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Toldi szerelme
Arany János recepciója az operairodalomban

Bevezet�

Arany János szövegét a legmagasabb színvonalon Mihalovich Ödön alkalmazta 

a Toldi szerelme cím� zenedrámájában.1 A saját korának nyelvezetén megírt 

opera tartalmazta a wagneri, poszt-wagneri s verbunkos elemeket, amelye-

ket a szerz� egyéni kombinációkkal gyúrt egyenletes stílussá. Azt a hivatalos, 

reprezentatív, magyaros stílust képviselte, amelyet Erkel Ferenc hozott létre, 

s amelyet Dohnányi Ern� A vajda tornyában még érdemben folytatni tudott. Az 

Arany János-eposzból írt nagyszabású zenedrámát közvetlenül Gustav Mahler 

vezénylése inspirálta, de Nikisch Arthur betanítása vitte sikerre. A Toldi szerel-

me a szerz� legszemélyesebb vallomása, ugyanis önmagát levelekben Toldi 

lovagnak nevezte, más esetben pedig a lovag motívumát írta rá a névjegyére. 

A jelen tanulmány a hely hiánya miatt egyedül Mihalovich Arany-operáját elemzi 

az alkotáslélektan, a szöveg, a dramaturgia és a zene fel�l.2

Mihalovich Ödön és Toldi Miklós

Mihalovich Ödön. Mihalovich Ödön (1842–1929) horvát-magyar f�nemesi 

család sarja, aki el�bb Mosonyi Mihály tanítványa volt, kés�bb Liszt Ferenc 

és Richard Wagner baráti köréhez csatlakozott. Zeneszerz�i munkásságában 

három alapvet� hatás mutatható: Ludwig van Beethovené, Richard Wagneré 

és Liszt Ferencé. A kortársak eleinte – nyilvánosan vállalt kijelentései következ-

tében – wagneristának tekintették, noha minden egyes darabjánál elismerték 

egyéni stílusjegyeit. Az 1870-es évtizedben sikeres dalokat (pl. Holdvilágos éj) 

és szimfonikus költeményeket írt (pl. A  Sell�), az 1880-as évtizedben pedig 

négy zenedrámát alkotott, illetve fejezett be. Az els� operája, a Hagbarth és 

Signe 1882-ben Drezdában, 1886-ban Budapesten került el�adásra. Második 

1 A  nagyformátumú Arany-megzenésítések száma viszonylag csekély: Ifj. Johann Strauss: 

Pázmán lovag (1892), Farkas Ödön: Tetemrehívás (1900), Rékai Nándor: Nagyidai cigá-

nyok (1906), Kósa György: Pázmán lovag (1963) és Makray László Bor vitéz cím� m�ve. 

Ez utóbbi adatai jelenleg még nem ismertek. Nikolits Sándor népszínm�vet írt Toldi Miklós 

néven 1871-ben, míg Szokolay Sándor a Tetemrehívás címmel balettet 1962-ben. A kortárs 

zeneszerz�, Andorka Péter 2013-ban diplomázott a Vörös Rébék cím� musical részleteivel. 
2 Az operát zenetudományi szempontból behatóan elemezte Szerz� Katalin (1976): Mihalovich 

Ödön munkássága operái tükrében cím� szakdolgozatában. 
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operáját, a  Wieland, a  ko-

vácsot sosem mutatták be 

a szerz� döntése következ-

tében, míg a harmadikat, 

az Eliánát 1908-ban Buda-

pesten és 1909-ben Bécs-

ben játszották. Legjelen-

t�sebb sikerét azonban a 

Toldi szerelmével aratta az 

1895-ös, második bemuta-

tóval. Az operák után ismét 

dalokat komponált (Wesen-

donck Mathilde és Endr�-

di Sándor verseire), illetve 

négy szimfóniát, amelyek 

közül az utolsó kett� Doh-

nányi d-moll szimfóniájá-

val azonos jelent�ség� kés� romantikus magyar zene. Zeneszerzésén túl � 

volt az, aki a Zeneakadémiát világszínvonalra emelte fel áldozatos, önzetlen és 

következetes igazgatói munkásságával. Többek között � nevezte ki Bartókot, 

Kodályt és Weiner Leót fi atal korukban egyetemi oktatónak. Életm�ve 1939-ig 

maradt zenekarok, énekkarok és énekesek repertoárján, az 1948-as fordulat 

után azonban már többet nem játszották. Arisztokrata származása, Apponyi 

Alberttel való szoros barátsága, a sosem defi niált, de vádként jól használható 

„wagnerizmusa”, s f�ként Bartók–Kodály el�ttisége miatt nem volt kívánatos.

Toldi Miklós. Toldi Miklós lovag 1320-ban született egy Bihar megyei nemesi 

családban.3 A feljegyzések szerint már fi atalon különleges testi er�vel bírt és ki-

t�nt kortársai közül párbajgy�zelmeivel. Kalandjai 1365 körül kezd�dtek Itáliá-

ban, ahol zsoldosvezérként tevékenykedett. A hírnevét megalapozó diadalokat 

a pápai fehér csapat magyar vezet�jeként érte el. Hazatérése után Nagy Lajos 

udvarában élt, mivel a király felemelte a bárók közé. Katonai gy�zelmeit az 

uralkodó több megye f�ispánságával hálálta meg, amely tisztségeket Zsigmond 

király uralkodásának els� id�szakában is betölthette. Népmesei h�ssé válásá-

ban szerepet játszott az, hogy egyszer� származása ellenére magasra jutott, 

hogy számos valós és képzelt h�stettet tulajdonítottak neki, s néhány bizonyíték 

szerint, még a táltosbeavatáson is átesett. A róla szóló ismert Arany-trilógia ese-

ményei közül a legtöbb igazolható, f�ként a királyi udvarban játszódó jelenetek.

Arany elbeszél� költeményén és Ilosvai Selymes Péter széphistóriáján kívül 

a legismertebb Toldi-feldolgozások a magyar romantika korából: Kisfaludy Ká-

roly: A sastoll, Vörösmarty Mihály: Toldi, Az �sz bajnok, Szigligeti Ede: Rózsa, 

Szigeti: Toldi, Dugonics András: Toldi Miklós. Arany három Toldija azonban 

olyan magaslatra emelte a h�störténetet, hogy utána már csak kevesen mertek 

hozzányúlni. A Toldi-megzenésítések a jelenlegi kutatás tárgyát képezik.4 Két 

3 Kurecskó (2015), online. 
4 Ld. Sziklavári Károly tanulmányát és a vele közös m�jegyzéket a Napút e számában.
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m� emelkedik ki az ismeretlenségb�l, Mihalovich Ödön Toldi szerelme cím� 

zenedrámája és Weiner Leó Toldi cím� szimfonikus költeménye.5

A Toldi szerelme

Az eposz és opera els�dleges összefüggése. Arany János a Toldi 1847-es 

sikeres fogadtatása óta tervezte magában a m� másik két részét. A Toldi estéje 

1848-ban el is készült, de a költ� csak öt év múlva adta nyomdába. A Toldi es-

téje lezárta a történetet, egyben nyitott a Pet�fi  által el�revetített középs� rész, 

a vitézi korszak látomása felé. „Kapj bele ismét Toldiba, ha már a fejét és a 

lábát megcsináltad, kötelességed a derekát is megcsinálni.”6 A Toldi szerelme 

azonban csak 1879-ben készült el több terv (tk. Daliás id�k cím� fogalmazvá-

nyok) elvetését s a m� dramaturgiáján nyomot hagyó magánéleti tragédiákat 

követ�en.

Arany és Mihalovich nehezen szánták rá magukat az életm�vüket megko-

ronázó, tragikus nagy m�re. A nagyepikai alkotásait egy huzamban megalkotó 

Arany 30 éven keresztül halogatta a Toldi szerelme befejezését – Mihalovich 

pedig 46 éves koráig várt azzal, hogy magyar történetb�l írjon operát. A meg-

írásra mindkett�jüket sarkallhatta, hogy szembesültek az irányukban megjele-

n� különböz� ’akadémiai körök’ elvárásaival.7

Az Arany-életm�vet körülvev� els�dleges közeg, a közönség azonban 1846 

és 1876 között jelent�sen átalakult, s  ízlése megváltozott. Err�l Arany így írt 

Tompának:

„Olykor úgy érzem, hogy még nem lehetetlen oly m�vet produkálom, mint 

’Toldi’ volt – de minek? De kinek?… Az a közönség, mely els� ’Toldi’-mban a 

kútágast bámulta csak… nem találná már ’Toldi’-t eléggé sajátságosnak, né-

pies nek, a másik, mely hivatva volna a m� költ�i oldalát felfogni, az a formától 

nem látná a tartalmat. E gondolat nehezedik ólomsúlyosan tollamra… S  így 

költeni lehetetlen.”8

Mihalovich err�l ugyan nem írt, ám annál inkább érezhetjük ezt a kés�bbi 

oldalakon közölt néhány kritikából.

Aranynak az eposz m�fajjal szembeni kétségei er�teljesen fékezték a Toldi 

szerelme megírását: trilógia-tervei közül egyedül a Toldit váltotta be.9 Mihalo-

vich számára pedig az ’eposzopera’ válhatott kétségessé: Wielandját fi ókjában 

hagyta, Fjalarját elégette, Faustját töredékesen vetette el. A m�faji problémából 

is adódik, hogy a m� ’hangköre’ újra és újra módosult: Arany esetében a Toldi 

5 Weiner m�vér�l részletesebben: Kassai (2010): 12.
6 Orosz (1981): 421. 
7 „A kritika és közönség egyaránt a legnagyobb érdekl�déssel és a legfelcsigázottabb vára-

kozással nézett a Toldi zenedráma színrehozatala elé. / Hogyha az általános érdekl�dés és 

nagyfokú várakozás a legmagasabb igényeket támasztotta e m�vel szemben, nem csoda, 

hanem természetes felfogása a dolognak, mid�n a szerz�ségre vonatkozólag oly m�vészi 

triászról volt szó, mint Csíky Gergely, Ábrányi Emil és Mihalovich Ödön.” Langer (1893): 9. 
8 Orosz (1981): 422. 
9 Keresztury (1990): 422. 
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szerelme tragikus alaphangneme lényegesen tér el az általunk csak utalások-

ból ismert els� változattól és a Daliás id�k der�s, szerelmes lovagregényt idéz� 

fogalmazványaitól – ahogy a Toldi szerelme opera is elüt az el�z� operában, az 

Eliánában megtalált pasztell hangzástól.

Ugyancsak akadályozta a Toldikat, hogy Ilosvai Selymes Péter széphistó-

riá ja nem nyújtott támpontot a költemény tartalmára, ami az operacselek-

mény drámaiatlanságát is eredményezte. Arany a kérdésr�l maga nyilatkozik: 

„Én az eposzt mondára, a nép tudalmában él� mondára szeretem alapítani, 

a légb�l kapott eposzok iránt ellenszenvvel viseltetem, hiányozván azokból 

az, mit én eposzi hitelnek nevezek.”10 Mindezek ellenére megírta a történeti 

h�seposzt, noha abban több esemény játszódik a lélek bels� színpadán, mint 

a külvilágban.

„Kisemmizett h�s Toldi – mégpedig nagyrészt önhibájából az. Lehet, hogy 

épp e hibák s e tökéletlenség miatt állt is oly közel Aranyhoz… sorsát, egé-

szében, mégis e tragikum jegyében látta. A boldogságra, az élet teljességére 

hivatott h�s – aki ezt a hivatottságot eljátssza, s ugyanakkor mégsem aljasodik 

le, hanem meg�rzi erkölcsi nagyságát, tisztaságát és nemességét: íme, a tra-

gikus Toldi.”11

E  sorokat akár Mihalovichról is írhatták volna, olyannyira, hogy tréfásan 

’Toldi-lovagnak’ nevezte magát.12

Toldi tragikuma

Az eposz tragikumát Arany csak lassú munkafolyamatok során csiszolta le, 

s bár a végs� változat koherens az egész trilógiával, mégis magyarázatra szo-

rul. A trilógián belüli összefüggést jelenti a gyilkosság és a lovagi vezeklés mo-

tívuma, a két korábbi eposz mintáját követ� b�n és b�nh�dés dramaturgiája, 

mert Toldi er�szakkal oldotta meg a magánéletében is a kényes lelki helyzete-

ket. Alapvet� dramaturgiai kérdéshez értünk: lehet-e boldog Toldi?

A  kérdésre válaszolhatjuk, hogy Toldi Miklós soha nem járta ki az udvar 

N�-kultuszának iskoláját, mindvégig olyan bajnok marad, aki nem a választott 

n�ért, hanem önmagáért vagy a diadalért, más alkalommal a királyért és a 

hazáért viszi végbe csodával határos tetteit.13 Toldi tehát, amennyiben válasz-

tania kell szerelem és lovagi hivatás között, akkor csak ez utóbbit választja. 

Toldi ugyanakkor érinthetetlen lovag is, kinek n�vel nem akad(hat) dolga.14 

Érintetlensége fokozza a harci er�t, ezenkívül e tulajdonsága tisztaságot és 

tökéletességet kölcsönöz neki. A Toldi és a Grál-lovagok közti kapcsolat ugyan 

10 Orosz (1981): 422. 
11 S�tér (1963): 430.
12 Pechotsch-Feichtinger (1999): 25., 1893. június eleje, „Gondolja el, hogy Hildegard Usedom 

grófn� Drezdából eljött Budapestre az operám bemutatójára. Nem tudom persze, hogy Toldi 

lovagért, vagy Apponyi lovagért – szerelemb�l.” A közreadó jegyzete: „Toldi lovag alatt Miha-

lovich magát értette.”
13 S�tér (1963): 436.
14 Tusnády (1999): 26.
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távoli, de Toldi ’meghívása az udvarba’ kísértetiesen hasonlít Parsifaléra: el-

tévedt lovagokkal találkozva támad mindkettejükben az a vágy, hogy közéjük 

tartozzanak. Az érinthetetlenség lelki távlatait Arany mintája is alátámasztja, aki 

a f�h�s lelki fejl�désében a táltossá avatás hagyományát írta le az egyes pró-

batételek alkalmával, például: toportyánféreg-, temet�i, bikakaland.15 Ebben az 

értelemben Toldi b�nér�l átkerül a hangsúly a jellembéli átalakulásra, melynek 

csupán egyik állomása a múlt tisztázása, letétele.

A  szükségképpen tragikus szerelemre ítélt Toldi tehát lelkében, külde-

tésében, szerepében hordozza sorsát. A  rosszul értelmezett hivatás (a  lo-

vagság) azonban nemcsak Toldit tartja fogva, hanem Piroskát is (a  túlzott 

engedelmesség).16 E végzetb�l a férfi  ki akar lépni – vagy legalábbis mások 

�t erre kényszerítik. A bels� színpadon játszódó eposzban a tragédia felel�s-

sége megoszlik, minden szerepl� ártatlan és áldozat. Toldi, Piroska, Lajos 

király vagy Tar önszántából kezdett a játékba, de a kés�bbiekben nem tudott 

kilépni bel�le.17 Ezt a gondolatot fogalmazta meg S�tér is, aki úgy látta, Pi-

roska és Toldi véges emberi ésszel (szabad akaratból) követte el sorozatos 

tévedéseit, ebb�l fakad boldogtalanságuk, majd e helyzetet kívánják a b�n 

útján megjavítani.18

Toldi tragikai vétsége g�gje (hübrisz), mert nem ismerte (f)el a szerelem 

hatalmát. G�gjét csak tetézi, hogy amikor viszont szerelembe esett, akkor az 

általa nem vállalt, férjes n�be szeretett bele.19 Piroska felel�ssége vetekszik 

Toldiéval, aki az „akarok Tar L�rinc felesége lenni!” dacával mondott le bármi-

féle kiútról. Piroska felel�ssége a vendégség során tett szúró megjegyzésével 

válik véresen komollyá, mert ez idézi el� Tar és Toldi végzetes összecsapását. 

Piroska tudatában van felel�sségének, így a tetszhalál-jelenetben azt kiáltja: 

„Átkozott légy Toldi – és az legyek én is.”

A b�nösök közt Tar vétsége is jelent�s, mert pénzért n�sült, nem fedte fel 

a személycserét, bántalmazta feleségét, majd lovagiatlanul lemondott a lovagi 

rangról, s eközben Toldit hamis váddal vádolta. A felel�sség végül a királyé is, 

mert � eszelte ki, hogy Piroska kedvéért bajvívást rendez Toldinak. A 12. ének-

ben maga a király is elismerte, hogy felel�s az egész tragédiáért:

„Majd, hogy végig futott szeme a levélen,

Az apáca sorsa megillette mélyen:

Ez a vidor élet:… mikor elgondolta,

Érte nemcsak Toldit – magát is okolta.

Mikor ott meglátta el�ször, a kútnál –

Oh, ember! Ha mindent így, el�re tudnál:

Bizony a király sem játszott volna t�zzel,

F�benjáró kockát egy falusi sz�zzel.”20

15 Druzsin (1998): 25–32.
16 S�tér (1963): 433.
17 Riedl (1982): 185.
18 S�tér (1963): 432.
19 Orosz (1981): 425.
20 Arany: Toldi szerelme, 12. ének, 5. versszak
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Az operaírás folyamata

A  zeneszerz�t több elem is az Arany-szöveg felé fordíthatta, így vonzhatta a 

szerelem fájdalmas szépsége, a  szöveg frissessége és a historizmus divatja. 

Toldi története éppen annyira számított nemzeti témának, mint amennyire 

rokonítható volt a Trisztán-regével. Az utóbbihoz köti például az Éj-kultusz, 

a házasságtörésre kényszerül�, korábban odavetett áldozat, a számkivetett lo-

vag és az istenítélet. Jóllehet, Trisztánt és Izoldát a b�vös ital köti össze, Toldit 

és Piroskát pedig a másik kiválósága igézi meg, ám mind Trisztán, mind Toldi 

felel�s azért, hogy szerelme kényszerházasságot köt. Toldi jellemében a g�g 

és a dac éppoly er�s mozgató, mint a szerelmi szenvedély, így lesz az eredeti 

trisztáni alaphelyzetb�l ’b�n és b�nh�dés’-dráma.

A történetválasztás oka lehetett az is, hogy az elbeszél� költemény (1879) 

újdonságnak számított. Arany költészete a népszer�sége ellenére ritka esetben 

vált operaszövegek forrásává (ld. 1. lábjegyzet), így a Toldi óriási érdekl�désre 

tarthatott már el�re is igényt. Maga Mihalovich így vallott az operáról:

„Mid�n mintegy három éve a harmadik operámat befejeztem és m�vészi 

fejl�désemet ezen munkálkodásaim közben szerzett ismereteim és tapaszta-

lataim által a tökély azon fokáig véltem megérettnek, hogy megbízhattam ma-

gamban, hogy egy a nemzetemhez méltó m�vet írhatok: elhatároztam, hogy 

egy magyar dalm�vet fogok szerezni. Ezt a szándékot mindenesetre könnyebb 

volt elhatározni, mint keresztülviteléhez alkalmas anyagot találni. Mert hiszen 

nem csekélyebbr�l volt szó, mint nemzeti tartalmú jó szövegkönyvet találni, 

mely általános népszer�ség mellett, minden politikai, történelmi hátteret nél-

külöz. [kiemelés: WÁ]”21

Mihalovichot, nyilatkozata szerint, a nagyszabású, tragikus kimenetel� sze-

relem érintette meg.

„Csak homályosan emlékeztem Arany évek el�tt olvasott Toldi szerelme 

cím� époszára; de sejtettem, hogy ebben meglelem azt a forrást, melyb�l 

csak merítenem kell. Rögtön ismét kezembe vettem a könyvet. Ezen fenséges, 

tisztán emberi érzelmeken felépített költemény nemes egyszer�sége épp úgy 

elbájolt, amily hatalmasan meghatott a tragikus konfl iktus, mely Toldi és Piros-

ka szerelmi boldogságát örökre megsemmisíti. Valóban alig találhattam volna 

czélomnak megfelel�bb tárgyat.”22

A Csíky Gergely által írt szövegkönyv kiemelkedett a kor szokásos librettói 

közül, s jelent�s inspirációt biztosított a zenéhez. A zeneszerz� a wagneri zenei 

dramaturgiát alkalmazta, ám a dallamok és a harmónia terén csak részben 

befolyásolta az el�kép. „Ami a m� zenei és drámai irányát illeti, az Wagner 

Rikhárd nagy m�vészeti elvén alapszik. Ami bizonyára épp oly kevéssé hiba, 

mintha egy költ� drámáját Shakespeare mintájára igyekszik felépíteni, mert 

Wagner a zenében nem csekélyebb lángész, mint a nagy brit a költészetben.”23

Magyar zenei elemeket is gy�jtött, és az opera ismeretében azt mondhat-

juk, hogy leginkább Liszt (és Erkel) m�veit tanulmányozta.

21 Mihalovich (1890): 30.
22 Uo.
23 Uo.
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„Ha netalán azt várná valaki, hogy a ’Toldi szerelme’ zenéjének kizárólag 

nemzeti jelleg�nek kell lennie, e feltevését nem fogja teljesítve látni. A cse-

lekmény f�személyeit, magyar egyéniségük jellemzésére, nemzeti színezet� 

motívumokkal emeltem ki, de minden egyéb, a  cselekmény alapját képez� 

szenvedélyt, mint általános emberi érzéseket általános zenei nyelven ipar-

kodtam kifejezésre juttatni. Ennek daczára azt hiszem, hogy a stíl egysége 

nincs megbontva, mert a ’Toldi szerelmé’-nek zenéje mélyen gyökerez� m�-

vészi meggy�z�désnek, egyetlen egy m�vészi eszményért való lelkesednek 

 terméke.”24

A  zenedrámát 1889-ben és 1890-ben írta meg. Óriási bels� er�feszítést 

igényelhetett, miközben az autográf vázlatok alapján könnyedén írt. A  Toldi 

els� fogalmazványa 1890 novemberében már készen állt arra, hogy barátja, 

Gustav Mahler a következ� évben elvezényelje. Mahler Pestr�l való távozása 

után az új intendáns, Zichy Géza 1893 elejére t�zte ki a bemutatót, amelyre 

végül betegség és egyéb okok miatt csak márciusban került sor: „A Toldi át-

üt�, fényes sikert aratott. Minden felvonás után 4-6-szor megéljeneztek.”25 

Az 1893-as bemutató után Ábrányi és Mihalovich úgy döntött, hogy jelent�sen 

módosítják az utolsó felvonást. Pár nappal a bemutató után már közölte is eb-

béli tervét barátjával, Mathilde Wesendonckkal.

„A három els� el�adás, amelyen jelen voltam, olyan élénk tetszést aratott, 

hogy minden felvonás után 4-5-ször meg kellett jelennem az emelvényen. Az 

el�adás, az énekesek oldaláról elég kielégít� volt. Nem így a zenekar Rebicek 

hiányos vezetése alatt… Lényeg, hogy a Toldi elterjedjen. Én magam elégedett 

voltam a m�vel. Az els� felvonásban van egy pár – ütemvonallal – javítaniva-

ló. A második felvonás úgy marad, ahogy van, mert ez az opera csúcspontja. 

A szerelmi kett�s magával ragadó és tüzes. Ellenben a harmadik felvonás szö-

vegét át kell dolgozni.”26

A Zenelap recenziója meger�síti ezt:

„Ide-oda két éve, hogy Mihalovich Ödön ’Toldi’-ja a Magy. Kir. Operaházban 

színre hozatott. Az általános nagy felt�nést keltett zenedráma az opera m�so-

rának jó ideig vonzerejét képezte, annak daczára azonban arról szerz�je hatá-

rozott kívánsága folytán levétetett. Az ok a miért ez történt, abban lelte magya-

rázatát, hogy úgy Ábrányi Kornél, a szövegkönyv írója, mint Mihalovich Ödön, 

a zene költ�je, érezvén, hogy közös alkotásuk befejez� felvonása, a  dráma 

menetére nézve nem mutatja föl azt a fokozatos emelkedést, melyet a kielé-

gít� és ez által hatásos befejezés okvetlenül igényelt volna, közösen megálla-

podásra jutottak arra nézve, hogy zenedrámájuk utolsó fölvonását meg fogják 

változtatni, azaz megírták újra. Ez azonban ismét csak a második felvonás egy 

részének feláldozása árán vált lehetségessé. Ennek folytán a második felvonás 

cselekvényének más fordulatot kellett adni, mert csak így lehetett azután egy 

új, az els�t�l egészen eltér� harmadik felvonást megalkotni. Ily módon ’Toldi’ 

majdnem felerészben új alakot nyert, mi valóban nagyszabású m�re nézve úgy 

annak kerekdedségét illet�leg, mint a dramaturgia szabályainak szempontjá-

24 Uo.
25 Pechotsch-Feichtinger (1999): 277. 
26 Pechotsch-Feichtinger (1999): 278.
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ból kiindulva szerencsés megoldás volt, s annak értékét valóban és tetemesen 

emelte. [kiemelés: WÁ]”27

Az opera szerepl�i

Az opera h�se. Csiky, bár az Arany-történetet jelent�sen módosította, a sze-

repl�k jellemét meg�rizte, és hangsúlyosabbá tette indítékaikat. A  h�stenor 

Toldi tragikai vétsége jellemhibájából fakad, hübrisze túlzott erejéb�l ered. Ez 

akadályozza meg abban, hogy a boldogságot jelent� n�t válassza, vállalja, vagy 

egyáltalán megtekintse:

„Nagy b�nt követtem el. Nem bírtam a szenvedéllyel, mely mindig új kaland-

ra, új küzdelemre készt, mely arra bír, hogy folyvást keressem a bajt, a vészt. 

Ezért fogadtam el a Tar ajánlatát, ezért vívtam meg ott a bajnoki csatát. Vallám, 

a szabadság kéjét nem éri semmi föl, és elfutottam balgán a pályabér el�l. [ki-

emelés: WÁ]”28

G�gjéhez öntörvény�ség is társul. Az els� felvonásban a nem látott lányt 

kívánja sújtani, büntetni mint a diadal akadályozóját. Az új második felvo-

násban önhatalmúlag érvényteleníti Tarral kötött alkuját, az egyház és király 

megszentelte házasságot, s dühében megöli Tart. Végül az új, harmadik fel-

vonásban elrabolná Piroskát, rátámad az apácazárdára, majd a gyásznépre, 

mindezek után, mikor minden tervei ellenére alakul, akkor elutasítja a király 

kegyelmét, és maga ellen fordul. Mihalovich, amikor Toldit megformálta, nem 

27 (n.n.1.) (1895): 556. 
28 Mihalovich (1890), 166–167. 
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az Arany János-i eposzok h�sét, a  legy�zhetetlen vitézt ábrázolta, hanem az 

erejét vesztett, szerelmes férfi t, aki ugyanolyan kiszolgáltatott báb a Vágy is-

tenn� kezében, mint bárki más. Toldi félelmetes testi ereje ellenére sem lesz 

h�s Siegfried hasonmásaként, de szerelmes hérosszá magasztosul, mint annak 

idején Trisztán.

Mihalovich saját bels� zenei jelképrendszerében, Toldihoz három motí-

vumot is társított. A h�si karaktert hangsúlyozza a bokázó ritmusú, dúrhár-

mas-téma. A  vitézi téma csak mások idézetében hangzik el h�si zeneként 

(f�ként Piroska, Erzse és a király szólamában), a  férfi  saját el�adásában 

mindig csak vontatottan, lassan, álomszer�en jelenik meg, ezt támasztja alá 

az igen lassú, Molto lento e vigorosamente tempóel�írás is. Másik motívum 

a h�s szerelmi vágyakozásával áll kapcsolatban, két moll-jelleg�, kétütemes 

emelked� dallamív. Ez a Piroska iránti intim közeledés, gyengédség jelene-

teiben szólal meg, illetve akkor, amikor ketten rövid közös boldogságukra 

emlékeznek.

A h�snek a játékon csaló emberi oldalát egy megújulásra képes Piú lento 

e molto sostenuto téma szólaltatja meg. Nyugtalan, zaklatott, lendületes vég-

zetmotívum, mely egy témafejb�l áll.29 Az els� két üteme felfelé tör�, b�vített 

hármas és dúr-szeptim felbontásra épül� trombitafanfár-szekvencia, amelynek 

szövegszer� megfelel�je: „Hazug!”

A h�sn�. A drámai magas szoprán f�h�sn�, Piroska is magában hordja vég-

zetét: büszkeségb�l megy hozzá a satnyához: „Ördögi dac, átkos büszkeség, 

rátok hallgattam, s  most büntet az 

ég.”30 A Piroskához kapcsolódó végzet-

motívum (egy dúr-szeptim és egy ve-

le szekundtávolságra lev� moll-szep-

tim) emlékeztet a Trisztán-motívumra. 

A végzetmotívum végiglüktet az egész 

operán, a második felvonást pedig el-

lenpontként szövi át. Kereszty István, 

aki a kritikája szerint megkedvelte az 

operát, egy látványos cikkben bizonyí-

totta, hogy Piroska témája igazi ma-

gyaros, verbunkos dallam. Kottamet-

szetében a 6/8-as témát 4/8-ba írta át, 

s a hosszabb hangértékeket koronával 

nyújtotta meg, hogy az eredeti hosszat 

megkapja.31 Eljárása nemcsak arról ad 

számot, hogy az opera stílusa mennyi-

re életteli volt, hanem arról is, hogy az 

ún. magyar stílus mennyire nem volt 

rögzített fogalmi téren.

29 Mihalovich (1895): 24.
30 Mihalovich (1895): 137. 
31 Kereszty (1895): 3–4.

Az eredeti és a verbunkos átirat
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Piroskához köthet� még egy kétütemes téma, amely részben emlékeztet Toldi 

h�si motívumához, de amely a h�sn� hitéhez, vállalt végzetéhez köthet�. Ennek 

hangjait idézi az El�játék utolsó üteme, illetve f�ként a harmadik felvonás ariettája.

Az ellenlábas. A bariton szólamú Tar szerepe a legtragikusabb minden sze-

repl� között. Bár gyenge, mégis sikerül a nagy h�st legy�znie. Feleségül veheti 

a gazdag szépséget, aki viszont elutasítja minden közeledését. Végül rajtaveszt, 

mert a h�ssel szemben még orvul sem tud megbirkózni. A  motívuma els� 

üteme pontozott negyedet követ� szekundlépéses tizenhatod-triola, míg a má-

sodik egy hiányos szeptimfelbontás. Tar esetében ez a motívum veszélyezteti 

majd a tonalitást, sok esetben hirtelen gyorsasággal járja be a zenekar regisz-

terét. A  második ütemben egy kisszeptim-ugrás következik, és annak végül 

feloldása, az eredeti hangnemben.

A  szimbolikus dramaturgia szerint Tar a f�h�s árnyékszemélyisége. Ezt 

hangsúlyozza, hogy ritmikailag nagyon hasonló a motívuma a Toldiéhoz. Az 

els� és a második felvonás fi náléjában többször is egymás fölé kerül a két 

motívum, s a köztük lev� dallami feszültség ellenére is kiegészítik egymást.32 

A második felvonás csúcspontján, a Tar halálát követ� ütemekben, közvetlenül 

a király belépte el�tt, a két motívum egymás tükörváltozatává válik.33 Ráadásul 

abban a jelenetben, melynek tétje a „Ki maradjon életben?”, nem Tart kíséri 

gyászinduló karakter, hanem Toldit.

A Király. Nagy Lajos király az, aki minden felvonásban dönt a szerepl�k sor-

sáról. Hangfaja bariton, ami egy Verdi-operában intrikus szerepet róna rá. 

Lendületes style hongrois hármashangzat-felbontásos motívuma indulóként 

szólal meg. Az els� felvonásban az uralkodót egy másik gesztus kíséri, és csak 

a második-harmadik felvonásban válik a lovaginduló a királyt jelz� szignállá. 

A lovaginduló hangulatilag el�készíti az opera végére illesztett Királyhimnuszt.

Az opera dramaturgiája

A szövegkönyv Csiky és Ábrányi nyomán. Csiky Gergely látványos cselek-

ményterve (1890-es változat) az volt, hogy a királyi udvar nyilvánossága el�tt 

játszódó két lovagi felvonás közé beiktatott egy kamara jelleg� felvonást a 

szerelmi jelenetek számára. Az els� felvonás követi Arany János Toldi szerelme 

második énekét, amely leírja a Keszi mezei viadalt, ahol Toldi Tar álruhájában 

vívja ki a f�díjat, Piroska kezét. A bonyodalmat az indítja el, hogy Toldi a gy�ze-

lem hevében megkívánja a pályabért, Piroskát, akit azonban kénytelen-kelletlen 

Tarnak enged át korábbi egyezségük értelmében. A tragédia azáltal következik 

be, hogy Piroska elfogadja ezt a csalást, és kezét nyújtja Tarnak.

A második felvonásban Tar a budai palotájában engedelmességet követel 

Piroskától, mert kénytelen volt belátni, hogy felesége gy�löli. Távozta után 

Piroska aznapi álmát énekli el, amelyben Toldi lépett elé a boldogtalan sze-

32 Mihalovich (1895): 102.
33 Mihalovich (1895): 196.
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relemt�l gyötörve. Kés�bb bizalmasa, Boszniai Erzse hozza a hírt, hogy Toldi 

valóban errefelé vadászik. Piroska magára maradva imádkozni kezd, amikor 

belép Toldi. A  fájdalmas vádaskodás, majd az egyre forróbb vallomás után 

szenvedélyes csókban forrnak össze a gyönyör� holdtölte varázsában. Hirtelen 

Erzse tér vissza, mert Tar rájuk akar rontani. A férj meg is érkezik gúnyolódva, 

és csatlósait uszítja a lovagra. Mivel azok nem mernek mozdulni, � támad Tol-

dira, aki fél kézzel lefegyverzi és elzavarja.

A harmadik felvonásban Toldi Tarral istenítélet-párbajt vív Lajos király el�tt 

Piroska becsületéért. Toldi egy pillanatnyi elrévedezés során ösztönösen vé-

dekezve megöli alattomosan, hátulról rátámadó ellenfelét. Piroska lemond a 

világi életr�l, Toldinak pedig megkegyelmez a király.

Az 1893-as bemutató után a szövegkönyvet Ábrányi Emil írta át, így szüle-

tett meg az opera 1894-es új, végs� változata. Toldi és Piroska rövid pásztor-

órájáig a szövegkönyv nem változott lényegében. Viszont drámai a fordulat a 

2. felvonás fi náléjában, ugyanis Toldi már ott megöli Tart annak orgyilkos-kí-

sérlete során. Ekkor érkezik a király, aki el�bb halálra ítéli Toldit, majd Piroska 

kedvéért szám�zésre enyhíti ítéletét.

A harmadik felvonásban Piroska a margitszigeti zárdában búcsúzik az élet-

t�l. Toldi meg akarván szöktetni szerelmét, rátör a zárdára, de onnan csupán 

Piroska holttestét hozzák ki. A királyi udvar jelenlétében és szemük láttára zo-

kogva rohan oda a koporsóhoz. Lajos király felel�sségre vonja �t, mire bevallja 

b�neit. Az uralkodó megkegyelmez lovagjának és a nápolyi hadjáratba hívja.

Az el�játék történetmondása. Az el�játék 1888-ban született, ami megma-

gyarázza azt, hogy miért az els� felvonáshoz f�zi a legtöbb kapcsolat. Az opera 

szimfonikus költemény-változatának tekinthet�, amely önmagában is teljes érté-

k�. Nemcsak zenei értéke és népszer�sége jogán, hanem történetmesélésében 

is, amennyiben néhány ponton eltér mindkét kés�bbi cselekményváltozattól.

Piroska dúr-szeptimb�l gyúrt végzetmotívumát halljuk legel�ször, s ennek 

szimfonikus fejlesztése után búg fel Toldi style hongrois témája, igen-igen 

lassú tempóban. A kett�jük közt lassan kibomló, lírai szerelmi részt Toldi vitézi 

diadal-zenéje követi, ahol a szerelmes h�s gy�zelmet arat. A diadalt azonban 

megint egy lassú, szomorú, vívódó jelenet követi, amely után Piroska motívuma 

már csak elhalóan csendül fel, ami halálát vetíti el�re. Ezt kíséri Toldi végle-

tekig lassított motívuma. A befejez� ütemek a tragédia súlyát hordozzák, az 

elhaló, egyre ritkább zenei szövetben Toldi távolodó lépteit hallhatjuk.

Mivel Mihalovich ütemcsoportokat emel át az el�játékba az els� két felvo-

násból, lehet�ség nyílik arra, hogy az el�játék dallamait az opera szövegei alap-

ján értelmezzük. Az el�játékot sejtelmesen indító dallam nem egyszer�en Pi-

roskához tartozik, hanem Toldihoz f�z�d� ábrándozásairól szól. A Trisztán-el�-

játékra is emlékeztet� els� négy ütemet a második felvonásban Toldi és Piroska 

kett�sének legelején találjuk (Piroska: „Boldog én? S  te kérdezed?”).34 Mivel 

34 Mihalovich (1895): 164. Hadd emlékeztessek itt arra, hogy a motívum beazonosítása során 

Kereszty éppen ezt a dallamot mutatta be wagneriánusnak is és verbunkos anyagúnak is. 

A motívum, de az egész opera legjelent�sebb eredménye, hogy képes volt a Wagner- és a 

verbunkos-recepciót egymásba olvasva önálló zeneiséget létrehozni. 
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ez a motívum adja meg az egész el�játék hangulati, tempóbéli és tematikus 

alapanyagát, joggal tekinthetjük az el�játék értelmezési síkjának a látomást.

Az el�játékot kezd� „látomás” során a kvint-szext menetet feloldódás helyett 

domináns szeptim követi, amely feszültségben egy újabb áriarészletet idéz a szer-

z�. Piroska a második felvonásban ezzel a dallammal vallja meg, hogy a daliás 

Toldit feledni akarta, de nem tudta. Az el�z� elvágyódó jelenetb�l az ébrenlét vi-

lágába lépnek át tehát a szerepl�k, s fájdalmukat moll-szeptimek zsongják. A vá-

rakozásunkkal ellentétben nem egy gyorsabb tempójú, lendületes kép következik, 

hanem egy Molto lento e vigorosamente el�írású újabb látomás. Most lép elénk 

Toldi, de nem saját jogán, hanem ismét Piroska látomásaként. A 25–32. ütemben 

megjelen� C-dúr hármashangzatokból álló, nyújtott ritmusból és szinkópából 

gyúrt Toldi-motívum vontatottságával el�revetíti a majdani operai helyzetet, mely-

ben a f�h�s valóban vívódik. Az opera els� felvonásában, Toldi monológ-áriájá-

nak végén hangzik el el�ször teljes egészében a hozzá köthet� vitézi motívum.

Annyi a szépséghibája ennek a délceg, style hongrois frázisnak, hogy Toldi 

azt dönti el ebben a részletben, hogy nem harcol, nem lesz h�s, hogy elbújik 

Piroska el�l. Vagyis a Piroska látomásában megjelen� Toldiba Piroska saját 

félelmeit vetíti bele. Az el�játék következ� 4 üteme (33–36. ütemek) az el�z� 

részlet közvetlen, szerves folytatása, sem az el�játékban, sem az els� felvonás-

ban nem a tempókiírás változik, csupán a metrum. Toldi a motívummal idézett 

jelenetben Taron gúnyolódik, akit gyávának bélyegez, holott az kötött kardot a 

viadalra. A részletet még mindig Piroska látomásaként érzékeljük, nem múló 

lassúsága és újabb moll-szeptim menetei következtében.

Az el�játék legemelkedettebb részlete a 37–40. ütem közti szerelmi ro-

mánc. A második változatból kimaradt ez a tényleges zenei jelenet, de ennek 

hasonmását Toldi és Piroska lassan kibontakozó duettje során hallhatjuk. Pár 

ütem erejéig azonban végre el�lép a h�sies Toldi. Ez az el�játék egyetlen 

élénkebb részlete, un poco piú el�írással. A zenekar végre harsog, és csak úgy 

száguldanak a mélyvonós-futamok. Toldi, akinek zenéje eddig a félelmet hor-

dozta, most végre önmagára talált.

Nem sikerül azonban Piroskájához eljutnia, mert a küzdelmes szakasz 

után az az áriarészlet idéz�dik meg, ahol Piroska azt énekli: „Csüggedés fog 

el, Kishit� levék, Gyáva szívem azt dobogja: Biztos a vereség!” A következ� 

szakasz a visszatérés, amelyet kóda követ. Az idézetek alapján ott Lajos király 

végzetes döntését el�legzi a zene. Az utolsó ütemek visszatérnek az alaphang-

nembe, F-dúrba, megszólalnak a Toldi-motívumból képzett haranghangok, 

majd gyászindulóval zárul a m�. A gyászinduló dallamát Piroska álomképlete 

biztosítja, míg lüktetését Toldi lépései.

Az el�játék programja azt hangsúlyozza, hogy az egész cselekmény a láto-

másokban játszódik le, s csak olykor zajlik „valami” a valóságban. A hétperces 

zenekari el�játék végig Piroska érzéseit, látomásait, gondolatait és végül sorsát 

tükrözi. Ez esetben a zenedráma valóságos f�szerepl�je is � lenne?

A felvonások jelképsíkjai. Az operát a tartalmi keretek sz�kössége miatt két 

olvasatban elemzem. A  jelen fejezetben azt mutatom be, hogy a szerkezeti 

elemek milyen jelképsíkokra utalnak, amíg a következ� fejezetben az egyes 

fi nálék alapján vizsgálom a szimbólumrendszert.
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Az els� felvonás Keszi mezején játszódik. A  lovagi tornáért lelkesed� nép 

kórusjelenetét követ�en lép színre Bence, Toldi, majd Tar. Az utóbbi kett� 

ármányra szerz�dése után jelenik meg Piroska és Erzse, akik viszont Toldiról 

álmodoznak. A  király és a lovagok lelkes indulója vezeti be a lovagi tornát, 

amelyet Tar közvetít a közönségnek. Az ariettát Toldi szakítja félbe, aki dühödt 

kett�sben faggatózik egy titokzatos szépségr�l. Tar szembesíti az igazsággal, 

miszerint � a nem kívánt pályadíj. A kórus éljenzi az ismeretlen gy�ztest, ám 

Tar el�lépte után a tömeg felzúg megdöbbenésében. E két kórusjelenet köz-

játékának hat Piroska gyors döntése a Tarral való házasságról. Az összes sze-

repl� felvonásvégi fi nálé nagyegyüttesét még az aggódó kórus egészíti ki, majd 

felhangzik a Nászkar.

Toldi és Piroska jellemzésére Csíky kifejezetten hosszú jelenetet szánt, ám 

Toldi motivációja mégis elsikkad. Az kiderült ugyan, hogy nem akar megn�sül-

ni, de a Tarral való értetlen gúnyolódása miatt nem válik rokonszenvessé, s�t 

ez indokolhatja azt is, hogy a másik átveri. Piroska kamaszos szerelmi álmai 

annál érzékletesebben bontakoznak ki. A lendületes és tonális kórusok után a 

s�r�n harmóniát váltó, ötöshangzatokkal és szeptim-súrlódásokkal terhelt re-

citatívók néhány szép zenekari részletet leszámítva túlírtnak t�nnek. A hosszú 

felvonás egyik erénye ugyanakkor, hogy az egyes témákat gazdagon szövi, és 

ezek áradó hullámzása végig ébren tartja a fi gyelmet. Jellemz�, ahogy Piroska 

d-moll hangnemben jelenik meg gyakran, Toldi C-dúrban, ugyanakkor a csalás 

során szinte pillanatra sincs hangnemi stabilitás.

A  helyszín, a  Keszi mez� jelképesen a szabadságot, a  sorsok számára 

felkínálható legtágabb horizontot jelenti. A kilátást, a mozgást és a sorsokat 

azonban a tömeg szüntelen jelenléte korlátozza. A  felvonás szerkezetében a 

kórusjelenetek olyan súlyosak, és visszatérésük oly szabályos, hogy a felvonás 

szerkezete leírható képletesen a rondó m�fajával. A felvonás hat kórusjelenete 

ránehézkedik a szerepl�kre még akkor is, ha sem Piroska, sem Toldi nem akar 

a tömeggel foglalkozni. A kórus a klasszikus értelmezések szerint a társadal-

mat jelképezi, amely tömegével, átláthatatlanságával és f�ként elvárásaival 

megakadályozza, hogy a két egymásnak rendelt h�s találkozzék, de akár csak 

lássa egymást.

Az els� felvonás pástján lovagi bajvívás történik. Toldi számára ez az ideális 

létforma, �  ugyanis minden más felvonásban is vívni, támadni fog. Amíg itt 

csak ellenfeleit dönti föl, addig a következ� felvonásban vadászik majd, kés�bb 

a zárda kapujára ront. Számára a pást a szabadságot, de a támadást is jelenti, 

s ezt fél elveszíteni a házasság révében. Így a bajvívás az els� felvonásban nem 

a lovagiasság eszköze, hanem az ármányé, másképpen: az ész eszköze. Az 

erkölcsi sík helyett pusztán az értelem mezejére tévedtek az ott járatlan h�sök. 

Tar pedig könnyen csapdába csalta �ket. Toldi félelmére, Piroska sérelmére 

adott értelmi választ, ám döntésük révén az értelem diadalmaskodott az érzel-

mi igazság felett.

A budai várkastélyban zajló második felvonás szerkezetében a kett�sök ad-

ják a súlypontot, amely sort majd csak az újraírt fi nálé nagyjelenete töri meg, 

így képletesen egy lazán értelmezett szonátaformát láthatunk magunk el�tt. 

Tar és Piroska feszült kett�se után Piroska hosszú ariettáit halljuk. Erzse érkez-

tével rövid kett�sben fogadják meg egymásnak, hogy külön-külön megállítják 
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Toldit. Piroska ismét magára maradván elénekli gyönyör� álomáriáját. Ekkor 

robban be Toldi, akivel egyre szenvedélyesebb szerelmi kett�sben egyesülnek. 

A hazatér� Tar ezúttal Toldival énekel kett�st, ahogy a belép� király is. A fi ná-

léban azonban már a király kíséretét képz� vadászkar is megszólal.

A várkastély a pásttal ellentétben a börtönt jelképezi. Piroska önmagát rab-

nak is tekinti, ahonnan álma szerint Toldi szabadítja ki. Az el�z� felvonásban a 

társadalom a tömeg révén volt jelen, itt a családjogi szerz�dés képében. Amíg 

korábban Piroska szerelme elutasításától szenvedett, ez alkalommal viszont 

a lopott szerelem terhe sújtotta. Arany szövegében Piroska és Tar házassága 

nem boldogtalan, Csíkynél azonban kínszenvedés. Azt, hogy Piroska még a 

leggyönyörtelibb pillanatban sem tud teljesen felszabadulni,  a zene jelzi: Toldi 

és Tar motívuma együtt szólal meg. A férfi  egyébként is kifordult önmagából: 

vadász volt, aki letérdelt áldozata elé. Majd mindketten vaddá változtak Tarral 

szemben, végül a király vált vadászukká, és �k ketten lettek a hatalomnak ki-

szolgáltatott vadak.

A  sokszoros érzelmi és dramaturgiai szerepcsere következtében a felvo-

násban izzik a szenvedély. Piroska és Toldi, de még a sért�en cinikus Tar 

is elemi erej� zenei portrét kapott. A  zene végzetes szenvedélyeket szólaltat 

meg, s ez nemcsak a szerepl�ket töltötte meg valódi operai er�vel, de maga 

a m� is kiemelkedett korának alkotásai közül. Az ösztönök világát Mihalovich 

arányosan és kell� fegyelemmel kottázta le, s  kifejezetten er�s, öntörvény� 

felvonást írt. Az el�z�ekben használt motívumok mellé még újak is születtek 

(pl. Piroska imája).

Ha az els� felvonás az értelem síkján játszódott, akkor a második az ösz-

tönökén. Senki sem cselekszik észszer�en, mivel az észszer�ség katasztrófába 

sodorta korábban mindhárom szerepl�t. S�t, maga a jó király is ösztönösen 

ítélte halálra Toldit, majd Piroska iránti részvétb�l módosított azon. Toldi és 

Piroska egymásra találása szembefordult a társadalom rendjével, de végre 

megfelelt a lélek rendjének.

A harmadik felvonást ismét a kórusjelenetek tagolják: apácakórus és gyász-

karok. A  n�vérek légies éneke a fátyol felvételér�l keretezi Piroska búcsúját 

barátnéjától, szerelme emlékét�l és az élett�l. A  zárdára tör� Toldi hosszú 

áriáját is az apácák gyászéneke szakítja meg három ízben. Végül a gyászmenet 

indulója ismét tömegjelenet, amelyben immár az udvar férfi ai is megszólalnak. 

Toldi és a király kett�sére megint a gyászkar felel, s ezek után harsan csak fel 

a Királyhimnusz.

Az utolsó felvonás egy kapuban játszódik, a Margit-szigeti kolostor kapujá-

ban. A kapu hagyományosan két, egymástól elzárt világ kapcsolatának helyszí-

ne, amely jelzi minden átlépés kockázatát. Piroska nem akarta átlépni a kaput, 

azt neki királyi parancs tette kötelez�vé. � mégis ellenállt, s halálával ugyan 

átlépett valahova, de nem a zárda világába. Halála után szerelme igazzá, szép-

pé, s�t jóvá vált. Toldi be akart lépni a kapun, mert már mássá változott. Férfi vá 

vált, aki vállalja a szerelmet, nemcsak álruhában, nemcsak más kastélyában, de 

saját jogon, saját névvel, saját szívvel. Belépni mégsem léphetett be, mert azt 

nemcsak a természet rendje nem engedte, de a király sem.

A királynak ugyanis a lovag kell, erkölcsileg tisztán, s nem boldog házas-

emberként. Piroska halála nem váltotta meg Toldit, de felszabadította – a király 
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éppen ezért tudott neki megkegyelmezni. Azt, hogy Toldit ez nem érdekelte, 

jelzi indulatos öngyilkossági kísérlete a királyi kegyelem hallatán. Az uralkodó 

szakrális hatalmával élve azonban képes volt arra is, amire még a boldogtalan 

szerelem sem: megváltotta Toldit. Visszaadta életét s befogadta az eladdig csak 

akadályként érzékelt közösségbe.

Az operaírás során a legnehezebb feladat az els� felvonás megírása lehe-

tett. Gyönyör� szerelmi kett�st és féltékenységi tragédiát írni jól tudott Miha-

lovich, szimfonikus költeményei és dalai erre predesztinálták. Gyászindulót, 

gyászkart, hiteles patetikus búcsút szintén könnyedén írt, hiszen életm�vében 

a tragikum kulcsszerepet játszik. Az els� felvonás értelmi játékai, ravaszkodó 

csele és ármánya távol állt a szerz� személyiségét�l és m�vészi eszményét�l is. 

Túl életszagúak voltak e (hétköznapi) aljasságok ahhoz, hogy az opera mitikus 

világába felemelje. A második és harmadik felvonás egyenletes, szenvedélyes 

és érzelmileg telített zenéje jó néhány léptékben megel�zi az els� felvonást.

Az utolsó felvonásban megidézte a korábbi fontos témákat. Az utolsó fel-

vonás nagyjelenetében leleplez�dik az opera szimfonikus motivikus-szövegi 

narratívája. Az els� felvonás maga a direkt cselekmény, amelyet legfeljebb az 

El�játék tett idéz�jelbe. Az események közvetlenül, nyíltan zajlanak, amelyeket 

a zenei témákon (és a szövegen) keresztül követhetünk. A második felvonásban 

az els� felvonásbeli eseményeket két változatban is visszahallgatjuk, Toldi és 

Piroska, illetve a király és Toldi kett�sének értelmezésében. A két értelmezés 

er�sen ellentmond egymásnak, ezzel jelent�s elbeszél�i feszültség születik. 

A harmadik felvonásban Piroska és Toldi egymástól függetlenül, a saját értel-

mezésében tekint vissza közös történetükre, majd pedig a király emlékezteti 

Toldit az el�z� két felvonás eseményeire.

A fi nálék tanulsága. Mindhárom fi nálé a ’deus ex machina’ szerkesztésmód-

ra épül, de az érzelmek mentén kibontakozó végzetet mégsem tudják sem a 

szerepl�k, sem a dramaturgiai eszközök megállítani. Piroska és Toldi tragikus 

szerelme nemcsak a közösség erkölcsi törvényeit érvényteleníti, nemcsak a ki-

rály szerepét, de magát a mindent jóra fordító dramaturgiát is. Piroska és Toldi 

szerelme ugyanis kifordította alaphelyzetéb�l a világot, ha boldogtalanságukat 

a felfordult világ jelképének látjuk. Mivel az opera mind zeneileg, mind drama-

turgiailag Piroska szemszögéb�l mesél�dik el, ezért a felfordult világ értelme-

zését maga a cselekmény és a zene is kínálja.

Az els� felvonás fi náléjában Toldi saját vágyával ellentétben lemond Piroska 

kezér�l, Piroska saját érzéseivel ellentétben Tarnak adja kezét, aki pedig ki-

használja a helyzetet. E három magánéleti döntést a többi szerepl�, így Piroska 

apja, a király és a királyi udvar elfogadja, ugyanis a tragikus nászt a külvilág 

egy naiv, C-dúr nászkórus keretében ünnepli meg. A Toldi-nászinduló könnyed 

frivolsága révén válik a gy�ztes lovag vesztessé, a vesztes lovag gy�ztessé, az 

ábrándos n� démonná, a jól dönt� király rossz uralkodóvá, végül a vidám nász-

kar cinikus gyászkórussá. A b�n tehát mindenkit áthat.

A  második felvonás Csiky-féle fi náléja (1890) csupán annyit tartalmazott 

a deus ex machinából, hogy Piroska kérésére Toldi megkímélte „pulya Tar, 

a jégszív� Sátán” életét. A szerelmi láz nón-akkordjai felett, az atonalitás ha-

tárán a n� és a férfi  önmagára és egymásra talált. B�nbánatuk és szerelmük 
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erejével nyerték vissza egymást. A  vértelen küzdelem a nagy gy�ztes nagy 

viadala, amellyel visszanyeri személyiségét, mert már vállalni tudja szerelmét 

önmaga, kedvese és a külvilág el�tt. E gy�zelem révén a démonná lett szende 

sz�z – szerelmes asszonnyá; a vesztessé lett h�s – önmagán gy�z� szerelmes 

férfi vá vált; s  a gy�ztessé lett vesztes – kisemmiztetik. A megkett�zött életet 

felválthatja az egynem�, önazonos lét – a vezérmotívumok szintjén is.

Ábrányi fi náléjában (1894) azonban el�bb helyettes halál, mors ex machina 

kerül az öneszmélés helyére, amelyben Tar kétszeres kísérlete ellenére is saját 

életét vesztette el. A belép� király rex ex machina-ként ítélt, akivel szemben 

Piroskának kellett megmentenie szerelme életét a diabolus ex machinától. 

Földi síkon a második felvonás fi náléja lezárja az operát, mert Tar meghalt, 

Piroska és Toldi közé pedig a király emelt örök gátat. A szeret�k egy pillanatra 

vissza tudták szerezni önazonosságukat (a  szerelmes n� és férfi  valóságát), 

azonban a csaló Tarral szemben �k is csak csalók maradtak, mert szerelmük 

a – bármennyire is önvédelemb�l elkövetett – gyilkosság miatt elvesztette 

erkölcsi fölényét. Nem sikerült tehát Toldinak végérvényesen visszatalálnia 

eredeti önmagához (hogy szerelmével élhessen), továbbra is csak páncélos 

lovag maradt – b�nh�d� motívumával. Toldi a kivégzéssel levezekelhette vol-

na háromszoros b�nét, s ennyiben legalább � magára találhatna, a szerelem 

áldozataként h�ssé válva.

A felfordult világ els� kísérlete, hogy visszataláljon önmagához, így is Piros-

ka és Toldi elbukott küzdelméhez köt�dik („Egy percre megnyílott a menny”), 

és mivel már mindenki belátta a felfordult helyzetet, ezért a második felvonás 

fi náléja igazi gyászének.35 Mihalovich ezt az ébredést sokváltozatú jöv�nek áb-

rázolja, amikor egy A-n tremolózó üstdob zárja a felvonást. Az A-ban még nincs 

moll, ami járna egy rendjén lev� világban a szerelmi tragédiának, de már nem 

is dúr, mint az els� felvonás kifordult világában.

A harmadik felvonás fi náléjában a szám�zött h�s azáltal tudott megtisztul-

ni, hogy a személyiségét jelent� páncélját levette s nyíltan siratni kezdte, merte 

és tudta szerelmét. A sírás révén lényét visszanyert lovag akkor sem vette vissza 

páncélját, amikor veszélybe került: királyával találta magát szembe, és lovag-

hoz méltóan térdet hajtott el�tte. A mind testileg, mind lelkileg védtelenné vált 

lovagot a király megajándékozta az életével, azaz helyreállította lovagi azonos-

ságát a külvilág felé is, hogy veszítse azt el a nemzet háborújában.

Toldi a zene szintjén azonban nem kapta meg a feloldozást. Amikor az 

opera fi náléjában mindenki a szerz� 1890-es Királyhimnuszát kezdi énekelni36, 

� felveszi kardját, a király elé áll, és csendben marad.37 A szerz�i el�írás sze-

rint Toldi Piroska holttestét nézi meredten, magáról és a világról mit sem tud, 

s a zenekar sem szólaltatja már meg egy motívumát sem. Piroska visszanyeri 

önmagát halála, Toldi pedig a vezeklés révén, ezzel együtt pedig megváltják a 

királyt és a deus ex machina állandó hordozóját, a kart is. A két, azonosságát 

megtalált f�h�s sorsát végre nem kell a királynak rossz döntésekkel irányítania, 

mert már saját létük irányítói lettek.

35 Mihalovich (1895): 205., majd 209. 
36 Mihalovich (1895): 260. 
37 (n. n.1) (1895): 12. 
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Megvalósult és meghiúsult bemutatók

A szerz� az 1893-as �sbemutatót követ� átdolgozás után 1894-ben szinte új 

zenedrámát ajánlott fel az Operaháznak, ami 1895. február 28-án nagy érdekl�-

dés közepette színre is került. A siker jelent�sebb volt, mint két évvel korábban, 

hála Nikisch Artúr karmester lendületes és élvezetes vezénylésének és az új 

szövegkönyvnek, valamint Mihalovich megújult képzeletének és önkritikájának.

A Toldi második változatát 1904-ben és 1909-ben felújította a dalszínház. 

A  zenedráma egyik népszer� részletét, a  Toldi szerelme-el�játékot számos 

alkalommal játszották zenekarok, és sugározta jóval kés�bb a rádió is. Másik 

népszer� részletnek a Királyhimnusz számított, amelyet Koessler János szere-

tett, ezért többször is vezényelte kórusesteken és nyilvános rendezvényeken, 

pl. Ferenc József király gyászestélyén. Zenekari esteken csendült fel ezeken 

kívül még Piroska imája és a Szerelmi kett�s is, például 1920-ban egy jóté-

konysági esten, vagy a Zeneakadémia 1922-es operavizsgáján.

Mihalovich sokáig bízott külföldi bemutatókban is. Gustav Mahler többször 

is megígérte neki leveleiben, hogy bemutatja, ha módjában áll.

„Szívem szerint azzal a hírrel válaszoltam volna, hogy itt Hamburgban 

el�adjuk a Toldiját. De Pollinivel az idén nem lehet mit kezdeni – hónapokon 

keresztül élet-halál között lebegett. És most pedig annyira jutottam vele, hogy 

Hamburgot valószín�leg már szeptemberben mindörökre elhagyom. Egyel�re 

nem tudom még, hová megyek, de ez a nyári hónapokban majd eld�l. De 

hogyha valahol is lesz szavam, az Ön Toldijára vagy Eliánájára sor kerül: ezt 

szentül megfogadtam.”38

Lichtenberg Emil, a kölni operaház karmestere szintén tárgyal több igazga-

tóval: „a m� zenéje mindenütt a legnagyobb elismerésben részesül, de nagy 

akadály a szöveg drámaiatlan volta, s az, hogy a német Brúdereknek nincsen 

érzékük a mi nemzeti h�seink iránt.”39

Külföldön végül mégsem került színre. Ugyanakkor két dokumentum árul-

kodik arról, hogy 1899 novemberében a Prágai Német Színház tervezett be-

mutatót, ám sajnos mindkét rendelkezésre álló forrás a tervbe vett novemberi 

el�adás el�tt keletkezett. Mihalovich a prágai bemutató ügyében 1899. október 

25-én fordult az Operaház igazgatójához, Káldy Gyulához.

„Tisztelt Barátom! Nagyon leköteleznél, ha megengednéd, hogy a Toldi sze-

relme cím� dalm�vemhez készült díszletvázlatok és fi gurinák, a prágai német 

színháznak kölcsönképpen haladéktalanul megküldetnének, miután nevezett 

színház említett dalm�vemet még november hóban el�adni óhajtja. Fogadd 

legszívélyesebb üdvözletemet, Igaz híved: Mihalovich Ödön.”40

Káldy két nap múlva intézkedik a megkeresés ügyében. „A Toldi szerelme 

cím� operához díszletvázlatok nincsenek, mert a díszleteket régebbi deko-

rációkból állították össze. Figurinók vannak, azokat Mihálovics (sic!) Úrnak 

kiadatni javasolom.”41

38 Batta–Gádor (1981): 98. 
39 Dunkl (é. n.): 85. 
40 Magyar Állami Operaház, Múzeum – Wellmann Nóra szíves segítségével. 
41 Magyar Állami Operaház, Múzeum – Wellmann Nóra szíves segítségével. 
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Az ekkor abbamaradó Wesendonck-levelek hiányában nem sikerült kiderí-

tenem, vajon az el�adást megtartották-e, vagy sem. A prágai színházi kiadvá-

nyok vizsgálata nem hozott eredményt, sem a prágai Nemzeti Színházban, sem 

a Német Színházban.42

Kritikák

„…m�vem lerántására pedig annál kevesebb kedvet érzek,

mivel meg vagyok gy�z�dve, hogy ezzel elébe vágnék másoknak.”

Mihalovich (1890)

Variációk a Wagner-témára. Csáth, aki 1909-ben látta el�ször az operát, így 

írt: „Az Operaházban vasárnap este Mihalovich Ödön operáját, ’Toldi szerelmét’ 

új betanulással adták. Ez az est egyúttal ünnepség volt, az Operaház ötezredik 

el�adását ünnepelte meg. Toldi szerelme, amely tizenhat évvel ezel�tt került 

színre, Toldinak a magyar népmesék h�sének vitézi szerelmér�l szól. (…)

Mihalovich Toldija megérdemli a fi gyelmet. Vannak részletei, amelyekben 

megnevettet bennünket a szerz� naivsága, amellyel nem is igyekszik az el�-

adási manírt, a  konstrukciót, nyelvet a maga Wagneres mivoltában leplezni 

vagy takarni. Másutt azonban, mint pl. a nyitányban, az invenció szépsége el-

vitathatatlan és a II. felvonás felépítésének ereje nagy monumentális érzékr�l 

tesz tanulságot.”43

Id. Ábrányi Kornél így szólt hozzá a diskurzushoz: „Mihalovich Ödönnek 

ideálja volt kezdett�l fogva magyar Wagnernek lenni. Wagner intenciója 

szerint zenedrámát írni senki nálánál jobban nem képes. Csak az kérdéses, 

lehet-e az esztétika szempontjából, pl. a magyarral is Wagner-stílust alkal-

mazni?”44 Ábrányi ugyanakkor kiemeli a lovagok és a nép felvonulását az els� 

felvonásból, s Toldi és Piroska szerelmi kett�sét a második felvonásból.

Keszler József A  Nemzet-béli kritikájában a wagnerizmust dramaturgiai 

eszköznek látta: „Magyarsága nem nagyon czafrangos és csak a szellemes 

motívumokban nyilvánul; németsége pedig nem zsarnok és csak a módszer-

ben érvényesül.”45

A Zenelap szerkeszt�je, Ságh József, ismét másfel�l közelíti meg a wagneri 

el�kép jelent�ségét.

„Várakozásában sem a kritika, sem a közönség nem csalódott, s�t az ér-

dekl�dés a nagyszabású m� iránt el�adásról el�adásra n�ttön n�. / E  tény 

annál örvendetesebb és annál fontosabb, mivel az a magyar zenem�vészet fej-

l�désére nézve nagymérv� és kiható haladást fog maga után vonni. Hisz nem 

aprólékos pillanatnyi sikert mutató kísérletr�l, hanem oly dologról, oly m�r�l 

van szó, mely, mint m�faj a legmagasabban áll, ti. egy zenedráma mélyreható 

sikerér�l, egy magyar zenedráma sikerér�l van szó.

42 Az adatkeresésben segítségemre volt Truchla Klára, a Prágai Magyar Intézet munkatársa. 
43 Csáth (2000): 16. 
44 (i-l) (1893): 19. 
45 Keszler (1893): 18. 
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Tudjuk, hogy a zenem�vészet válfajai közt a zenedráma foglalja el a legel�-

kel�bb helyet. A legel�kel�bb helyet azért, mivel benne összpontosulva találjuk 

majdnem mindazt, mit a zenei m�formák egyenkint, vagyis külön-külön ki-

sebb-nagyobb alkotások alakjában nyújtanak. / A m�történelem akárhány pél-

dával szolgál arra nézve, hogy zenekölt�k, kik egyes m�formákban kimagasló 

alkotásokat nyújtottak, mid�n becsvágyuk �ket a zenedráma terére ragadta, 

nem bírtak ama magaslatra emelkedni, melyen többi m�veik állnak. (…)

Mihalovich Ödön, a Toldi zenedráma szerz�je is azok közé tartozik, kikr�l 

azt szokták mondani, hogy a múzsa már bölcs�jükben homlokon csókolta �ket. 

/ Igenis, homlokon csókolta �t a múzsa. Akik ebben kételkednek, menjenek el 

a m. kir. Operába, hallgassák meg a Toldit, és meg fognak gy�z�dni arról, hogy 

egy kiváló tehetséggel, a múzsa egy valódi felkentjével állnak szemben…

Mihalovich Toldija oly m�, melyre még a német nemzet is, mely egy 

Beetho vent, Webert és Wagnert mondhat magáénak, büszkén tekintene, annál 

is inkább kell, hogy e rendkívüli alkotás bennünket örömmel és büszkeséggel 

töltsön el. / Oly alkotást, mint amilyen a Toldi második felvonása, a  világ-

irodalomban csak keveset fogunk találni. E  felvonásban a drámai m�vészet 

oly magaslatán áll és értéke sokkal nagyobb, hogy a zenedrámában itt-ott 

mutatkozó hiányokat háttérbe ne szorítsa. E hiányok oly természet�ek, hogy 

azok, ha a szerz� magát arra határozza el, hogy m�vén egyes rövidítéseket fog 

eszközölni, maguktól fognak elenyészni. A  rövidítéseket illet�leg vigasztalja 

szerz�t az a tudat, hogy Shakespeare, Lope de Vega, Göthe (sic!), Madách és 

mások remekei is csak tetemes kihagyások áldozatán érik el rendkívüli szín-

padi sikereiket.

A  hatás, melyet Mihalovich Ödön Toldija általánosan, de különösen ránk 

gyakorolt, a legmélyebb volt, s meg vagyunk gy�z�dve, hogy az épp oly mara-

dandó is lesz, amilyen mély volt.”46

Variációk a nemzeti opera témájára. A Nemzeti Újság kritikusa a magyar 

dalszínház újjászületéseként ünnepelte a m�vet, és az István király utáni els� 

igazi magyar dalm�ként ismertette.47 Az Egyetértés kritikusa is pozitívan ítélte 

meg az operát: „A bels� tartalmat, a közvetlen és igaz kifejezést, a megkapó 

lendületet és az �szinte szenvedélyt a nemzeti elemmel keverte a szerz�, ezért 

kibogozása a hallgatónak sok idejébe és gyönyör�ségébe kerül.”48

A Toldi további értékének ismerik el, hogy Mihalovich nagy gonddal dolgo-

zott a magyar zenei mondat, zenedráma, zenei stílus kialakításával.49 A kortár-

sak észre is vették ezt, és méltányolták. „A Toldi szerelme irodalmunkban az 

els� m�, amelyen a modern zenedráma hangja végigmegy, és amelynek szív-

verésébe magyaros lüktetés is vegyül.”50 Ezen vitathatatlan érdemei miatt írta 

az egyik méltató: „ezt a m�vet meghallgatni nemzeti kulturális kötelesség”.51

46 (l.t.) 1893: 9. 
47 (n.n.2) (1895): 28. 
48 (e-) (1895): 28. 
49 Fodor (1917): 320. 
50 Molnár (1917): 304. 
51 (ok) (1893) 18.
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A közönség általános benyomását nem mérhetjük fel, ugyanakkor ösztönös 

érdekl�désr�l, tetszésnyilvánításról is értesülünk.

„Ma megtörtént az a kuriózum, hogy páholyt nem tudtak adni a Toldi-ope-

rához nagyon közel álló egyénnek, (…) azért, mert a jegykiosztással megbízott 

közegek saját ízlésüket követve a legsötétebb József- és Erzsébetvárosi benn-

szülötteket favorizálták. Ez vagy tapintatlanság, vagy visszaélés.”52

Ságh József az 1895-ös bemutató után így utalt egykori méltatására:

„Fenntartjuk szóról-szóra ma is, mid�n ’Toldi szerelme’ el�adásának hatása 

alatt emelkedett hangulatban írjuk e sorokat a magunk véleményeként, s mi-

kor e m� lelkes fogadtatásának, diadalának tanúi voltunk. / Örömmel eltelve és 

büszkén tekintünk Mihalovich, a magyar m�vészet történetében korszakot ké-

pez� e monumentális alkotására és mindazokkal, kik chauvinistikus cinismussal 

le akarnak vonni annak értékéb�l és eredményességéb�l csak egy hajszálnyit, 

szembe fogunk szállni és rá fogunk mutatni szennyes üzérkedésükre, melyet 

�k a hazafi ság czégére alatt a m�vészet, a magyar m�vészet rovására �znek.”53

Összegz� értékelések. A vitában a kor legjelent�sebb zenei folyóirata, a Ze-

neközlöny képviselte a mérleg nyelvét.

November 14. (vasárnap). „5000-ik el�adásul az operaháznak, zenei éle-

tünk vezérférfi át ünnepeltük: Mihalovich Ödön harmadik, és – sajnos! – utolsó 

zenés-drámája került színre, a ’Toldi szerelme’. Zenei írásmódja, apró vonásai-

ban csak úgy, mint a jelenetek fölépítésében, a Wagner-iskolára vall, de ez csak 

a vastag tudatlanságnak ok arra, hogy Wagner-utánzását vagy éppen plágiumot 

emlegessen.

Ahogyan az irodalomban, meg a képz�m�vészetekben vannak ’iskolák’: 

így a zenében is; el sem képzelni olyan hadsereget, amelynek csak tábornokai 

vannak, de ezredesei s a t. rangfokon álló ezrei ne lennének. A nagyobb tehet-

ség� Wagner-követ�k közt pedig magas díszhely illeti meg Mihalovichot, mert 

� sajátos elemet: a magyaros ritmikát és magyar melódikát vitte be a wagneri 

polifóniába és wagneri karakterizáló stílba. Aki ezt nem képes méltatni: az ne 

beszéljen zenér�l. Aki ellenben elég m�velt fül� ahhoz, hogy Wagner zenéjét 

élvezni képes: az, kivált, ha magyar ember, gyönyörködni fog a ’Toldi szerelme’ 

három felvonás-óriásában.

A hosszú évekig pihentetett darabot m�soron is kell tartani értéke (s  jö-

vend� zenészeink számára tanulságos volta) alapján; érdemes azért is, mert 

el�adása jó. Kerner karnagy tartja össze; Vasquezné grófné (Piroska) és Takáts 

(Tar L�rincz) ma is olyan jók, mint azel�tt; Környei a címszerepben ideális 

(akik ’szalonképesebb’ h�snek akarják �t látni, azok nincsenek tisztában Tol-

di Miklós alakjával); B. Sándor Erzsi, Szemere (Nagy Lajos király), Venczell: 

nehezebbnél nehezebb szerepeikben szépen megállták helyüket. A közönség 

ugyan nem töltötte meg a színházat, de nemes élvezet olyan lelkessé tette, 

hogy a II. felvonás után a nagyérdem� �sz szerz�t vagy tízszer a függöny elé 

tapsolta.”54

52 uo.
53 (n.n.3.) (1895) 12.
54 Toldi szerelme, in: Magyar Királyi Operaház krónikája, Zeneközlöny, 1909. 12. 18., VIII/11.



HANGSZÓLÓ

159159

Végezetül álljon itt a kortárs zenetörténet-írás Toldi szerelme-értékelése: 

„Az adott keretek között Mihalovichnak módja nyílt rá, hogy korszer�, folya-

matos-motivikus zenedrámai technika szálára f�zze föl a magyaros stílus-

elemeket. Korábbi operájának wagneri epigonizmusát a Toldi szerelmében 

a magyaros motivika feloldotta, és új, markáns zenedrámai tartalommal 

töltötte meg.”55

Mihalovich Toldi szerelme a legjelent�sebb magyar romantikus operák 

egyike, hiteles szenvedélyei, egyetemes zenei nyelvezete és az Arany-szöveg 

mélysége révén helye van a magyar operajátszás panteonjában.
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Sziklavári Károly

„…itt éltem, s a tömegben
Én is lantot pengeték”

A muzsikus Arany Jánosról 

és verseinek hajdani megzenésítéseir�l

Arany János a legmuzikálisabb költ�ink egyike volt. Kisgyermekként „az ének 

és szentírás vonzóbb helyei lettek els� tápja gyönge lelkemnek” – vallotta 

meg 1855. évi önéletrajzában. Iskolába jutva temetéseken kántált; kés�bb 

gitározni és zongorázni tanult, s mint kiváló énekhanggal rendelkez� ifjú tett 

próbát a vándorszínészet rögös útjain. Gyakorlatilag végig is kísérte pályáját a 

muzsika: Nagyszalontára visszatérve kórust vezetett, évtizedek múltán férfi kari 

pályam�vek bírálóbizottságának lett tagja,1 de id�r�l id�re – mintegy titokban 

– dallamokat is szerzett.2 Jókai Mór egy ízben még táncolni is látta a költ�t.3 

S bár a hírnév csúcsán a rá mindvégig jellemz� szemérmességgel, kétségkívül 

sikeresen rejtette véka alá a zenem�vészet iránti érzékét, sokatmondó tény, 

hogy vitaindító kijelentést tett a korszakos Wagner-kérdésben;4 nem kevésbé 

1 A  gyermekkori kántálásról lásd Márki Sándor tanulmányát: Arany János szalontai éveib�l 

(Irodalomtörténet 1917, 3–4. füzet). A költ� önéletrajzából tudjuk, hogy még debreceni szí-

nészjelöltként „szép cseng� hang” birtokában szavalt és énekelt. A pályázati bizottságról és 

az Arany által írt bírálatról lásd: Zenészeti Lapok 1869. augusztus 15. és 29. A költ� zenei 

tevékenységér�l számos, eltér� m�fajú írás született már, s mindezeket szinte lehetetlen 

volna felsorolni e helyütt; a  jelen tanulmány jegyzeteiben kés�bb említésre kerül� munkák 

kiegészítéseképpen lásd például Ercsey Sándor Arany-életrajzát. Összefoglalási kísérlet a 

témát illet�en: Papp Viktor és Major Ervin: Arany János és a zene. In: A Kisfaludy-Társaság 

Évlapjai. Új folyam, 59. kötet, Budapest, 1936. (Részben azonos tartalmú újraközlés az alábbi 

kötetben: Papp Viktor: Zenekönyv rádióhallgatók számára. Arcképek – életrajzok. Budapest, 

1940). Az Arany János Összes M�vei I. (Kisebb költemények. Sajtó alá rendezte Voinovich 

Géza, Budapest, 1951) összefoglalásának (529–30.) több közölt adata módosításra szorul.
2 Összesen huszonhat saját szerzés� Arany János-dallamról tudunk – amelyek részint az �, 

részint Pet�fi  Sándor és mások verseire keletkeztek –, s közülük húsz maradt ránk. Részle-

tesen: Arany János népdalgy�jteménye. Közzéteszi Kodály Zoltán és Gyulai Ágost. Budapest, 

1952. (Hasonmás kiadásban, Kodály Zoltán széljegyzeteivel: Budapest, 2011.)
3 Nagyk�rösön, az ötvenes évek közepén: lásd az író saját jegyzetét A mi lengyelünkhöz (utol-

só regényéhez, Negyedik szakasz, 2. rész).
4 Az általa szerkesztett Koszorú hasábjain (1863). Lásd: Arany János Összes M�vei, XII. kötet 

(szerkeszti Keresztury Dezs�. Prózai m�vek 3. Sajtó alá rendezte Voinovich Géza, Budapest, 

1963). A témáról lásd még többek között Sz�nyiné Szerz� Katalin összefoglalását: Arany Já-

nos „koszorús” zenészbarátja, Bartalus István (http://www.parlando.hu/2017/2017-2/Szonyi-

ne-Arany-Bartalus.pdf). Az Arany kirobbantotta polémia a teljes hazai Wagner-fogadtatásnak 

természetesen csak egy kicsiny szeletét képezte.
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árulkodóak a muzsikához való köt�désér�l az általa papírra vetett, zenei kérdé-

seket is érint� dolgozatok (A magyar nemzeti vers-idomról, A magyar népdal 

az irodalomban).5

Különös pályatörténeti fejlemény, hogy Aranynak a zenéhez f�z�d� kapcso-

lata – az említett, ifjúkori kezdetek után – id�södve vált újból er�teljessé, napi 

rendszer�vé. Érdemes emiatt hosszabban is elid�zni a baráti körhöz tartozó 

zeneesztéta, zeneszerz� és (nép)dalgy�jt� Bartalus István (1821–1899) visz-

szaemlékezésének idevágó részleteinél (aki a Kisfaludy Társaság 1883. január 

31-én tartott ülésén olvasta föl, majd adta közre írásban is az alábbiakat):6 

„A halálnak kellett leleplezni a titkot, hogy Arany, a nagy szókölt�, zenedalok 

irásával is foglalkozott. Err�l a napisajtó már a gyásznapok alatt értesitette a 

közönséget; arról is, hogy az elhunyt a dalokat nekem adta – ha ugy tetszik – 

kidolgozás végett.”

„Többször, s legutóljára a közelebb mult nyáron is hallottam Aranyt kezd� 

tanulmányairól beszélni. Jó sorsa ugy akarta, hogy Kisujszálláson egy évig 

tanitóskodjék a Török Pál – mostani szuperintendens – rektorsága alatt. Ren-

delkezésére állott itt nemcsak igazgatója könyvtára, de egy vén zongora is, 

vagy akkori nevén, klavir. Sokat foglalkozott e zongorával s tehette is, mert a 

mester – egy régi rosz iskola utmutatásait követve – maga lévén, a zeneleczkék 

egy fi llérbe sem kerültek. De a szorgalmas öntanitás csak egy rövid évig tart-

hatott: ugyanaz a sors, mely Kisujszállásra hozta, máshová rendelvén s többé 

nem adván se módot, sem id�t arra, hogy e tanulmányát tovább folytathassa.”

Ám „Arany lelkét elárasztotta a hangok költészete. Elfeledte bár az egy év 

alatt elsajátitott technikát, mert zongora mellé többé nem juthatott, de lelké-

nek ifjukori érzeményei végperczéig megmaradtak s költészetében, mint Aeol 

hárfája, megzendültek.

Egyébiránt zenével azután is huzamosabb ideig foglalkozott”, gitárral „he-

lyettesítvén a zongorát”. „E hangszert Arany már az iskolában is tudta kezelni 

[…].

Aranyra nézve azonban, bármennyit áldozott is a zene muzsájának, meg 

kellett történni annak, a mi megtörtént. Nemzetiségünk elvesztett benne egy 

nagy nemzeti zenekölt�t, s kárpótolva lett egy nagy nemzeti szókölt�ben. Egé-

szen felhagyott a zenével, de ismétlem: zenetanulmányai ugy meglátszanak 

hangzatos liráján, mintha minden költeményét dalolva irta volna.

Én az ötvenes évek elején ismerkedtem meg vele Nagy-K�rösön. Sem ek-

kor, se kés�bb Budapesten – a »Figyel�« s »Koszorú« szerkesztése folytán – egy 

szóval sem emlékezett arról, hogy valaha zenével foglalkozott. Végre a hetve-

nes évek elején, épen névnapja alkalmával – mikor barátai rendszerént meg-

szokták látogatni – társalgás közben a régi id�kr�l lévén szó, tréfásan elmondá, 

hogy egykor tudott s még ma is tudna gitározni.

Salamon Ferencz a következ� János napján inkább a tréfa folytatásaul, mint 

komolyan, egy ajándékkal – gitárral lepte meg s így vette kezébe a régen letett 

5 Arany verstani munkájának hatásáról, f�ként a téma zenei összetev�inek tekintetében, lásd 

Dezs� Kinga összefoglalását: Arany János és a zene. In: Szkholion 2008/1.
6 Arany János dalai Pet�fi , Amadé és saját költeményeire. Énekre és önálló zongorára feldol-

gozta Bartalus István. Budapest, 1884. Az El�szó részleteinek bet� szerinti közlése.
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lantot. Oly t�zzel kezdett aztán játszani, hogy egy pár év mulva jobb szerkezet� 

hangszerr�l kellett gondoskodnunk. Ezt a fi a megbizásából én választottam.

Mint mondám, Salamon ajándéka inkább tréfa volt, de a kés�bbi borus 

nehéz évek azt bizonyitják, hogy a testben megtört, de folyton ép lelk� költ�vel 

senki se tehetett volna nagyobb jót. Nem mondok sokat, ha azt állítom, hogy 

utolsó éveit e hangszer tette elviselhet�kké.

Arany, a nélkül, hogy valaha virtuoz álmai lettek volna, alaposan ismerte, 

a különben nem könnyen kezelhet� s igen hálátlan zenél� eszközt. Err�l nem 

egyszer volt alkalmam meggy�z�dni.

Különösen meglepett, mid�n akármelyik népdalunkat rögtön eljátszta mind 

a 12 létranemben.7 A gitárt használta közvetít�ül oly magyar zenem�vek, f�leg 

dalnégyesek megértésére is, melyek inkább érdekelték. Hármoniai ismerete 

csekélyebb volt, nem igen terjedt tul az alaphármason s ennek uralgóin;8 de 

mint melodikus és rhytmikus annál nagyobb.

A rhytmikából – mint a magyar verselésr�l irott értekezése is igazolja – igen 

sok zenésznek leczkét adhatott volna. Mondanom sem kellene, hogy csak a 

magyar zenével s f�leg a népdalokkal foglalkozott. Mennyire érdekelte a ma-

gyar zene fejlesztése, bizonyitom azzal, hogy mikor a 70-es évek folytán nép-

dalokat gyüjtöttem, egyszer 100 régi dallamot s ezek szövegét küldte hozzám, 

melyeket régi emlékei után sajátkez�leg hangjegyezett, s�t néhol jegyzetekkel 

is kisért. […]

Hogy eredeti dallamokat is költ, ezt ismeretes tartózkodó természeténél 

fogva, családi körén kívül senkivel sem tudatta, s hogy e dalok nyilvánosan is 

szerepeljenek, arra gondolni sem akart. A dallamokra megtanitotta a nejét s 

aztán az énekszót gitárral kisérte. Szövegül részint saját, részint Pet�fi  költe-

ményei szolgáltak s ezeken kivül a 18-ik századból Amadénak egy humoros 

toborzója. A dalok keltének évszámai 1874–82-ig terjednek. Minden dal hom-

lokára szokott pontosságával felirta az évet, hónapot, több helyen a napot is, 

mint alább következik.

A heged� száraz fája. 1874.

Kondorosi csárda mellett. 1874.

A tintás-üveg. 1874. jan. 17.

Toborzó. 1875. jan. 17.

Igyunk biz azt egy-egy kicsit. 1875. jan. 29.

Zách Klára. 1876. jan. 12.

A toronyban delet harangoznak. 1880. febr. 3.

A kálomista pap s Csokonai. 1880. febr. 8.

Csillagnak születtél. 1880. febr. 27.

A tudós macskája. 1882. ápr.

A fennebbieken kívül, melyeket ezuttal bemutatok, maradtak még töredé-

kei részint szöveggel, részint a nélkül, mid�n emlékezetében megújultak. Ezek 

hát nem eredeti dallamai. […]

7 Modern szakkifejezéssel: mind a 12 skálafokról kezdve.
8 Tehát a tonális (dúr/moll hangnem�) zene funkciós rendjének elemi szint� megtapasztalásán.
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Hogy Arany dalokat is költött, err�l én csak a közelebb mult év tavaszán, 

egy látogatás alkalmával értesültem, kevéssel a »Tudós macskája« kelte után 

s ekkor sem közvetlenül Aranytól, hanem a nejét�l. Miután már nem volt titok, 

el�vette a gitárt, el�kereste a nagy bajjal hangjegyezett dallamokat… nagy 

bajjal, mert tudjuk, hogy már nem hallott jól s csak homályosan látott. Játsza-

ni akart aztán… játszott is, de a kéz, mely egykor oly biztosan irta hatalmas 

költeményeit, most elgyengülve, gyakran megtagadta a szolgálatot. Átvettem 

végre kéziratát […] lemásolás végett; mert az eredetit meg akarta tartani, ha 

nétalán egyik vagy másik dallamon javitni tudna. E  törekvését igazolja az is, 

hogy bordalával s Zách Klárával nem levén megelégedve, mindkett�höz még 

egy-egy dallamot irt. […]

Mint tisztán melodikus, csak dallamokat irt ugyan, melyek nélkülözik a ki-

egészit� hármoniát, de e dallamok a helyzethez ill�en élethívek, s nemcsak mély 

érzés, hanem szakértelem szüleményi. Ennél is többet mondok: némely dal 

legjobbjaink közé sorozandó; némelyik pedig egészen m�veletlen tért foglal el.9

Mint e sorokat kezdém, a megboldogult rám bizta a hármoniai képletezést, 

vagy zenei feldolgozást. Im! bemutatom a kész dalokat, kilenczet mint saját 

feldolgozásomat s a tizediket – Zách Klárát – Bertha Sándortól, ki az elhunyt 

emléke iránti kegyeletb�l megbizatásomban szintén részesülni kívánt. A dalla-

mokra vonatkozva szükségesnek vélem megjegyezni, hogy azokon egy hangot 

sem változtattam. Ez nem lett volna szabad; de egyikök sem is szorult utólagos 

javitásra. […]

Legutolsó m�ve a »Tudós macskája« 1882. áprilisében keltezve. Mint Arany 

mondá, e dalt más két társával, Pet�fi  Csokonaijával s Tintás üvegével f�kép azért 

irta, mert az elbeszél�i tér zeneirodalmunkban egészen m�veletlen. Mintául a ká-

véházakban s efféle nyilvános helyeken m�köd� zugdalnokokat vette s hogy egy-

kor ezek el�adásait jól megfi gyelte, bizonyitja három dalának könny�d elbeszél� 

népies hangja, mely a közönséges népdaloktól különbözik, a nélkül, hogy ma-

gyar jellegét elvesztené. […] A kálomista pap s Csokonai Vitéz Mihály mulatságos 

historiája eszembe juttatja azt a rövid másodperczet, mid�n Arany el�adása köz-

ben az els� versszak végén levette kezét a gitárról s felém fordult, félhangosan 

ismételvén az utolsó sort: »Csokonai Vitéz Mihály«! S ezt arczának egy pillanatnyi 

derültsége követte, oly pillanat, melyben a régi Aranyt véltem látni.”

Bartalus díszkötetben tette közzé a költ� tíz kiválasztott dallamát: mint az 

idézett El�szóban leírta, kilenchez � maga, míg a Zách Klárához Bertha Sándor 

szerzett zongorakíséretet.10 S  habár e dalok zenei világa kizárólagosan a kor 

köznyelvéb�l sarjadt – egy pillanatra sem lépve ki annak kereteib�l –, a végered-

mény, Bartalus értékelésével egybehangzóan, igen megnyer�! Aranynak a „ma-

ga és költ�társai szövegére szerzett egyszer�, népies jelleg� dalai mindenkor a 

tartalmi kifejezés szolgálatában állnak” – írja kései méltatóként Péterffy Ida11 –, 

s valóban ez az egyik legf�bb erényük. A kivételes költ�i magaslatokon szárnyaló 

9 = hiányt pótol / �rt tölt be
10 Lásd a 6. számú jegyzetet. A ránk maradt többi, Bartalus által futólag említett melódia közre-

adása: Arany János népdalgy�jteménye (2. számú jegyzet).
11 Arany János dalai. Feldolgozta Ádám Jen�; Ádám Jen� népdalfeldolgozásai. Idézet a hangle-

mez (Qualiton LPX 1281) ismertet�szövegéb�l.
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Arany János dallama Bartalus István zongorakíséretével 

(Arany János dalai…, Budapest, 1884)
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Arany a vele egykorú kismesterek – szintúgy amat�r komponisták – alkotásaihoz 

hasonlatos természetességgel, nagyjából a századharmad–századközép hazai 

melódiasémáihoz idomulva szerezte kiváló érzékkel felépített, többségükben 

ízes-karakteres dallamait, amelyek igenis méltóak a megszólaltatásra.12 Annak 

idején Liszt Ferenc is „meg volt lepetve e dalok eredetisége és szépsége által”.13

Bartalus és Bertha után csakhamar további feldolgozói is akadtak a költ� 

dallamainak. Kiemelkedik e termésb�l Hans Koessler / Koessler János vegyes-

kari sorozata;14 a kés�bbiekb�l Ádám Jen� kantátaszer� – Arany melódiáit ze-

nekari köntösbe öltöztet�, szólistákat és kórust is alkalmazó – összeállítása.15

Részint Bartalus idézett szavai, részint családi közlés alapján tudhatjuk, 

hogy az id�s költ� oly gyakran eseménytelen, fáradt napjaiban „a pipa és a gi-

tár” volt számára az „egyedüli élvezet”.16 1874 táján visszatekint� jelleg�, kottás 

dalgy�jteményt állított össze, melyben sokat megörökített ifjúkora Magyaror-

szágának közszájon forgó melódiáiból – kizárólag emlékezetére hagyatkozva, 

s valószín�leg Bartalus István fölkérésére. A pár év múltán, egy lendülettel fa-

ragott Tamburás öreg úr mintha egyenesen e gy�jtemény keletkezési körülmé-

nyeibe engedne betekintést,17 fölidézve a csupa „régi dalok”-at „gémbered�” 

ujjaival megszólaltató – s önmagát így elszórakoztató –, koravén poéta alakját.

12 Sztankó Béla, Arany János-emlékcikkében (A Zene 1932. március 1., 179.), így csoporto-

sította a Bartalus által közreadott tíz dalt: „népdalok formájában szerzett m�vészi dal (1., 2., 

5., 7.), ballada-dallam (6.), szakaszos m�dal (9.), vitézi (katona-)dal (4.) s könnyedmenet�, 

játszi epikai dal (3., 8., 10.)”. Bartalus korábban idézett sorai szerint Arany hiányolta zeneiro-

dalmunkból az elbeszél� dalokat. A kávéházi, „zugdalnoki” élmények mellett mintaként szol-

gálhatott számára akár Lovassy Sándor Tréfás dala (1857) is, amely a költ� pár esztend�vel 

korábbi, önironikus soraira (Írószobám) keletkezett.
13 Vasárnapi Újság 1883. január 21.
14 3 dallam Arany Jánostól. Vegyeskarra alkalmazta Koessler János (els� ismert felhangzásuk 

éve: 1887, megjelentek 1904-ben). A három dal: A toronyban delet harangoznak; Csillagnak 

születtél; Toborzó. Koessler (1853–1926) a századforduló–századel� jeles zeneszerzéstanára 

volt a budapesti Zeneakadémián.
15 1951-b�l (lásd: Székely Miklós: Ádám Jen� élete és munkássága. Budapest, 2000, 51.). 

„Stílusában évszázados hagyomány: daloló kedv, népi zenekarok játékos virtuozitása, idillikus 

ábránd, szeszélyes rapszódia, tüzes verbunkos hangulat kél életre” – méltatja Péterffy Ida a 

sorozatot, a 11. jegyzetben említett hanglemez ismertet�szövegéb�l idézve. Az Ádám Jen� 

által feldolgozott Arany János-dalok közül öt kapott helyet a hanglemezen.
16 Idézetek: Voinovich Géza: Arany János életrajza 1860–1882 (Budapest, 1938, 332.), az 

1880. február 18-i családi levél részletei. (Bartalus idézett közlései szerint három Arany 

János-melódia kézirata is éppen abból a hónapból származó dátumot viselt.) A költ� gitárja 

látható volt kés�bb a millenáris kiállításon (lásd Ábrányi Kornél összefoglalását: A  magyar 

zene a 19-ik században. Budapest, 1900, 601.).
17 Nyomtatásban végül halálának 70. évfordulójára, Gyulai Ágost és Kodály Zoltán közreadá-

sában – mindenre kiterjed� tudományos kommentárokkal ellátva – jelent meg a mintegy 

másfél száz melódiát tartalmazó melodiárium, egészében véve a reformkor és szabadság-

harc id�szakának felbecsülhetetlen érték� m�vel�dési dokumentumaként (adatait lásd a 2. 

számú jegyzetben). Az abban helyet nem kapott, viszont Bartalus Magyar népdalok cím� kö-

tetsorozatában „Arany János után” megjegyzéssel közölt dallamokról ugyanott olvashatunk.
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Arany Jánosnak kifejezetten megzenésítés céljára is születtek versei (Köszön-

t�-dal II. Endre korában, A bujdosó),18 költeményeit általában lapozgatva pedig 

minduntalan zenei ihletés nyomaira lelhetünk. Némelyik cím már önmagában 

sokat sejtet (A  heged� száraz fája, Tamburás öreg úr), másutt a fölidézett 

látvány valódi „savát-borsát” épp a strófákba csempészett muzsikaszó adja 

meg (mint A  lacikonyha rikító-visító életképe, vagy az Öldökl� angyal ódon 

táncmulatsága esetében).19 Lantosok, kobzosok, heged�sök, énekmondók ha-

da vonul föl történelmi (vagy historizáló) verstablóinak elképzelt színpadán;20 

megjelölése szerint Zách Klára balladáját „énekli egy heged�s a XIV-ik szá-

zadban”, s A kép-mutogató sem más, mint énekes história; a Mátyás anyja 

bárminem� utalás nélkül is úgy hat, mintha valamely elfeledett, régi dal textusa 

volna. Verseiben önarcképet festve folyvást zenei tájakra kalandozik el a költ�: 

hol egybemosva a versfaragói és muzsikusi lét jegyeit (Letészem a lantot, Voj-

tina ars poeticája, Mindvégig, Honnan és hová? stb.), hol pedig muzsikusként 

jelenítve meg a vallomástev� írástudót (A dalnok búja); a zenész fi ktív alakjá-

ban akár nemzeti élethelyzet – tragikum – kollektív tapasztalata is koncentrá-

lódhat (A lantos).

S mi más is lehetett volna természetesebb, mint hogy poézisében a m�-

vészet ügye épp a magyarság sorskérdéseivel kapcsolódjék össze? (Lásd a 

Hollósy Kornéliának és Reményinek cím�, aktuális közéleti mondanivalót hor-

dozó verseit.) Felfogásában a dalnok léte orfeuszi, ossiani lét: a m�vészre rótt 

 feladat, hogy kollektív lépték� küldetést töltsön be (elegend� itt akár a Szondi 

két apródjára, akár A  walesi bárdokra utalni). A  zenéhez való viszonyának 

eredend� mélységeire talán egy kivételes-intim önvallomás világít rá a leghí-

vebben (Válasz Pet�fi nek: „Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom”): tekint-

ve, hogy a költ�társ baráti kéznyújtása pályadíjnál is becsesebb, életre szóló 

jutalomként csillan föl számára, a személyes líra legrejtettebb húrjai pendülnek 

meg bens�jében, s a végeredmény zenei tartalmú verskép alakjában ölt testet.

Önmagát ugyanott „népi sarjadék”-ként meghatározva így írt általánosság-

ban a népr�l:

„Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,

Otthon leli magát ajakimon dala.”

Azt, hogy lírájának ihlet�i részint népi dallamemlékek voltak, költészetének 

zenei hátterér�l szólva is hangsúlyozta: „Kevés számu lyrai darabjaim köz�l 

most is azokat tartom siker�ltebbeknek, a  melyek dallamát hordtam már, 

miel�tt kifejlett eszmém lett volna – úgyhogy a dallambol fejl�dött mintegy a 

gondolat. S�t balladáim foganzásakor is, az els�, még homályos eszme fel-

18 Lásd ezekr�l az Arany János Összes M�vei I. kötetét (1951), 505.
19 Vö. Horváth János: Az elveszett alkotmány Arany Jánosa, in: Zenetudományi Tanulmányok 

I. (Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára, szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes, 

Budapest, 1953), 92.
20 Vö. Sztankó Béla, i. m. 180. 
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ködlésnél már ott volt a rhythmus, a dallam, rendszerint nem eredeti, hanem 

valamely régi népdalhang, mely nem tudom micsoda sympathiánál fogva épen 

a szüleml� eszméhez társult, illett és semmi más. Ezért esett meg rajtam nem 

egyszer, hogy ha a fölvett dallam formáit, rhythmusát a nyelv kés�bb nem 

birta, noha az eszmével már tisztába jöttem, még sem tudtam azt más, talán 

kényelmesb formába önteni, hanem az elkezdett m� töredék maradt” – írta egy 

1860. évi levélvázlatában.21 Olykor meg is nevezte az ihlet� dalokat (lásd A be-

tyár c. versciklus négy szakaszát), de további effajta, azonosítható melódiák 

is akadnak: példaként az Érzékeny búcsú („Télen-nyáron nincs több, csak egy 

kabátom”) szelíd öniróniája hátterében Tompa Mihály hasonló szövegkezdet� 

zsánerképe („Télen nyáron pusztán az én lakásom”), illetve Egressy Béni hozzá 

komponált, s egykor igen népszer� dallama húzódik meg.22 (Kodály Zoltán és 

Szabolcsi Bence egész csokorra való példát gy�jtött össze a költ� által valaha, 

valamilyen okból lejegyzett magyar népi dalszövegek és saját versritmus-kép-

leteinek megfeleléseit illusztrálandó – olykor a konkrét hatás tényét is fölté-

telezve.23) S az élete nagyobbik felét nemhiába vidéken leél� Arany id�nként 

népdalidézeteket is belesz�tt költeményeibe (A vén gulyás, Magyar Misi). De 

még természeti képei is zeneiséggel telítettek:

„Hullámzó vetés közt

Búvócskázik a fürj; suttog a n�: ’vá-vá’,

Nyomon �zi a hím s három pitypalattyot

Örömmel kiált rá” –

az ilyen lejtés� sorok vélhet�en tényleges zenei ritmus- és dallam-emlékeket 

konzerváltak. Nála „a nyelv ereje és bája a zenével versenyez”; szavaiban „ze-

ne zeng, titkos érzés szól” – mondotta Arany János szobrának leleplezésekor 

Szász Károly költ� (1893).24 S a zenei szakíró Papp Viktor szerint „Aranynál a 

beszéd: zene volt, melyet kóták helyett szavakkal jegyzett fel”. Hiszen a „lelke 

tipikus muzsikuslélek. El�ször érez, nyomban rá dalol s azután gondolkozik”.25

Elmondható mindezek nyomán: az életm� kései példája költészet és mu-

zsika szerves kapcsolatának, mintegy újjáélesztve azok múltba vesz� – s a ré-

gieknél még megbonthatatlannak számító – egységét. Törvényszer� volt, hogy 

a zenével-zeneiséggel már eleve ilyen fokon telített Arany-versek temérdek 

komponistát ihlessenek meg az id�k folyamán. Dalokról az 1840-es évek végé-

21 Arany János levelezése 1857–1861. Arany János Összes M�vei XVII. (szerk. Korompay H. 

János, Budapest, 2004), 1152. szám (867.): a Szemere Pálnak 1860. április 14-én írt levél 

töredék-változata. Bet� szerinti közlés.
22 A költ� kés�bbi érzelmi köt�désér�l ugyanehhez a dallamhoz lásd Lakatos Vince dolgozatát: 

Arany János mint zeneszerz� (Irodalomtörténet 1919/1–2. füzet).
23 Arany János népdalgy�jteménye (lásd a 2. számú jegyzetet); Szabolcsi Bence: Arany János 

népdalgy�jteménye, in: Szabolcsi: Vers és dallam (Tanulmányok a magyar irodalom köréb�l. 

Budapest, 21972), 172–179.
24 Pesti Napló 1893. május 15.
25 Papp Viktor: Arany János és a zene: 193., 195; Zenekönyv rádióhallgatók számára: 9., 11. 

(bibliográfi ai adatok az 1. számú jegyzetben).
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t�l, kórusokról az 1860-as évekt�l, hangszeres darabokról, zenekar-kíséretes 

balladákról és népszínm�vekr�l az 1870-es évtizedt�l, operákról és koncertme-

lodrámákról az 1890-es évekt�l, iskolai daljátékokról a századfordulótól kezdve 

van tudomásunk (nem szólva e helyütt az iskolai éneklésre szánt melódiákról26).

Idézett vallomása szerint a „régi népdalhang”-okat magában hordozó Arany 

János verssorai leginkább a magyar népi és népies hagyományokhoz köt�dtek 

zeneiségükben, s ennélfogva gyakran hívtak életre hasonló stílusú kompozí ció-

kat: az els� megzenésítések éppen ilyenek voltak. Legkorábbi közülük Fónagy 

József nagyszalontai honvéd hadnagy Nemzet�r-dallama 1848-ból (amely nem 

azonos a mai gyakorlatban Arany versszövegére rendszerint ráénekelt meló-

diával: utóbbi kései alkalmazás a XIX. század derekán még leginkább „Sárga 

csikó, sárga lovam…” szövegkezdettel ismert énekre).27 Fónagy szerzeményét 

követ�en többen is saját zenét komponáltak a Nemzet�r dal soraira, köztük az 

id�söd� Erkel Ferenc (Névtelen h�sök, a III. felvonás nyitókara).28

Az 1850-es évtized közepét�l már egymást érték a különféle Arany Já-

nos-megzenésítések: Simonffy Kálmán, majd gróf Festetics Leó, Lovassy Sándor 

és mások tollából is. A komponista és ceglédi f�jegyz� Simonffy utólag írta rá 

az alábbiakat Arany – Nagyk�rösr�l 1856. április 18-án hozzá intézett – levelére:

„Magyarország most él� legels� költ�je.

’Hej iharfa, juharfa!’ cimü népdalát zenére tettem, melynek dallama nem-

csak neki tetszett meg végtelenül, de mint futót�z elterjedt az egész országban 

is csakhamar. […]”

Valószín�leg Simonffy volt az els� nevesebb muzsikus, aki saját melódiát 

szerzett Arany strófáira, s annak megszületése mindössze egy jó esztend�vel 

el�zhette meg a költ� levelének keletkezését.29

Az els� nagyobb terjedelm� (és tágas m�vészi dimenziójú) Arany János- 

megzenésítések Mosonyi Mihály nevéhez f�z�dtek. A  költ� versszövegeire írt 

zongorakíséretes dalai, a Letészem a lantot (1863) és a Mátyás anyja (1864), 

messze kiemelked� remekei az Arany poézise által életre hívott XIX. századi 

m�fajtermésnek. Közülük az utóbbi: zenei szépségeit�l és szerkezeti lelemé-

nyét�l függetlenül is a lelki folyamat ábrázolásának beleérz� mesterm�ve, 

melynek révén bízvást Mosonyit tekinthetjük az Arany-balladák els� megzené-

sít�jének egyszersmind.

26 Utóbbiak felsorolását lásd: Sztankó i. m.; a közhasználatban az 1930-as évekig népies vagy 

népszer� dallammal társult Arany János költemények listáját lásd uo.
27 Ebben a formában a dalgy�jt� Kiss Lajos jegyezte le a Délvidéken, a XX. század közepén. Fó-

nagy József honvéd hadnagyról lásd Márki Sándor hivatkozott tanulmányát (1. számú jegyzet).
28 Kézirata: Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, Ms. mus. 361/3–4, fol. 2–5. A m�vet 

1880. november 30-án mutatták be Budapesten, a Nemzeti Színházban.
29 Arany János levele Simonffyhoz és a följegyzés teljes szövege: Arany János levelezése 

1852–1856. Arany János Összes M�vei XVI. (szerk. Keresztury Dezs�, Budapest, 1982), 

791. szám. A még vélhet�en 1854-ben megzenésített Hej, iharfa… Simonffy Magyar dal-

bokrétájának II. füzetében jelent meg 1855 elején (Rózsavölgyi, Pest). Simonffynál még köz-

vetlenebb kapcsolatban állt Arany saját sz�kebb, nagyk�rösi környezetének muzsikusaival: 

Egressy Sámuellel és Szotyori Nagy Józseffel. (El�bbir�l lásd: Arany János Összes M�vei XVI. 

és XVII., utóbbiról lásd Sztankó Béla és Lakatos Vince hivatkozott munkáit.)
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Fónagy József dallama, közreadva A szabadságharc dalai és indulói (1848–49) cím� kötetben 

(a dalokat énekhangra zongorakísérettel átírta Káldy Gyula, Budapest, 1895)
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Simonffy Kálmán megzenésítése valószín�leg 1854-b�l. Megjelent a szerz� 

Magyar dalbokréta II. füzetében (Rózsavölgyi, Pest, 1855 eleje)
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Az Arany János verssoraira szerzett, tudomásunk szerint legkorábbi kórusm�: 

Mosonyi Mihály tollából (Csendes dalok II.), Zenészeti Lapok, 1864. március 10.
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1907-ben keletkezett Kodály Zoltán dala a Haja, haja, hagyma-haja cím� 

versre. Ahogy már eleve a költemény, ugyanúgy a hozzá írt dallam is élénk 

kapcsolatot tart fenn a XIX. századi népies hagyománnyal: elegend�, ha egy 

olyan énekelt csárdásdallammal vetjük össze a kezd� melódiát, mint a „Kis 

szekeres, nagy szekeres…”. Kodály m�ve hasonló csárdás-ritmusképletekkel 

indul, kés�bbi szakaszain ugyanakkor egyértelm�en érz�dik már a – XX. szá-

zadel� gy�jtéseinek alkalmával, frissen megismert – magyar népi melódiakincs 

befolyása is, összességében fantasztikus, franciás-„debussys” hangszínpompá-

ba öltöztetve a zongorakíséret révén. A  fél százada elhunyt Kodály két Arany 

János-verset zenésített meg, a  másik költemény – a Csalfa sugár – n�i kari 

darabot inspirált (1938).30

Az Arany János-verssorokra szerzett els� kórusm� minden jel szerint ismét 

csak Mosonyi Mihály tollából származott (Bordal címmel: Csendes dalok II., 

megjelent a Zenészeti Lapok 1864. március 10-i számában). E rövid és egy-

szer� tételt – az egyre szélesed� dalárdamozgalom perspektíváitól ösztönzést 

nyerve – a kor amat�r férfi karainak szánta a komponista.

A  költ� verseihez (els�sorban a balladákhoz) írt melodrámák közül való-

szín�leg Kapi Gyula darabja, a Ráchel siralma a legkorábbi (megjelent: 1893). 

Alkotója a Soproni Evangélikus Tanítóképz� Intézet igazgató-tanára volt, aki 

30 Nemegyszer mutattak már rá a 200 esztendeje született Arany János és az 50 éve elhunyt 

Kodály Zoltán szellemi hagyatékának találkozási pontjaira, azokkal együtt kettejük rokon 

alkatiságának tényére. Mindketten alkotóm�vészek és a magyar kultúra iránt elkötelezett 

tudósok voltak egy személyben, akik ugyanolyan hévvel kutatták – s vették birtokba 

lehet�ségeikhez mérten – a teljes magyar hagyományt. Lásd kettejükr�l többek között 

Rudasné Bajcsay Márta írását: Kodály és Arany, in: Az id� rostájában I. Tanulmányok Var-

gyas Lajos 90. születésnapjára (szerk. Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona, 

Budapest, 2004).
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gondos szabadsággal, választékosan élt a kései romantika eszköztárának lehe-

t�ségeivel. Szintúgy kiemelkedik a századvég és századel� Arany János-melo-

drámaterméséb�l a Déván m�köd� Kutass (Kutnyánszky) Jen� zenéje az Ágnes 

asszonyhoz (megjelent 1896 körül), valamint Lányi Ern� Zách Klárája is (Op. 

163, megjelent: 1907).31

A címükben/programjukban Arany költészetének ihletét tükröz� hangszeres 

kompozíciók közül már egy 1871-ben el�adni kívánt, rejtélyes sorsú darabról 

tudomásunk van, amely ráadásul a szimfonikus költemény korai m�fajtörténe-

te – különösen annak magyarországi jelenléte – szempontjából sem érdekte-

len. Langer Viktor zenekari opusa A walesi bárdok címmel eredetileg a Liszt 

Ferenc által, Pesten vezényelt magyar est m�során szerepelt volna, ám végül 

kimaradt abból.32 Farkas Ödönt követ�en szerz�jét a legsokoldalúbb Arany Já-

nos-megzenésít�nek tekinthetjük a jelent�sebb komponisták közül.33

  

Egy meg nem született Arany János-költeményr�l 

– egy opera kapcsán

Következzenek minden el�zetes kommentár nélkül az alábbi sorok a Színházi 

Élet 1926. december 13–19-i számából:34

„Nyilatkozat egy operáról, melyet nem akar el�adni Radnai Miklós az Ope-

raház igazgatója

A m. kir. Operaház 1923–24-es szezonjára Radnai Miklós, az ismert zene-

szerz�, benyújtott egy kétfelvonásos vígoperát, melynek az Egyszeri szerelme-

sek a címe. Az igazgatóság elfogadta a darabot és kit�zte el�adásra.

31 Lányi 1907 elején Miskolcról Szabadkára költözött, de a m� opus-száma valószín�vé teszi, 

hogy még a miskolci id�szak terméséhez tartozik. Nyomtatásban Dr. Brenner Józsefnénak 

– Csáth Géza nevel�anyjának – szóló ajánlással jelent meg 1907 közepe táján, majd Csáth 

így méltatta a kompozíciót: „Az egész munka a megcsinálásában nemes, fi nom. Zichy Mihály 

illusztrálta Arany balladáit, Lányinak a zenében kellene elvégezni ugyanezt!” (Csáth Géza: 

A muzsika mesekertje. Összegy�jtött írások a zenér�l. Szerkesztette és sajtó alá rendezte 

Szajbély Mihály, Budapest, 2000, 212. [valamint: 314–7.])
32 A hangverseny dátuma: 1871. április 5. A m� partitúrája Papp Viktor és Major Ervin közlése 

szerint (lásd az 1. számú jegyzetet, 211.) Langer unokájának, Kostyál Jánosnak a birtokában 

volt 1932-ben.
33 A walesi bárdok megalkotása mellett Langer megzenésítette a Koldus éneket – ének-zon-

gorás, valamint férfi kari verzióban egyaránt: Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, 

Ms. mus. 4548/a–c; Apollo férfi kari folyóirat, 1874 –, továbbá zongoraátiratot készített a 

„Kondorosi csárda mellett…” egyik dallamára. Farkas Ödön megzenésítette a Zách Klárát, 

az Árva fi út (mezzoszoprán szólóra és zenekarra: 1878, Ms. mus. 1161), a Tetemre hívás 

operaszövegkönyvét (1900), Szondi két apródját tenorhangra és zenekarra, s egyik zenekari 

nyitányának partitúrája a „Szondy – nyitány” utólagos feliratot viseli.
34 Teljes terjedelmében idézett cikk, javított szövegközléssel.
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A Színházi Élet 1926. december 13–19-i számából
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Történt azonban, hogy az operaházi éra megváltozott s az igazgatósági 

székbe Radnai Miklóst, a talentumos fi atal tanárt ültették, aki nem volt hajlandó 

el�adni Radnai Miklós zeneszerz� darabját.

Mit csinálhatott a szegény Radnai Miklós, a zeneszerz�? Elment külföldre 

szerz�nek: A drezdai Operaház elkérte a partitúrát, a darabot elfogadta és szín-

re is hozza. Felkerestük Radnai Miklós igazgatót, hogy meginterjúvoljuk operá-

járól. A következ�ket mondotta: – A darab librettója Arany Jánostól származik 

– kezdte – és ezzel irodalomtörténeti jelent�sége van. A  szöveget magát én 

írtam, a mesét azonban Arany János mesélte a nagyapámnak. � maga akarta 

megírni a témát, erre azonban már nem kerülhetett sor. Tartalma egyébként 

a következ�:

Két jó barát a legnagyobb egyetértésben szeret egy leányt. Az egyik fi ú 

egyszer titokban felkeresi a leányt, bevallja szerelmét és feleségül kéri. A leány, 

aki nem tudja, melyiket szereti jobban, egyedül marad a kertben. A szín a ház 

tornáca és elöl a kert. A kerítés mögül el�ugrik a másik fi ú, felháborodva ba-

rátja viselkedésén. � is bevallja szerelmét s ugyancsak feleségül kéri a leányt. 

A zajra megjelenik az els� barát s majdnem verekedésre kerül a sor. A leány 

csitítja �ket, mire más megoldást választanak. Elhatározzák, hogy sorshúzással 

döntik el, kié legyen a leány. A vesztesnek el kell bujdosnia, de 10 év múlva 

visszajöhet az asszonyért és ugyanekkor a férj köteles magát f�be l�ni. Az els� 

fi ú nyer, a másik elt�nik a kerítésen át.

– A  második felvonás a tíz év elmúltára virradó reggelen kezd�dik. Egy 

idegen leány levelet hoz, melyben az eskü pontos szövege van, mintegy fi -

gyelmeztetésül. A férj tiltakozik az elrablás ellen és pandúrokért fut. A feleség 

behívatja a lánnyal a levél küld�jét, a második fi út, akit szemrehányással fogad. 

A fi ú elmeséli a tíz év szenvedéseit.

– A szín az el�z� megfordítottja: a szoba és az ablakon át: a kert és az út. 

A férj jön az útról, a levelet hozó leánnyal, aki fi gyelmezteti �t, hogy készüljön 

az öngyilkosságra. A  második fi ú ezt már megakadályozza: bevallja, hogy a 

levelet hozó n� a felesége, akit azzal f�zött magához, hogy �t még egy másik 

asszony várja. A megjelen� szül�k két boldog párt találnak a kibontakozó fi -

náléban.”

Szerencsére a m� kottaanyaga ránk maradt, amelyb�l még részletesebben 

kiolvasható a történet fonala.35 A két felvonás helyszínéül egy idilli atmoszférájú 

magyar kisváros szolgál 1810-ben, majd 1820-ban. „Május van” – közli a parti-

túra színpadképi leírása. Lila és fehér orgonafürtök lógnak a kertben, középütt 

terebélyes diófa vet árnyékot, a kerti asztalon „virágos terít� mosolyogja vissza 

a t�z� tavaszi napot. […] Harmatos és illatos még a leveg� is” – álmodta így 

vissza Radnai a magyar múltat, a vidék Magyarországát. Amennyiben elkészül 

Arany János költeménye, rögvest frappáns vígoperai libretto válhatott volna 

bel�le: olyan munka, amilyenre hiába vágyakozott példaként Erkel Ferenc is, 

egy teljes életen át.

35 Lel�helye: Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára, operaházi gy�jtemény, B 149. A két 

partitúrakötet datálása: egyaránt 1921, s látható, hogy a már elkészült darab valamikor szer-

z�i átdolgozáson ment át.
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Nagyobb szabású zenem�vek 
Arany János 

költeményei nyomán
Összeállította: Windhager Ákos és Sziklavári Károly

Operák

1. Strauss Johann, ifj: Ritter Pasman (1892) – vígopera

2. Mihalovich Ödön: Toldi szerelme (1890/94) – zenedráma

3. Farkas Ödön: Tetemrehívás (1900) – balladaopera

4. Rékai Nándor: A nagyidai cigányok (1906) – vígopera

5. Fránek Gábor: Zách Klára (1910 vagy 1911, csupán adat alapján ismert m�)

6. Makray László: Bor vitéz – vígopera (XIX. század vége vagy XX. század eleje, 

csupán zongorakivonat formájában ismert m�)

7. Kósa György: Pázmán lovag (1963) – opera

8. Bakki József: Fülemile (1982 el�tt – egyfelvonásos vígopera, csupán részle-

tei ismertek)

(Radnai Miklós: Az egyszeri szerelmesek [1921] – vígopera)

Egyéb színpadi m�vek

1. Nikolits Sándor: Toldi Miklós (1871) – népszínm�

2. Erkel Gyula: Ágnes asszony (1879) – népszínm�

3. Serly Lajos: A fütty (1883) – népszínm� A fülemile nyomán

4. Kárpát Zoltán: Toldi – daljáték (XX. század els� fele)

5. Révfy Géza: Szondi két apródja (XIX. század vége vagy XX. század eleje) – 

iskolai daljáték

6. Sztojanovits Jen�: Rege a csodaszarvasról (Op. 51, 1900) – iskolai daljáték

7. Hazslinszky Gusztáv: A gyermek és a szivárvány (Op. 27, 1910 el�tt) – is-

kolai daljáték

8. Szokolay Sándor: Tetemrehívás (1962) – balett (a  pécsi �sbemutató óta 

kézirata lappang)

9. Andorka Péter: Vörös Rébék (2013) – musical [hozzáférés a youtube-on]

Egyéb vokális m�vek

1. Zichy Géza: Zách Klára (1873) – tenorszóló, vegyeskar, zongora

2. Farkas Ödön: Az árva fi ú (1878) – ballada énekhangra (mezzoszoprán) ze-

nekarkísérettel

3. Antos Károly: Az örök zsidó (1880-as évek?) – baritonszóló, vegyeskar és 

zenekar

4. Hegyi Béla: Zách Klára – baritonszóló és nagyzenekar

5. Farkas Ödön: Szondi két apródja (1905) – ballada tenor hangra és zenekar-

ra

6. Fránek Gábor: Zách Klára (1905, csupán adat alapján ismert m�, a szerz� 

kés�bbi operájának el�zménye)
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7. Szelényi István: Hídavatás (1936) – ballada két képben (basszbaritonszóló 

és szoprán, alt, tenor, bariton, basszus hangokra, zongora/zenekar)

8. Székely Endre: Vörös Rébék (1946, átdolgozás 1957) – mezzoszoprán, ka-

marazenekar

9. Ádám Jen�: Arany János dalai (1951, 7 dal)

10. Ránki György: A walesi bárdok (1957) – tenor-, bariton- és basszusszóló, 

kamarazenekar

11. Kazacsay Tibor Ének a Margitszigetr�l cím� kantátájának Arany János szob-

ránál feliratú tétele (Op. 117, 1956–57, bemutatták és megjelent: 1958)

12. Madarász Iván: Pázmán lovag (1990-es évtized?) – szoprán-, tenor-, bari-

ton- és basszusszóló, zenekar [Hungaroton HCD 32349, 2005]

13. Jenkins Karl: A walesi bárdok (2011) – kantáta szoprán-, tenor-, basszus- 

és két baritonszólóra, vegyeskarra és nagyzenekarra

Hangszeres (programzenei) m�vek

1. Langer Viktor: A  walesi bárdok – szimfonikus költemény (1871, csupán 

adat alapján ismert m�)

2. Mihalovich Ödön: Toldi (1890) – el�játék

3. Allaga Géza: XV. eredeti magyar rapszódia, zongorára (Arany János Fiam-

nak cím� verse nyomán, XIX. század vége vagy XX. század eleje)

4. Farkas Ödön: Szondy (sic!) – nyitány nagyzenekarra (XIX. század vége vagy 

XX. század eleje)

5. Buttykay Ákos: Ünneprontók (1905) – szimfonikus költemény

6. Szegh� Sándor: Bor vitéz (1910) – fantasztikus ballada zenekarra

7. Fleischer Antal: Éjféli párbaj (1926) – ballada nagyzenekarra

8. Mikus-Csák István: Jóka ördöge – hattételes kis szvit nagyzenekarra (Wind-

hager Ákos datálása szerint 1936c.)

9. Weiner Leó: Toldi (1952) – szimfonikus költemény [Miskolci Szimfonikus 

Zenekar, Kovács László vez.: Hungaroton HCD 32608: 2008]

Arany János mint nemzetőr 
Rozvány György rajzáról készült fotómásolat


