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FARKAS FERENC, A ZENE POLIHISZTORA*

A 19–20. században a közelmúlt jeles személyiségeit egyre gyakrabban ruházták

fel az „utolsó polihisztor” címmel, ami az áttekinthetetlenné váló és specializáló-

dó világban nosztalgikus múltba tekintéssel járt együtt. Bizonyos szempontból e

kiválóságok közé sorolható Farkas Ferenc magyar zeneszerzô is, annak ellenére,

hogy alkotóként csak a zenére koncentrált, és e területen hozott létre maradandót.

Polihisztorvonásokat fedezhetünk fel sokoldalú érdeklôdésében és kivételes mû-

veltségében, amellyel elbûvölte kortársait, és hazája egyik népszerû személyisége

lett. Igazi életmûvészként „szakértônek” számított a nyelvek, a költészet, az iroda-

lom és a konyhamûvészet terén, sôt fiatalon sikerrel próbálkozott a festészettel is.

Kapcsolatteremtô képességéhez hozzájárult, hogy 10–12 nyelven beszélt többé-

kevésbé folyékonyan.

A zene és a zeneélet területén kivételes sokféleség jellemezte Farkas Ferencet;

nem csupán mûfajait, stílusait, inspirációs forrásait és hangszer- összeállításait, ha-

nem azokat a tevékenységeket is, amelyeket egyedülállóan hosszú, egy teljes év-

századot átfogó pályája során végzett. Elsôsorban zeneszerzô volt, emellett tanár,

korrepetitor, kórusvezetô, karmester, zenekari zongorista, iskolaigazgató és operai

karigazgató, de közéleti szereplôként és zenei íróként is tevékeny volt. Az 1910- es

évektôl szinte folyamatosan komponált, szó szerint élete utolsó pillanatáig, hiszen

2000 októberében egy Lorca- vers megzenésítése közben aludt el örökre.

Tanári pályáját 1935- ben a Székesfôvárosi Felsôbb Zeneiskolában kezdte, és

1941- ben a Kolozsvári Konzervatóriumban folytatta, ahol egy évig igazgató is volt.

A világháború eseményei miatt Budapestre menekült, majd 1946- ban megbízták a

Székesfehérvári Állami Zenekonzervatórium megszervezésével és vezetésével.

Igazgatóként tanított is, miközben tevékeny részt vállalt a város zenei életének fel-

lendítésében. Mivel a körülmények hamarosan megváltoztak, két év után visszatért

Budapestre. Státuszát sikerült áthelyeztetnie a Színmûvészeti Fôiskolára, majd 1949

ôszétôl a Zeneakadémiára, ahol már január óta helyettesítette Veress Sándort. Ezt

követôen kerek negyed századon át tanított a magyar zeneoktatás fellegvárában,

és nevelt fel több zeneszerzô- nemzedéket. Növendékeinek visszaemlékezései egy

kivételesen sokoldalú, széles látókörû mester portréját vetítik elénk.
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* Az OSZK Zenemûtárának 2015. szeptember 10- én, Farkas Ferenc emlékére rendezett konferenciáján

elhangzott elôadás írott változata.



Életének elsô felében a komponálás és a tanítás mellett meghatározó szerepet

játszott a zenés színházban és a filmiparban végzett munka, amely egyszerre több-

féle tevékenységgel járt együtt. Farkas azzal szerzett magának megbecsülést, hogy

afféle zenei mindenesként bármilyen feladat ellátásában megállta a helyét. 1927-

tôl két évig a Városi Színházban volt korrepetitor, zenekari zongorista, kórusveze-

tô és karmester, majd amikor római tanulmányai után, 1931- ben hazatért, lénye-

gében ugyanezt folytatta különféle budapesti színházakban és a magyarországi,

osztrák és dán filmgyárakban is. Néhány év elteltével már csak saját kísérôzenéi-

nek a betanítását, elôadását vagy hangfelvételét vezette. Örömmel és lelkesedéssel

vett részt a gyakran másodrendûnek tartott feladatokban is, melyeket ô – Szerb

Antalra hivatkozva – „feladatmûvészetnek” nevezett. Kivételes szakmai tudását

éppen ezek révén, az élô gyakorlatban szerezte meg. Külön említést érdemel

együttmûködése a Németh Antal vezette Nemzeti Színházzal, ahol a 30- as évek

második felében számos produkció kulcsfigurája lett.

Ezzel párhuzamosan ô látta el a növendékek zongorakíséretét a Székesfôvárosi

Zeneiskolában, majd a háború után beutazta az országot Török Erzsi és más neves

mûvészek partnereként. Saját dalainak elôadásában évtizedekkel késôbb is gyak-

ran vett részt. Petrovics Emil így jellemezte zongorajátékát: „Amennyire ihletet-

ten elemzett, annyira értelmesen zongorázott, tehát úgy frazeált, azokat a jelensé-

geket emelte ki, amelyeket már elôzôleg, elemzésekor megmutatott.”1 Farkas ko-

1 Batta András: „Barátságos zenét írok. Beszélgetés Petrovics Emillel (elsô rész)”, Muzsika, 43/2. (2000.

február), 13.

1. kép. 1979- ben egy Gyôrben rendezett hangversenyen



lozsvári éveiben karigazgató volt a Nemzeti Színházban, ahol 1944- ben a zene-

igazgatói pozíciót is betöltötte. A következô, az 1945–46- os évadban szintén a kó-

rus betanítását bízták rá az újjászervezett budapesti Operaházban, székesfehérvá-

ri idôszakában pedig a MÁV férfikarát vezette.

Zenetudósi babérokra sosem vágyott, de Szabolcsi Bence és más szakemberek

segítségével megismerte a régi korok zenei emlékeit (történeti dallamokat, unga-

rescákat), hogy filmzenéiben és feldolgozásaiban megossza azokat a nagyközön-

séggel. A népzenekutatáshoz is csak rövid idôre került közel, amikor Lajtha Lász-

ló megbízásából 1934- ben Somogy megyében gyûjtött, az élô közegben szerzett

tapasztalatait azonban évtizedeken át kamatoztatta. Élete második felében, külö-

nösen 1975- ös nyugdíjba vonulását követôen, aktív szerepet vállalt a zenei köz-

életben. Számos verseny zsûrijében vett részt idehaza és külföldön (például Párizs-

ban, Arezzóban, Debrecenben, Montreux- ben és Tours- ban), és gyakran kérték fel

elôadások megtartására.

Az említett tevékenységi körök sokfélesége tükrözôdik Farkas mûfajainak sok-

féleségében is. Mielôtt a páratlan változatosságot példákkal szemléltetném, ki kell

térnem egy ezzel kapcsolatos ellentmondásra is. Mivel az alkotó egyéniség termé-

szetes megnyilvánulásai közé tartozik a szelekció, nem csupán a felhasznált eszkö-

zök, hanem az alkalmazott mûfajok területén is, a mûvész nem lehet mindenben

otthonos, hiszen valaminek a preferálása együtt jár sok minden egyéb elutasításá-

val vagy mellôzésével. A Farkasnál tapasztalható ellentmondás feloldásához ismét

Petrovics Emilt idézem: Farkas „mindig a zenébôl indult ki, s a mûrôl, a zeneszer-

zôi attitûdrôl, a hangok sajátos rendjérôl beszélt Bachnál, Mozartnál vagy Beetho-

vennél éppúgy, mint Kálmán Imrénél. Tökéletesen elfogulatlan volt minden szem-

pontból. Egy sanzonhoz ugyanolyan elemzô készséggel, komolysággal szólt hoz-

zá, mint egy kettôsfúgához. Nem tett különbséget; a zene egy és oszthatatlan volt

számára.”2 Ennek a Farkasra jellemzô, nem tipikus megközelítésnek köszönhetô-

en szinte mindenre találunk példát az oeuvre- jében.

A zeneszerzés minden pillanatban választást jelent, a dallamfordulatok, együtt-

hangzások, hangszínek használatától kezdve a technikai, formai és szerkezeti meg-

oldásokon át az egyes mûfajok preferálásáig. Nemcsak az jellemzô valakire, hogy

mit választ, hanem az is, hogy mit utasít el, és amíg egy- egy mester a sokféleséget

kedveli, addig mások kivételesen szûkre szabott eszközkészlettel dolgoznak. A dön-

tések kettes számrendszerében (igen- nem) az egyes momentumok mozaikszem-

cséi minden mû esetében egy differenciált képet hoznak létre, az életmû összessé-

ge pedig az alkotó portréját festi meg számunkra. Farkast egyénisége és sorsa a

változatosság irányába terelte, tevékenységei, mûfajai, stílusai és hangszer- össze-

állításai rendkívül színesre festették az életmû papírlapjait. Személyiségvonásai

közé tartozott, hogy szívesen próbálkozott meg mindennel, ami felkeltette érdek-

lôdését. Mûfajainak sora például kivételesen változatos, az egyes mûvek alcímei

vagy szerzôi mûfajmegjelölései pedig tovább árnyalják a képet.
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Színpadi mûvei között van romantikus népopera, daljáték, vígopera, operett,

musical, balett, színpadi játék; a kísérôzenék között rádiójáték, rádió- kísérôzene,

színpadi kísérôzene, bábjátékzene és filmzene; az oratorikus mûvek csoportjában

szólókantáta, kóruskantáta, népdalkantáta, oratórium, mise, requiem vagy pro-

prium missae tétel; a kórusmûvek között vegyeskar, nôi kar, férfikar, gyermekkar,

madrigál, chanson, motetta, officium rhythmicum, himnusz, zsoltár, zsoltárfeldol-

gozás, népdalfeldolgozás, tömegdal, bicinium, kánon; a hangszerkíséretes vokális

darab lehet dal (chanson, Lied), dalciklus, népdalfeldolgozás, egyházi ének, szín-

padi mû kivonata; továbbá történeti dallam, népdal, népszerû dal, mûdal, egyházi

ének vagy spirituálé feldolgozása.

A zenekari mûvek elnevezései között elôfordul szimfónia, nyitány, ouverture,

zenekari tétel (szimfonikus költemény), tánc (chorea, passacaglia, saltarello), szvit,

partita (basse danse, gagliarda, passamezzo, saltarello, intermezzo), táncszvit,

balettszvit, filmzeneszvit, fúvószenekari szvit, capriccio, cassazione, divertimento,

elegia, intrada, preludium és fúga, rhapsodia, scherzo; versenymûvek szerepelnek

concertino, rondo, tánc, fantasia, serenata concertante címmel, és külön csoportot

alkotnak a mások mûveinek hangszerelései.

A hangszeres szóló- és kamaramûvek esetében a mûfaj gyakran azonos az ap-

parátus elnevezésével: duo, trio, kvartett, kvintett, szextett és oktett, zongora-

trió, vonóstrió, vonósnégyes, más esetekben a mûfajnév nem utal közvetlenül

az elôadókra: sonata, sonatina, variáció, concertino (szólóhangszerre), rondo,

scherzo, scherzino, tánc (gigue, ungaresca), szvit, táncszvit, táncparafrázis, canzone,

fantázia, invention, ballada, bagatell, notturno, serenade, burlesque, toccata, pas-

sacaglia, chaconne, elôjáték, ouverture, preludium, interludium, intermezzo,

postludium, fúga, fughetta, etûd, marsch, choral, továbbá mûfajmegnevezés nél-

küli karakterdarab (pièce, pezzo, Klavierstück, Satz), átirat, történeti dallamok

és táncok feldolgozása.

Tévedés ne essék: az imént nem a zenei lexikon címszavait soroltam, hanem

Farkas Ferenc mûjegyzékébôl válogattam ki az ott valóságosan elôforduló mûfajokat

és mûfajmegnevezéseket. A mûfaj, a megrendelô kérése vagy az elôadási alkalom

olykor döntôen befolyásolja a zenemû jellegét, felépítését, nehézségi fokát és stílusát,

legyen szó operettrôl, ifjúsági kamarazenekar számára írt darabról, amatôr kórus-

nak szánt népdalfeldolgozásról, kortárs zenei fesztiválra készített kamaramûrôl

vagy éppen a színdarab vagy a film rendezôje által megkívánt korstílus vagy zenei

karakter felidézésérôl (például egy színházi elôadáshoz a megbízó Shakespeare ko-

rát felidézô muzsikát várt a zeneszerzôtôl). Az alkalmazkodás, a feladat tökéletes

teljesítése Farkas számára hasonló kihívást jelentett, mint a régi mesteremberek

számára. A külsô elvárások által befolyásolt kompozíciók azonban nem különíthe-

tôk el a belsô ösztönzés nyomán írt daraboktól. Nem csupán azért, mert Farkasra

különösen jellemzô volt a meglévô ötletek, zenei szakaszok vagy egész mûvek új-

rafelhasználása, hanem azért is, mert a látszólag külsô hatás nélkül született mû-

vek között is óriási eltérések tapasztalhatók.

Zenéjének inspirációs gyökerei is számos, egymástól igen különbözô forrásból

származnak a középkori dallamoktól, a reneszánsz táncoktól és vokálpolifóniától
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kezdve az európai és Európán kívüli népek népzenéjén keresztül egészen a közvet-

len Stravinsky- hatásig. Jellegzetes egyéni stílusának három alapvetô összetevôje:

az olasz neoklasszicizmus, a magyar népzene és a dodekafónia. E három közül va-

lamelyik mindig – olykor egyszerre több is – jelen van zenéjében. Az elsô magyar

komponisták közé tartozott, akik – már a 40- es évek elején – kísérleteztek a tizen-

kétfokúsággal, de ennek nem a Schönberget követô, hanem a Frank Martin és Dal-

lapiccola nevével fémjelzett dallamosabb, latinos változatát mûvelte. Ugyanakkor

öt hangból építkezô szeriális zenét is komponált, erre példa a Musica pentatonica

(1945). Farkas szeretett játszani, és büszkén vallotta szellemi ôsének azt az aquin-

cumi költôt, aki kétezer évvel korábban nevét egy sírfeliraton a „Lupus fecit”

(„Farkas készítette”) akrosztichonba rejtette.

Lubrica quassa levis fragilis bona vel mala fallax

Vita data est homini non certo limite create

Per varios casus tenuato stamine pendes

Vivito mortalis dunc dant tibi tempora Parcæ
Seu te ruracolens urbes seu castra vel æquor

Flores ama Veneris Cereris bona munera carpe

Et Nysyi largæ et pinguia dona Minervæ
Candidam vitam cole iustissima mente serenus

Iam puer et iuvenis iam vir et fessus ab annis

Talis eris tumulo superumque oblitus honores.3

A sokoldalúságból és sokféleségbôl adódó veszélyekkel a zeneszerzô is tisztá-

ban volt, ezért – miközben büszke volt rá, hogy számos stílusban tud komponálni

–, egyik legfôbb törekvése az volt, hogy egyénisége valamennyi mûvében felismer-

hetô legyen. Rilke sorait szerette idézni: „Mondd költô, […] Honnan jogod, hogy

bármely jelmezben, minden álarcban igaz légy?”4 Példaképei között volt a portu-

gál költô, Fernando Pessoa, aki számos álnév alatt publikálta egymástól teljesen el-

térô stílusban írt verseit (több alteregójának saját életrajzot, horoszkópot és alá-

írást is szerkesztett). Farkas otthonosan mozgott a neoklasszika, a dodekafónia, a

folklór és a posztromantika világában, könnyen alkalmazkodott az operett stiláris

követelményeihez, filmzenéi készítésekor pedig bármilyen szituációnak, környe-
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3 „Ingatag, összezilált – jó vagy rossz –, gyenge, törékeny élet az embereké, csapodár: sose biztos a vége.

Sok- sok baj közepette a sors vékony fonalán függsz. Élj, te halandóként, míg percet hagynak a Párkák,

tápláljon bár tenger vagy falu, város, a tábor, ízlelgesd Venus gyönyörét, Nysius, Ceres új adományát,

s véle a ragyogó Minervának ragyogó olaját is. Bûntelen életet élj, igazat, megtelve derûvel, már mint

zsenge fiú, siheder, majd férj, s öregember. Ez leszel itt, s feleded tisztségit a fönt maradóknak.”

Adamik Tamás fordítása. Pethô Németh Erika–G. Sin Edit: Írók, költôk Szentendrén. Szentendre: Pest

Megyei Mûvelôdési Központ és Könyvtár,  Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990, 72.

4 „O sage, Dichter, […] Woher dein Recht, in jeglichem Kostüme, in jeder Maske Wahr zu sein?” Rész-

let Rilke Leonie Zachariashoz címû költeményébôl, valószínûleg a zeneszerzô fordításában. A verset Far-

kas az Hommage à Rilke címû vegyeskari ciklus 3. tételében zenésítette meg, a már kész zenéhez Hárs

Ernô utólag készített énekelhetô magyar változatot: „A tiszted, költô, […] Mi rá a jogcím, hûnek tud-

ni éned, bár folyton újabb mezbe bújsz?” 



zetnek és hangulatnak megfelelôen zenét tudott rögtönözni. „Álarcai” annyira

élethûek, hogy azok, akik csupán egy vagy két arcát ismerik, nem is gondolnák, hogy

másfajta Farkas Ferenc is létezik. Régizenei feldolgozásai máig népszerûek a zene-

iskolások, könnyebb kórusmûvei pedig az amatôr együttesek körében. Egészen

más közönség hallgatta több száz alkalommal a Csinom Palkó vagy a Vôk iskolája

színpadi elôadásait, mint az Operaház Farkas- bemutatóit (egy klasszikus zenész

alig hinné, hogy a Vôk iskoláját egyetlen év alatt – 1958 és 1959 tavasza között –

150- szer játszották az Operettszínházban). Ha pedig az említett alkalmak egyikén

megjelent zenekedvelô egy egyházi fesztiválon, kortárszenei esten vagy fúvószene-

kari találkozón látta viszont a Farkas Ferenc nevet, felmerülhetett benne, hogy az

illetô talán csak névrokona az általa ismert mûvek szerzôjének.

Farkas zenéjének stiláris körét jelentôsen tágította, hogy mestere, Respighi pél-

dáját követve szerette újraélni régi korok zenéjét. Amellett hogy a színdarabok-

hoz, filmekhez és rádiójátékokhoz az adott kor hangulatát felidézô zenét kompo-

nált, magyar történeti dallamemlékek segítségével a régi magyar muzsikát élesz-

tette fel száznál több darabjában. Missziót valósított meg azzal, hogy pótolni

igyekezett a magyar zenetörténetbôl hiányzó barokk, klasszikus vagy éppen bie-

dermeier mûveket, dalaival és kórusmûveivel pedig a nemzet azon költôinek is

emléket állított, akiknek a maguk idején nem akadt méltó megzenésítôje. Valójá-

ban azt az utat folytatta, amelyet Kodály Zoltán a Megkésett melódiákkal kezdett meg

a század elején, saját kortársainak verseit viszont a maga korára jellemzô, egyéni

stílusban zenésítette meg.

Farkas elkötelezettségét mutatja egy kivételesen magas szám: vokális mûveit

összesen 97 honfitársának irodalmi alkotásai inspirálták Zrínyitôl, Balassitól, Cso-

konaitól, Kazinczytól és Berzsenyitôl kezdve Petôfin, Vörösmartyn, Adyn, József

Attilán és Radnótin át Weöres Sándorig, Szabó Lôrincig, Pilinszky Jánosig, Márai

Sándorig és Szôcs Gézáig. A magyarok mellett megközelítôleg ugyanennyi külföldi

író és költô ihlette meg Farkast, és ami szintén példa nélküli: (jelenlegi ismereteim

szerint) összesen 16 különbözô nyelvû szöveg fordul elô a mûveiben. A magyaro-

kat mennyiségi sorrendben 24 francia és 22 német szerzô követi, Apollinaire- tôl,

Baudelaire- tôl, Victor Hugótól, Mallarmétól, Rimbaud- tól és Villontól Goethéig,

Herderig, Mörikéig és Rilkéig. Farkas emellett számos latin, olasz, angol és spa-

nyol darabot komponált, de portugál, görög, holland, baszk, dán, román, horvát,

szlovák és malgas nyelvû mûvekkel is gazdagította a zeneirodalmat. Csak fordítás-

ban zenésített meg ukrán, bolgár, izlandi, kínai, perzsa és udmurt szövegeket. Az

iskolában latinul tanult, már gyermekkorában jól beszélt németül, a 20- as évekre

megtanult franciául, római tanulmányai idején olaszul, a koppenhágai filmgyár-

ban dánul beszélt. Angolul Shakespeare- tôl tanult a 30- as években, görögül ké-

sôbb egy nyelviskolában. Fia, András elmondása szerint a spanyol, a portugál és a

skót nyelvet is ismerte.

Végül még egy olyan szempont, amely a komponista enciklopédikus hajlamát

bizonyítja: mûveiben összesen mintegy 189 féle elôadói apparátust (Besetzungot)

használt, nem számítva a szimfonikus zenekari mûvek különféle hangszereléseit.

Ennek magyarázatát egyrészt Farkas kísérletezô kedvében láthatjuk, másrészt ab-
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ban, hogy a lehetô legszélesebb kör számára kínált játszani- és énekelnivalót. Leg-

kedveltebb darabjait két- három, olykor féltucatnyi változatban is hozzáférhetôvé

tette, illetve autorizálta mûveinek átdolgozásait.

Lássunk néhány példát a vokális és hangszeres kombinációkból. Az énekes

szólistákat alkalmazó, kantáta jellegû mûvekben 14 féle apparátus található, pél-

dául: szoprán, bariton, férfikar és zenekar; szoprán, vegyeskar és zenekar; szoprán,

5 szólóhangszer és vonószenekar; mezzoszoprán, 3 férfihang, vegyeskar és 16

hangszer; mezzoszoprán, vegyeskar és 4 gitár; alt, bariton, vegyeskar és kamaraze-

nekar; tenor, vegyeskar és zenekar; tenor, bariton, férfikar és orgona; bariton, gyer-

mekkar és 3 gitár.

A hangszerekkel kísért kórusmûvek 22 változata jelenik meg Farkasnál, példá-

ul: narrátor, vegyeskar, orgona és kamaraegyüttes; narrátor, vegyeskar és zenekar;

vegyeskar és vonószenekar; vegyeskar és fúvósegyüttes; vegyeskar, fuvola, 2 hege-

dû és cselló; 3 szólamú egynemûkar és zongora; nôi kar, oboa, 3 hegedû és cselló;

nôi kar, fuvola és zongora; férfikar és vonószenekar; kettôs férfikar, 2 trombita, 2

harsona, zongora és timpani; férfikar és orgona.

A 12 féle a cappella kórus (3, 4 és 5 szólamú vegyeskar; 3, 4 és 6 szólamú fér-

fikar; kettôs férfikar; 2, 3 és 4 szólamú nôi kar; 2 és 3 szólamú gyermekkar) mel-

lett 5 változata van Farkasnál a szólóének és zenekar kombinációjának, és 12 a szó-

lóének és kamaraegyüttes összeállításnak. Néhány kiragadott példa az utóbbira:

ének és fúvósötös; ének, klarinét, hegedû, cselló és zongora; szoprán és vonósné-
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gyes; ének és klarinétkvartett; ének, fuvola, brácsa és cselló; ének, klarinét, brácsa

és zongora; ének és 2 gitár; tenor, fuvola és hárfa.

A dalok hagyományos ének- zongora felállása mellett Farkasnál 8 további vál-

tozata akad az egy énekes és egy hangszer kombinációjának: ének és fuvola; ének

és klarinét; bariton és cselló; ének és cselló; mezzoszoprán és hárfa; ének és gitár;

ének és orgona; tenor és csembaló.

A tisztán hangszeres mûvek esetében még nagyobb a változatosság, itt 111

féle összeállításra találhatunk példát. A szólistákra és zenekarra komponált, ver-

senymûjellegû daraboknak 16 kombinációja ismert. Az egy vagy több szólista le-

het hegedû, brácsa, cselló, baryton, oboa, fuvola, hárfa, cimbalom, zongora, csem-

baló vagy akár alpesi kürt, ezeket kísérheti szimfonikus, vonós vagy kamarazenekar.

Szólisták nélküli zenekarból is legalább 10 féle szerepel Farkasnál. Az alaptí-

pusok mellett van például vonószenekar zongorával, grande harmonie megnevezé-

sû fúvószenekar, fúvószenekar- ütôk, fúvószenekar- ütôk- zongora és „népi zene-

kar” (klarinét, 2 cimbalom, vonósok).

A kamaramûvek között kétfajta oktettet, 7 féle szextettet, 4 eltérô összeállítá-

sú kvintettet és 7 kvartettet találunk. Ki másnak jutna eszébe hegedût vagy nagy-

bôgôt fúvósötössel, 2 fuvolát 4 gitárral vagy 3 tárogatót csembalóval társítani?

Emellett ritkaságnak számít a klarinétszextett és - kvartett, a szaxofonkvartett, a

viola d’amore 2 hegedûvel és csellóval, vagy a 2 klarinét- basszetkürt- 2 basszuskla-

rinét összeállítás is.

Trióból 18 félét találtam, például: hegedû- brácsa- hárfa, 2 hegedû- hárfa, 2 csel-

ló- zongora, 2 hegedû- furulya, furulya- hegedû- cselló, fuvola- brácsa- kürt, fuvola-

cselló- csembaló, fuvola- basszusklarinét- zongora, fuvola- fagott- zongora, klarinét-

brácsa- kürt, klarinét- fagott- zongora, 3 gitár.

A 35 féle duó között nemcsak a hagyományos zongorakíséretes összeállításra

találunk példát, hanem a hegedû- fuvola, hegedû- gitár, hegedû- cimbalom, brácsa-

cselló, brácsa- gitár, cselló- hárfa, furulya- cimbalom, fuvola- cselló, fuvola- gitár, fu-

vola- hárfa, klarinét- cselló, klarinét- fagott, tárogató- csembaló vagy éppen alpesi

kürt- orgona párosításra is.

Ezenkívül Farkas 12 féle hangszerre komponált szólódarabot: hegedûre, csel-

lóra, fuvolára, harsonára, zongorára, orgonára, csembalóra, gitárra, hárfára, cimba-

lomra, alpesi kürtre és tárogatóra.

Az összesen 189 féle elôadó- apparátus, a 20. században elôforduló mûfajok és

stílusok szinte teljes spektrumát lefedô életmû, valamint a pálya során végzett

tucatnyi tevékenység alapján megkockáztathatjuk, hogy bár a 20. században már

nem születhettek valódi polihisztorok, Farkas Ferencet mégis joggal nevezhetjük

a zene polihisztorának.
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A B S T R A C T

LÁSZLÓ GOMBOS

FERENC FARKAS, MUSIC’S POLYMATH

The career and music of Ferenc Farkas (1905–2000) was characterized by a unique

diversity. This showed not just in the more than a hundred genres in which he

wrote music, or in their nearly two hundred different kinds of ensemble, but in

their various styles and sources of inspiration, as well as in the activities he took

part in over the course of a uniquely long life. He was primarily a composer, but

also a teacher, repetiteur, choir conductor, orchestral conductor, pianist in the

orchestra pit, school director and operatic chorus master. He was also active in

public life and as a writer on music. We find the features of a late polymath in the

versatility of his interests and his exceptional cultural knowledge. As a true “bon

viveur” he was considered to be an expert on languages, poetry, literature and

cuisine, and in addition when he was young he was successful at painting. Part

of his skill in communication lay in the fact that he spoke more or less fluently

10 to 12 languages. His commitment to literature is shown by the fact that 97

Hungarian writers and the same number of foreign ones inspired his vocal works,

which in total use texts in 16 different languages.

László Gombos was born in Szombathely (West- Hungary) in 1967. He studied piano, organ and

music theory in Szombathely, and from 1985 in Budapest at the Franz Liszt Academy of Music at the
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musicology at the same institute. During the next three years he took part in the Musicological PhD

Programme. Since 1990 he has taught music history: in 1998–2002 at the University of Debrecen, and

since 1995 at the Béla Bartók Conservatory in Budapest. Besides this he is a researcher at the Institute

for Musicology in Budapest. From 1994–2001 he worked in the 20th century department, from 2002-

2010 in the Ernô Dohnányi Archives and since 2007 he has worked in the Museum of Music History

in the same institute. His main research field is Hungarian music at the turn of the 19th and 20th

centuries. He has organized over thirty musical exhibitions in Budapest, Szeged, Ferrara, Brussels,

Lausanne, Geneva, Moscow, Rome and elsewhere. He is vice- president of the Jenô Hubay Society and

president of the Hubay Foundation.
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