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Gombos László

Zrínyi Miklós alakja 
a millennium zenéjében

I. Ferenc József 1896-ban, a  magyar millennium alkalmával, ötezer forintot 

ajánlott fel új zenem�vek létrehozására. Apostoli királyi min�ségében pályadí-

jat t�zött ki, baráti és atyai gesztust gyakorolt gyakorta rebellis alattvalói felé, 

amint az önálló magyar nemzeti zene fejl�dését kívánta el�mozdítani. A januári 

lapokban megjelent felhívás szerint magyar tárgyú operáért 2000, szimfóniáért 

1000, kamaram�ért 500, zenekari nyitányért 500, zongoraszonátáért 300, ma-

gyar rapszódiáért 200, magyar szöveg� m�dalért és „eredeti” (azaz maga kom-

ponálta) népdalért 100-100 forint járt a legjobbaknak.1 Itt volt tehát az alkalom, 

hogy komponistáink az ünnepen nemzeti tematikájú darabokkal álljanak el�, 

melyekért anyagi juttatást (az opera esetében egy tanár vagy zenekari muzsikus 

egy-két éves fi zetésének megfelel� összeget) és még több hírnevet remélhettek.

A magyar történelemb�l vett lehetséges témák között kit�nt Zrínyi Miklós, 

a szigetvári h�s története, hiszen az egyrészt a h�siesség és hazaszeretet széles 

körben ismert mintapéldája volt, másrészt megfelelt a Habsburg-ház iránti loja-

litás követelményének is. Amikor az ország ezer évet átfogó dics� múltját ünne-

pelte, talán még a kiegyezés legádázabb ellenz�i is megbékéltek valamennyire, 

és úgy tettek, mintha a már ötödik évszázada óta uralkodó dinasztia számukra 

is a magyar királyok folytonosságát képviselné. Az udvar ünneprontásnak tekint-

hette volna, ha valaki a független magyar királyság idejéb�l választ magának 

h�st, például a Bécset megszégyenít� Mátyást t�zi zászlajára,2 a Rákóczi- vagy 

Kossuth-tematikát pedig egyértelm� támadásnak értékelte volna.3 Zrínyit azon-

ban az udvar, a nemzeti érzelm� magyarok és a nemzetiségek is egyaránt ma-

gukénak vallhatták, tettei követend� például szolgálhattak valamennyiük számra.

Az uralkodó által 1896. május 2-án megnyitott millenáris kiállításon három 

tétel is Zrínyi Miklóshoz kapcsolódott: a  bécsi udvari fegyvergy�jteményb�l 

1 A korabeli lapokban eleinte 5000, majd az eredményhirdetés idején, 1897 májusában már 

6000 forint szerepelt, ami nem egyezik meg a díjak összértékével, mivel feltehet�en a lebo-

nyolítás költségeit és a zs�ri javadalmazását is magában foglalta.
2 Így tett egy évtizeddel korábban Bertha Sándor Párizsban (1883) és Budapesten (1884) 

bemutatott Mathias Corvin cím� operájával. Erkel Ferenc István királya 1885-ben hangzott el 

az Operaházban.
3 A  szabadságharcot követ� évtizedekben a Rákóczi-induló el�adása a legszigorúbb tilalom alá 

esett, bár olykor, pl. Liszt koncertjei és néhány Erkel vezette fi lharmonikus hangverseny eseté-

ben, kivételt tettek. Amikor azonban a királyi pár jelenlétében avatták fel 1884-ben az Andrássy 

úti Operaházat, megtiltották Liszt Magyar Király-dalának el�adását, mert abban a Rákóczi-nóta 

motívumai szerepeltek. Kevésbé exponált szituációban, 1896 januárjában a Filharmonikusok 

külföldi karmester (Karl Muck) vezényletével bemutathatták Mannheimer Gyula Rákóczi-nyitányát.
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kölcsönözték a hadvezér szablyáját és sisakját, és látható volt Ruzitska György 

Zrínyi cím� operájának nyitánya is az 1820-as évekb�l.4 A század irodalmában, 

képz�m�vészetében és zenéjében számos alkotás kapcsolódott a szigetvári 

h�s alakjához, a  téma úgymond „az utcán hevert”, az említett millenniumi 

„Király-díj” pályam�vei közül mégis csak egyetlenegy hivatkozott Zrínyire, s�t 

tudomásunk szerint ez volt az évtized egyetlen ilyen zenem�ve. 1896. decem-

ber 30-áig hatvan, jeligével ellátott kompozíció érkezett be a lebonyolítással 

megbízott Liszt Ferenc Zenem�vészkör titkárságához: 2 opera, 4 szimfónia, 

14 kamaram�, 9 zenekari nyitány, 5 szonáta, 10 magyar rapszódia, 11 m�dal, 

2 eredeti népdalcsoport és 3 férfi kar.5 A bírálóbizottság tagjai voltak: Mihalovich 

Ödön elnök, Erkel Sándor, Herzfeld Viktor, Mader Raul és Káldy Gyula.

Az 55-ös sorszámú darab címe „Zrínyi ouverture” volt, a  hozzá tartozó 

jeligét pedig a költ� Zrínyit�l vették: „Fegyvert és vitézt énekellek”.6 A darab 

szerz�jének neve talán sosem került volna nyil-

vánosságra, ha nem ez a kompozíció nyer a 

nyitányok közül; és ha kés�bb el�adják, a címe 

feltehet�en megváltozott volna. A  zs�ri 1897. 

május 30-án négy kategóriában (szimfónia, nyi-

tány, kamaram�, zongoraszonáta) ítélt oda díja-

kat, az eredményt a budapesti lapok június 1-én 

hozták nyilvánosságra. Az 55-ös számú, lezárt 

borítékból a húszéves Dohnányi Ern� neve került 

el�, és nagy meglepetésre, az � nevét olvashat-

ták a 34. számú borítékban is, amelyet az „Alea 

iacta est” jeligéj�, díjnyertes F-dúr szimfónia 

kapcsán nyitottak fel.

Mindenki tudta, hogy Dohnányi személyében 

kivételes tehetség� m�vésszel van dolga, azt 

azonban csak kevesen sejthették, hogy évtizedek-

kel kés�bb ebb�l az ifjúból lesz a magyar zeneélet 

egyik els�, sokak szemében legels� személyisé-

ge. Bár zenekari m�vekkel még nem jelentkezett a nagy nyilvánosság el�tt, és 

önálló hangversenyt sem adott, a  Zeneakadémia utolsó éves növendéke már 

ekkor kiváló zongorista hírében állt. Zeneszerz�i képességeir�l pedig sokan meg-

gy�z�dhettek c-moll zongoraötöse (op. 1) nyilvános és privát el�adásain. Most, 

a  zeneszerz�-verseny körüli sajtóhíradásoknak köszönhet�en, egyértel m�en az 

országos fi gyelem középpontjába került, és mindez a Zrínyi-kultusz szempontjá-

ból is jelent�s eseménynek bizonyult. A szerz�re a bemutatót és a további el�adá-

sokat követ�en a sajtó valóságos össztüzet zúdított, újságcikkek tucatjai dicsérték 

4 Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon, I–II. szerk. 

Czobor Béla és Szalay Imre, Gerlich Márton és Társa, Budapest–Bécs, 1897–1901, 1903.
5 A királydíjak pályázata, Budapesti Napló, 1897. március 1. Az elkövetkez� év során (a bírálat ideje 

alatt, az eredményhirdetéshez és az egyes m�vek nyilvános el�adásaihoz kapcsolódóan) számos 

lap közölt hírt az eseményr�l, a m�címek, a jeligék és végül a nyertesek nevének felsorolásával.
6 „Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát / Ki meg merte várni Szulimán haragját…” (Zrínyi 

Miklós, Szigeti veszedelem, els� ének, 2. strófa)

Dohnányi Ern�, 1890-es évek
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és bírálták a stílusát, hangszerelését, invencióját, a témaként választott szigetvári 

h�s alakját azonban mindenütt megfellebbezhetetlen glória vette körül.

Dohnányi amellett, hogy egymaga nyerte el a szimfóniára és a nyitányra 

kit�zött pályadíjat, vonósszextettjével is elismerést szerzett a kamaram�vek 

között, ahol Szabados Béla vonósnégyese lett a gy�ztes. A bizottság az opera 

és a magyar rapszódia kategóriában nem adott ki díjat, a  zongoraszonáták 

versenyében Horváth Attila darabja bizonyult a legjobbnak. A Király-díjas kama-

ram�veket csak a következ� évben adták el�, a szimfonikus darabok, az F-dúr 

szimfónia és a Zrínyi-nyitány bemutatására azonban, a  versenyt�l teljesen 

függetlenül, már az eredményhirdetés után néhány nappal sor került a Zene-

akadémia növendékhangversenyén.

Nem tudjuk, hogy mi inspirálta Dohnányit a nyitány megkomponálására. 

A valamivel korábbi szimfónia esete egyértelm�: vizsgadarabnak készült az 1895–

96-os tanév során, és ha nem halasztják el 

több alkalommal a tervezett bemutatót, akkor 

Dohnányi be sem nyújthatta volna a Király-díj 

pályázatra (ezen csak ismeretlen m�vekkel 

lehetett indulni). A  Zrínyi-nyitány feltehet�en 

a következ�, utolsó tanév vizsgadarabjának 

készült, és ezzel az ifjú – a klasszikus szimfónia 

megírását követ�en – a magyaros jelleg� ze-

nem� el�írt penzumát kívánta teljesíteni Hans 

Koessler osztályában. Nyilvánvalóan nem sok-

kal a beadási határid� el�tt, 1896 novemberé-

ben értesült a Király-díj pályázatról, különben 

nem szorgalmazta volna a szimfónia el�adását 

még ebben az évben, és nem hagyta volna 

utolsó pillanatra a nyitány befejezését. Test-

vérének, Máriának írta december 4-én: „Rém 

sok dolgom van a pályázati munkákkal, nem 

is tudom, hogy a Sextett elkészül-e. Az ouver-

ture biztos, még csak 2/3-át kell instrumen-

tálni. A  symphoniával valóságos scandalum, 

mindig materiális dolgok szegik az el�adás nyakát; dez. 20. újból ki volt t�zve, 

de már is elhalasztották. Én már egyáltalán nem érdekl�döm, legjobb szeret-

ném, ha végleg elmaradna, legalább nem volnának kezeim megkötve.”7

Ez a levélrészlet a jelenleg ismert legkorábbi adat a Zrínyi nyitányról, amely 

valamikor a megel�z� hat hónap során készült. Ennél korábbi id�pont nem va-

lószín�síthet�, mivel Dohnányi nem említette leveleiben a komponálás ötletét, 

miközben beszámolt a szimfónia el�rehaladásáról. Minden bizonnyal rá is hatott 

a lázas millenniumi készül�dés, de az akkor 19 éves, lázadó ifjút irritálták is bizo-

nyos túlzások, ahogy egész életében irtózott mindenféle pátosztól és mesterkélt-

7 Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, Dohnányi-hagyaték. A pályázatra minden bizonnyal 

egyik támogatója hívta fel Dohnányi fi gyelmét. Ez egyaránt lehetett Herzfeld Viktor vagy Mihalo-

vich Ödön, mindketten a zs�ri tagjai, vagy éppen Dohnányi zeneszerzéstanára, Hans Koessler, 

aki eredetileg szintén benne volt a bizottságban és összeférhetetlenség miatt mondott le.

Dohnányi Ern�: Zrínyi-nyitány, 

a partitúra címlapja a szerz� 

kézírásával (OSZK Zenem�tár)
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ségt�l. Meglehet�s szarkazmussal írt húgának 1896. május 2-án: „Ünnepélyes 

»Stimmungban« (temperált) fogok hozzá a már rég szándékomban lev� íráshoz, 

miután Magok bölcsen hallgatnak. Mindenekel�tt fogadja hazafi as üdvözletemet 

hazánk ezer(egy) éves fennállásának ünneplése alkalmából. A »legels� magyar 

ember« Budapesten id�zik s ma nyitotta meg az épül� félben lev� kiállítást.”8

Amint Dohnányi általában a politikai hatalommal és a tekintélyelv�séggel, 

úgy ebben az id�szakban a Habsburg-dinasztiával szemben is eleve ellenér-

zéseket táplált. Passzív ellenállásának része volt az 1896-ban növesztett és 

rövidesen eltávolított Kossuth- vagy millenáris szakáll,9 és titokban talán a 

Zrínyi-nyitány is. Amellett, hogy – amint a pályázati jeligéje mutatja – a Szi-

geti veszedelem is inspirálta, tudhatott a Zrínyiek és a bécsi udvar ambivalens 

viszonyáról, és arról is, hogy a császári-királyi csapatok 1566-ban nem siettek 

Szigetvár védelmére, ezáltal a véd�k h�si halálában nem csupán a szükségsze-

r�ség, hanem a magasabb politikai megfontolás is szerepet játszott. A nyitány 

költ�i programjának megválasztásában a millenáris kiállításon bemutatott 

Zrínyi-relikviák és Ruzitska-nyitány mellett része lehetett a komponista olvas-

mányainak, az azonban aligha valószín�, hogy ismerte a téma további zenei 

megfogalmazásait. Legfeljebb hallomásból tudhatott Lavotta János Werther 

Frigyes Zrínyi Miklós, vagyis a Szigeth Várának veszedelme cím� drámájához 

írott kísér�zenéjér�l és az abból készített programszvitr�l (Szigetvár ostroma), 

Bartalus István Zrínyi lantja cím� verbunkosáról, Adelburg Ágoston 1868-ban 

bemutatott operájáról (Zrínyi), Ludwig Deppe Zrínyi-nyitányáról, vagy éppen a 

horvát Ivan Zajc Nikola Šubić Zrinjski cím� operájáról (1876).

Talán nem véletlen, hogy Dohnányi, aki számára a nemzeti identitás kér-

dése nehezen feloldható dilemmát jelentett, éppen Zrínyi Miklósról írta egyet-

len nemzeti jelleg� darabját fi atal korában. Dohnányi a hármas nemzetiség�, 

szláv–germán–magyar Pozsonyból érkezett, Zrínyi pedig horvát volt, és azáltal 

lett magyarrá, hogy a magyarok els� osztrák királya, Habsburg Ferdinánd ma-

gyar birtokokat adományozott neki. Utóbbi utóda, I. Lipót volt az, aki a kompo-

nista �sapjának, Dohnányi Györgynek 1697-ben nemesi címet adományozott.

Dohnányi szimfóniáját legfeljebb fél év választja el a Zrínyi-nyitánytól, 

utóbbi mégis jóval érettebb, kiforrottabb kompozíció, kiváló hangszerelésével 

és arányos szerkezetével a romantikus magyar zene egyik jellegzetes do-

kumentuma. Szerz�je is többre értékelte, mint az egyetlen el�adást megért 

szimfóniát, és az �sbemutatót követ�en szül�városában, Pozsonyban (1899. 

január 19.), s�t három évvel kés�bb Bécsben is m�sorra t�zte. 1902. feb-

ruár 12-én maga vezényelte a Konzertverein hangversenyén a Grosser Musik-

vereinssaalban – ez volt Dohnányi els� karmesteri fellépése. További tervei is 

voltak a darabbal, mivel 1902 nyarán Gmundenb�l írott levelében arra kérte a 

húgát, hogy hozza magával a zenekari szólamokat.10 Hamarosan azonban vilá-

8 Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, Dohnányi-hagyaték
9 Húgának többször írt róla tréfásan, például 1896. május 19-én: „Ha azt hiszi, hogy az én 

millennáris (Narrisch) szakállommal paczkázhat, nagyon csallódik. Már ekkora (hosszú vonal) 

szállakból áll.” Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, Dohnányi-hagyaték
10 1902. június 30. Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, Dohnányi-hagyaték. Elképzelhet�, 

hogy a nyitányt el� is adták Gmundenben vagy másutt, de err�l jelenleg nincs információnk.
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gossá vált a számára, hogy a m�ben még nem találta meg saját egyéni hangját 

és stílusát, ezért nem szorgalmazta többé az el�adást. Az „op. 2” megjelölést 

kés�bb visszavonta, és négy zongoradarabjának adta.

A Zrínyi-nyitányban a történelmi téma jól felismerhet�, magyaros hangvé-

telt követelt meg a komponistától, akinek évtizedekig ez volt az egyetlen nem-

zeti jelleg� alkotása. A  lassú bevezetéssel és kódával keretezett, szonáta for-

májú nyitány nyilvánvalóan programzene, Bartók Kossuth c. szimfonikus költe-

ményének egyik közvetlen el�képe. A m�vet indító, sokszor visszatér� markáns 

témában a pontozott ritmus dominál, ez nyilvánvalóan a törökök ellen küzd� 

hadvezér, Zrínyi Miklós zenei portréja. A 2. motívumot a magyarosnak tartott 

b�vített szekund teszi jellegzetessé. A gyors expozícióban újra halljuk a beveze-

tés témáit, majd az itt megjelen� 3. motívum (melléktéma) Brahms 1. magyar 

táncának közismert népies dallamára emlékeztet. A magyaros expozíció után 

a kidolgozásban csatajelenetek következnek, közöttük a megpihenéseket jelz� 

szakaszokkal. Majd a heves küzdelem után, a visszatérésben, diadalmasan szó-

lalnak meg a magyaros témák. A végs� elbukást és Zrínyi halálát fájdalmas és 

drámai gyászzene jelképezi, a török gy�zelmet harsány janicsárzene. Az utol-

só szó azonban a kódában megdics�ülten felhangzó Zrínyi-témáé, hiszen az 

eszmei dics�ség a véd�ké, akik nem a földön, hanem a romantika jellegzetes 

transzcendens megoldása értelmében, az örökkévalóságban aratnak diadalt.

A Zrínyi-nyitány (és egyben az F-dúr szimfónia) 1897. június 3-i bemutató-

ja a Vigadó zsúfolásig telt nagytermében több volt egyszer� zeneakadémiai nö-

vendékhangversenynél. Nem csupán a megjelent díszes közönség miatt kapott 

kiemelt jelent�séget (ott volt a zeneélet színe-java, a teljes kritikusgárda, négy 

miniszter és más állami vezet�k), hanem az Erkel Gyula vezényelte zenekar 

Ivan Zajc Nikola Šubić Zrinjski 

cím� operájának zongorakivonata (1876)

Lavotta János: Szigetvár ostroma, 

Kirch János közreadásának címlapja (1843)



HANGSZÓLÓ

8888

összetétele miatt is. A Zeneakadémia növendékei mellett az intézmény tanárai 

és a Filharmonikusok legkiválóbb muzsikusai játszottak. A koncertmester a vi-

lághír� heged�m�vész, Hubay Jen�, a csellószólam vezet�je Popper Dávid volt.

A  kritikusok többnyire nagy elismeréssel, egyesek lelkendezve szóltak 

Dohnányi m�veir�l és tehetségér�l, mások inkább saját, aktuális zenepolitikai 

véleményüket juttatták kifejezésre. A Magyar Újság cikkírója valójában Dohná-

nyi zenei példaképeit min�sítette június 4-én megjelent írásában: „[M�veiben] 

a vérmes Wagnerista nyilatkozik meg, ki színes instrumentációval takarja a 

gondolathiányokat.” Az Egyetértés recenzense egy másik német irányzattól 

féltette Dohnányit: „a fi atal komponista sokat beszél, vagyis inkább lármáz, 

de keveset mond, s a mit legjobban csodálunk, a hangszerelésben és küls� 

effektusok összehalmozásában máris a Strauss Richardok raffi nériájához 

nyúl. Ezer szerencse, hogy Dohnányiban sokkal több az invenczió, semhogy 

tartanunk kellene attól, hogy a programzene útveszt�jébe téved.”

A zenekarban játszó Hubay így foglalta össze véleményét feleségének írott 

levelében: „Dohnányi kritikái épp oly ostobák voltak, mint rendesen a kritikák 

szoktak lenni. Egy igazság van csak, s az: hogy egy nagyszabású tehetséggel 

állunk szemben. Utóvégre is � fi atal s még nem forrta ki magát. De ha nálunk 

marad, csak olyan nehéz álláspontja lesz, mint a többi igazi talentumnak. 

Kivánom neki, hogy minél el�bb külföldre kerüljön…”

Dohnányi pedig hamarosan valóban külföldre került, és fényes karriert fu-

tott be. A világ legels� zongoristái között tartották számon, 1905-t�l a berlini 

f�iskola tanára lett. Majd 1915-ben hazatért, és két évtized során a magyar 

zene élet szinte valamennyi kulcspozícióját megszerezte: a Zeneakadémia ta-

nára és igazgatója, a Filharmonikusok elnökkarnagya, valamint a Magyar Rádió 

zeneigazgatója lett. Els� nagy nyilvános sikerére és Zrínyi-nyitányára pedig 

egy évszázad erejéig a feledés homálya borult, amíg a következ� századfordu-

lón a M�egyetemi Zenekar, majd a Miskolci Szimfonikusok jóvoltából újra nem 

éledt Csipkerózsika-álmából.11

11 A M�egyetemi Zenekar 1996-ban, a m� keletkezésének centenáriumán játszotta el�ször a 

darabot, amelyet Bartal László vezényletével 2001 májusában lemezre is vett. A Hungaroton 

Classic 2010-ben rögzítette a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, Kovács László vezényletével.

Dohnányi Ern�: Zrínyi-nyitány, kezd�téma (korabeli másolat, OSZK Zenem�tár)
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Zrínyi Miklós

A török ifjú éneke
(Szigeti veszedelem, III. rész, 30–39.)

De az étel után egy szép török gyermek
Ura hagyásából az házba belépék,
Szép gyöngyházos tassán kezében tündöklék,
Fejét betekerte gyenge patyolatvég.

Az egyik válláról szép bársony kaftánját
Lebocsátá, kezdé igazgatni kobzát;
Ablak felé üle, öszvehajtván lábát,
Így kobza szavával nyitá hangos torkát:

„Miért panaszkodjam, Szerencse, ellened?
Ha b�víted mindennap én örömemet,
Nem szakadsz el t�lem, azmint vagyon híred,
Hogy állhatatlanságban van minden kedved.

Kikeletkor áldasz az szép zöld erd�vel,
Szerelmes fülemile éneklésével,
Égi madaraknak sok különbségével,
Víz lassú zúgással, szél lengedezéssel.

Nem irigyled nékem az én egyesemet,
Inkább hozzá segétsz, szeressen engemet;
Soha el nem vészed az én víg kedvemet,
Neveled óránként gyönyör�ségemet.

Adsz nyáron nyugovást és szép csendességet,
Szép ciprus árnyékokat, h�vös szeleket,
Gyönge t�vel varrott szép sátorerny�ket,
Szomjúság-megoltó, jó szagos vizeket.

�sszel sok gyümölccsel, citrommal, turunccsal
Ajándékozsz b�ven, szép pomagránáttal;
Erd�n vadat nem hágysz, mert nékem azokkal
B�ven kedveskedel, és jó madarakkal.

De télen, azmikor minden panaszkodik,
Akkor az én sz�vem inkább gyönyörködik;
Er�s fergetegen sz�vem nem aggódik,
Mert szép lángos t�znél testem melegedik.
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És vagyon császáromnál nagy tisztességem,
Mindenek között vagyon nagy böcsületem,
El nem fogyhat soha az én sok értékem,
Van jó lovam, éles szablyám, szép szerelmem.

De kötve vagy, Szerencse, az én lábomhoz,
Mert elfuttál volna eddig gonoszomhoz,
Ha volnál szabadon; de rám gonoszt nem hozsz,
Mert kötve vagy, Szerencse, az én lábomhoz.”

Irodalom: Trencsényi-Waldapfel Imre, A török ifjú éneke a 

Szigeti veszedelemben, in: Filológiai Közlöny, 14 (1968), 

548–562.


