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Erkel Ferenc üzenete1

Bodnár Dániel

Erkel Ferenc üzenete az ezredforduló magyarjaihoz

Honfi társaim! Magyarok az Ezredfordulón!

„Az 1810-es esztend� kiemelked� évjárat a zenetörténetben. Ekkor született 

Robert Schumann, Frédéric Chopin, valamint Erkel Ferenc, a XIX. század egyik 

legnagyobb magyar muzsikusa.”

Ma, kedves hallgatóim, születésének 200. évfordulójára emlékezvén arra 

keresem ünnepi beszédemben a választ, hogy milyen üzenetérték� tanulságot 

hagyott örökül számunkra, az ezredforduló magyarjainak, fi ataljainak.

A felvilágosodás eszméje, a reformkor hihetetlen hatással volt a magyarok 

szellemi életére, amely magával ragadta a kor hangászait is. Zenénk pedig ké-

zen fogva haladt az irodalommal. A századfordulón Bihari, Csermák, Lavotta, a 

verbunkos zene h�skorának ünnepelt heged�virtuózai, komponistái hatására 

nemzeti táncok sora jött létre.

A verbunkos egy sajátosan magyar zenei stílus, amely egy nemzeti karakter 

kialakulását segítette el�. Nyelvezetét – az olasz-francia opera ízeivel elegyítve 

– Erkel felhasználta operáiban is: pl. Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán, 

Dózsa György, Brankovics György, Erzsébet, István király, és a szabadság-

harc soha el nem múló emléke el�tt tisztelg� Névtelen h�sök; ezek a közön-

ség által igen lelkes fogadtatásban részesültek. A Bánk bán a felsoroltak közül 

kétszeresen is kultúrkincs: Katona József történelmi drámájának éppúgy nincs 

párja a magyar irodalomban, mint Erkel operájának a magyar történelmi dal-

m�vek sorában. Az alkotó kritikusai – s talán még ellenfelei is – e m�vekben a 

magyar nemzeti opera megszületését méltatták.

Már közel húsz éven át dirigálta a Nemzeti Színház zenekarát, amikor be-

csült hangásztársai kezdeményezésére a Filharmóniai Társaságot megalapí-

totta. Liszt elnökletével létrejött az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia, 

amelynek igazgatásával �t bízták meg.

Operáiból számos kórusszámot énekeltek a gomba módra szaporodó da-

lárdák, amelyek mozgalmuk betet�zéseként Országos Magyar Daláregyesületet 

alapítottak. Erkelt az ország a dalárünnepségeken keresztül ismerte meg iga-

zán, a t�lük kapott országos karnagyi cím a legnagyobb elismerés, amit száz-

ezrek szeretetét�l indíttatva nemzetét�l kaphatott.

Az ezredforduló magyarjaihoz élete az üzenet, amelyet � maga így közve-

títene nekünk: „Tartsátok meg, zenei anyanyelvként �rizzétek híven a verbun-

kost, a Zeneakadémiát, az Operaházat, a Filharmóniai Társaságot, a kórus-

1 Az E-nyelv Magazin két, most született szónoki mintabeszéd közlésével emlékezik a zene-

szerz�re.
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mozgalmat – zenei életünk panteonjait! Kezeteket imára kulcsolva, fejeteket az 

ég felé tartva, hogy hozzám is felérjen, soha nem múló nemzeti büszkeséggel 

énekeljétek a Himnuszt és a Szózatot! Míg így cselekszetek, addig maradtok 

meg Magyarnak!”

Köszönöm a fi gyelmet!

A IV. Mercurius Veridicus középiskolai retorikaverseny gy�ztesének beszé-

de (Széphalom, 2010. április 10.).

Thierry Ferenc

Erkel Ferenc emlékére

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”2

2 Idézet a Landerer & Heckenast nyomdában a márciusi ifjak által kiadott kiáltványból, a 12 

pontból.

Üdvözlöm Önöket!

Fehér a papír, feketék rajta a hang-

jegyek. Fehér és fekete, mint a sakk-

fi gurák, melyek jelképei a jó és rossz 

viszonyának. S mint ahogy a lépések-

nek is helyükön kell lenniük a sakk-

játék során, akképp a hangjegyeknek 

is. Egy rossz lépés, egy rossz hang 

tönkreteheti a kompozíciót, a pillanat 

varázsát.

Azzal kezdem, hogy a kétszáz éve 

Gyulán született Erkel Ferenc sakkozó 

volt. Alapítója és els� elnöke volt az 

1864-ben alakult Pesti Sakk-körnek, 

s a Magyar Sakkszövetség el�djének 

haláláig elnöke maradt. Gárdonyi Gé-

za szavait idézem: „A nyolcvanas évek 

végén tagja voltam a Pesti Sakk-kör-

nek. Az elnök Erkel Ferenc nem igen 

járt máshova, mint oda. Egy télen 

minden este ketten maradtunk utol-

sóknak, és hogy az öreg úr néha be-

szédes kedvében volt, hallgattam.

– Kedves bátyám uram, – mondot-

tam neki egyszer, – én azt gondolom, 

hogy mindig apró véletlenségek irá-

nyítják az élet kocsirúdját. Hogyan lett 

zenésszé?

Az öreg úr keser�arcú, nagyfej� 

ember volt, s a feje mindig a mellén 

lógott. Ha valakire ránézett, csak a 

szemöldökét emelte fel. Akkor is úgy 

nézett rám.

– Hát nem hiszi, hogy a tehetség 

veleszületik az emberrel?

– A tehetség veleszületik, de hogy 

a m�vészetnek miféle terére jut, oda 

véletlenség löki.

Maga elé nézett. Aztán azt mond-

ja:

– Hát hogy én mért lettem muzsi-

kus? azt már nem tudom, mert igen 

korán kezdtem. Hanem hogy miért 

lettem magyar muzsikus, arra emlé-

kezem.”

Erkel magyar muzsikus volt, bár 

családja holland származásúnak tar-

totta magát, és els� tanítója egy len-

gyel emigráns. A  Pesti Városi Német 

Színház karmestere kiválóan írt és 

beszélt németül, mégis, alacsonyabb 

jövedelemért is, átpártolt az új Magyar 

Színházhoz annak felépülése után. 

Fontosabb volt számára magyarsága, 

mint a pénz. Példáját megszívlelhet-

nék sokan ma is.
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De térjünk vissza Gárdonyihoz, 

mit ír, miért is lett Erkel magyar mu-

zsikus?

„– Volt nekünk egy furfangos min-

denesünk, akit én nagyon szerettem. 

Este is, ha csak tehettem, kiszöktem 

hozzá a konyhába és lestem minden 

szavát. (…) És amint ott ül bóbiskolva 

a t�zhely padkáján, hát hallom ám, 

hogy dúdol valamit. (…)

Én bámulva hallgattam, s a dal 

b�bája és szaggatottsága megragad. 

Csodálkozva látom, hogy a dal egy-

ségét ezek a szünetek nem hogy za-

varnák, hanem inkább emelik. Pedig 

mondom, csak úgy halkan a foga kö-

zül dúdolt s magának, mint a macska, 

mert félig aludt.

Én aztán lefeküdtem, de soha ezt 

az estét nem feledtem el. Kés�bb is, 

hogy zenész lettem, sokat gondolkoz-

tam ezen. Ebb�l értettem meg, hogy 

mi a rubátó és hogy a metronómot, a 

taktusmér�t hova tegye a magyar mu-

zsikus? Csapja a földhöz!

Az az egyszer� parasztmindenes, 

aki írni-olvasni se tudott, az lett a ve-

zet�m az egész pályámon.”

Egy egyszer� magyar ember da-

la indította útjára, és � lett az, ki 

megalkotta a magyar emberek dalát. 

A  magyar lélek ünnepe, a gyönyör� 

muzsika, mely elkísér bennünket éle-

tünk során, Himnuszunk, melyet neki 

köszönhetünk. Imádság, mellyel min-

den évet kezdünk, gy�zteseinknek já-

ró legf�bb jutalom, ünnepeink része. 

Szent zene, melyet a stadionokban 

felállva énekel a tömeg, s melynek 

megzavarása az udvariatlanság, a kul-

turálatlanság netovábbja.

Az Egri csillagok írójának a Him-

nusz születésér�l is van egy Er-

kel-adomája. E szerint Bartay András, 

aki a Nemzeti Színház direktora, a 

Himnusz megzenésítési pályázatának 

kiírója volt, egyszer�en bezárta Erkelt 

egy szobába azzal, hogy addig nem 

engedi ki, amíg meg nem zenésíti 

Kölcsey Ferenc versét.

Az anekdota szerint a pályázat le-

adását megel�z� napon mindössze 

egyetlen óra alatt készült el a m�.

Szép a történet, kár, hogy vélhe-

t�en nem igaz!

A  Himnusz megzenésítésére kiírt 

pályázati munkákat benyújtásuk id�-

rendjében, sorszámmal látták el. Mivel 

Erkel m�ve az egyes számot kapta, 

nem utolsóként, hanem éppen legel-

s�ként adhatta be pályam�vét. Pályá-

zási szándékára utal az a tény is, hogy 

nem volt tagja a bíráló zs�rinek. Az id� 

tájt elképzelhetetlen lett volna, hogy �t 

kihagyják a bírálóbizottságból.

Ünnepelt, elismert zeneszerz� volt, 

megnyerte a pályázatot. Mégsem a 

pályázat tette himnusszá a Himnuszt. 

A magyar közönség, a nemzet emelte 

fel m�vét a szent jelképek közé. Hi-

szen egészen 1903-ig Haydn m�ve, 

az osztrák császári himnusz volt az 

állami himnusz. Erkel m�vét többször 

is betiltották. Mindhiába. Az egyetlen 

állami himnusz a világon, amelyet 

semmilyen törvény, sem uralkodó, 

kormány vagy országgy�lés nem tett 

kötelez� érvény�vé. Csupán alig több 

mint húsz éve, a rendszerváltás után 

került hivatalosan az alkotmányba. 

Nem a hatalom választotta ki jelképé-

nek, hanem a nemzet!

Erkel Ferenc zenéje elkísér min-

ket mindenhová, bármerre járjunk is 

a nagyvilágban. Hangjegyei láthatat-

lan tintával lelkünkbe íródtak. Útrava-

lónk, melyet magunknál hordunk, bár 

sokszor nem is tudunk róla. Kevesen 

tudják, de útlevelünkkel a himnuszun-

kat is magunkkal visszük. Az adatlap 

borítójának dombornyomása a kézirat 

szövegének részletét tartalmazza, az 

útlevél lapjain pedig UV-fény alatt lát-

szanak a zenem� kottái.
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Erkelr�l beszélni nem más, mint a 

magyar lélekr�l beszélni. Megemlékez-

ni róla, önmagunkon való elgondolko-

zás. Édesapám mondogatta gyerek-

koromban, hogy fi gyeljem a Himnuszt, 

amikor játsszák, kihagynak bel�le egy 

futamot. Sokszor eldúdolta. Aztán a 

Korona hazahozatala után már nem-

csak a Szózatot lehetett hallani és éne-

kelni, hanem a Himnuszt is úgy játszot-

ták, ahogyan édesapámtól hallottam.

Gimnazistaként francia tagozatos 

voltam, és tanultuk a Marseillaise-t, a 

francia himnuszt, ami nem más, mint 

egy vérpezsdít� induló. Aztán a hír-

adóban Mitterrand elnök egyik reptéri 

fogadtatásán lassú, bánatos, vontatott 

zeneként hallottam viszont. Nem ér-

tettem és ma sem értem, miért kellett 

gyászzenévé lassítani az egykor perg� 

marseille-i dalt. Ma már tudom, hogy 

a magyar himnuszt is lelassították a 

húszas években. A trianoni depresszió 

következményeként lett szokás lassan 

játszani. De tudják önök, hogy himnu-

szunkat eredetileg élettel teli ütemek-

kel írta meg Erkel? 1844-ben ezekkel 

az ütemekkel fogadta kitör� lelkese-

déssel a magyar közönség. A magyar 

himnusz bizakodó, pozitív érzéssel teli 

m�nek született, nem vontatott, lassú, 

szomorú alkotásnak.

Sohasem hallottam úgy a magyar 

himnuszt, ahogyan Erkel Ferenc meg-

alkotta. Itt lenne az id�, hogy eredeti 

formájában megismerjük nemzetünk 

szent zenéjét. Talán lesz zenekar, 

mely oly módon játssza el, és lesz 

karmester, ki úgy vezényli, ahogy ezt 

a muzsikát megkomponálták.

Erkel Ferenc a családján kívül a 

zenét és a sakkot szerette. A  sakk-

táblát, melyen bármely gyalog, ha 

útját sikerrel bejárja, átváltozhat az-

zá, amivé szeretne. Csupán hét lé-

pést kell el�re megtennie kitartón 

és bármi lehet, ami csak akar. S bár 

egyenként lépünk utunkon el�re, tár-

sainkon múlik, meddig juthatunk. 

Egyedül elvérzünk, együttm�ködve 

nem veszthetünk.

Erkel zenéje eggyé forrasztja a lel-

keinket, s amíg a lelkek összeérnek, 

addig mindig lesz remény, nemzet és 

jöv�!

Az emberiség több mint ezeröt-

száz éve játssza a sakkot. Örök része 

a kultúránknak.

Erkel zenéjét több mint százötven 

éve játsszuk. Örök része a kultúránk-

nak.

Fehér a papír, feketék rajta a hang-

jegyek. Tiszták.

Köszönöm, hogy meghallgattak!


