejedelme lett” (Szabolcsi).
63. Korunk 1866. jún. 8. 66. sz.
64. Conradin Kreutzer (1780–1849), német zeneszerzõ, karmester, oboista. 1834-ben Bécsben bemu-
tatott operája (Das Nachtlager in Granada) síma, behízelgõ melodikájával (Szabolcsi) 1864-ben még
népszerû mû volt Kolozsvárott.
65. Michael William Balfe (1808–1870), olasz iskolázottságú ír zeneszerzõ, mintegy 30 opera, 250 dal
népszerû komponistája. Les quatres fils Aymon címû, 1844-ben Párizsban bemutatott vígoperáját
Négy Haymonfi címmel 1845-tõl játszották a magyar színpadokon.
66. Offenbach, Jacques (1819–1880), kiváló francia operettkomponista.
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