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Arany János a magyar és az egyetemes zenekultúrában 
 

  
Az Arany János-emlékév alkalmából kibocsátott egyedi 

emlékérme hátoldala,  

tervezője Király Vilmos szobrászművész 

 

„Kevés számú lyrai darabjaim közül most is azokat tartom sikerül-

tebbeknek, a melyek dallamát hordtam már, mielőtt kifejlett eszmém 

lett volna – úgy hogy a dallamból fejlődött mintegy a gondolat. Sőt 

balladáim fogamzásakor is, az első, még homályos eszme felködlé-

sénél már ott volt a rhythmus, a dallam, rendszerint nem eredeti, ha-

nem valami régi népdalhang, mely nem tudom, micsoda sympathiá-

nál fogva épen a szülemlő eszméhez társult…” 

A fenti sorokat Arany János Nagykőrösön 1860. április 14-én kelt levelében írta 

költő barátjának, Szemere Pálnak. Szabolcsi Bence 1953-ban megjelent tanul-
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mányában így ír ezekről a gondolatokról: „Ez a nyilatkozat − hasonlókat Goethe 

és Schiller vallomásaiból is ismerünk – nem kevesebbet jelent, mint hogy a nagy 

Arany-költemények java mögött zenei emlékek s éppen népi dallamemlékek lap-

panganak…” 

Ismeretes, hogy Arany János egy egész népdalgyűjteményt hagyott az utó-

korra, közel másfélszáz dallamot írt le öregkorában emlékezetből. Több évtized 

távolából, fejezetekbe rendszerezve kottázta le a dalokat, mindezt olyan precizi-

tással, hogy maga Kodály is elismerően nyilatkozott róla: „lejegyzései zenei 

szempontból oly pontosak és lelkiismeretesek, hogy szinte minden zenész kortár-

sáét felülmúlják.” Nem lehetnek tehát kétségeink afelől, hogy a fiatal korában 

vándorszínészként szép zengő baritonjáért is dicsért Arany János életében mi-

lyen meghatározó szerepe volt mindvégig a zenének. Megfogalmazódik a kér-

dés: hány népdalt ismerhetett fiatalkorában Arany János, ha évtizedekkel később 

is le tudott jegyezni mintegy 140 éneket?  

Arany költészetének zenei gyökereire minden bizonnyal ösztönösen ráérez-

tek már kortársai is. Képzett és műkedvelő zeneszerzők egész sora fordult Arany 

verseihez, s készített többnyire zongorakíséretes műdalt valamelyik költeményé-

re. Minden valószínűség szerint legelső megzenésített költeménye a Nemzetőr 

dal (Süvegemen nemzeti szín rózsa…) című verse volt. Ennek keletkezési törté-

nete szinte percről percre ismert:  

„1848 júniusában а IX. honvédzászlóalj önkéntesei Szalontára be-

vonulván. Arany, amint este 7 órakor hazament lakására, pár perc 

alatt megírta ezt a versét: Süvegemen nemzetiszín rózsa, Ajakomon 

kedves babám csókja stb. Félnyolckor már ott volt a Rozványék 

boltjában, hol Fónyad [Fónagy] József szalontai honvéd fuvolán 

mindjárt dalt szerzett hozzá, ezt Rozvány György lehangjegyezte és 

este 9-kor már a kilences honvédeket is megtanították az új dalra, 

melyet csakhamar széltében énekeltek a táborban.” 

Arany verseinek népszerűségét igazolhatja, hogy számos zeneszerző kortárs 

komponált zenét valamelyik Arany vershez, így gróf Festetich Leó (1800–1884), 

Mosonyi (Brand) Mihály (1815–1870), Bartalus István, Kohányi Sámuel, Si-

monffy Kálmán (1832–1881), Zichy Géza (1849–1924). A 19. század második 

felében divatos műfaj volt a melodráma, tulajdonképpen hangszerkíséretes szín-

padi szavalat. Arany János balladái közül többhöz írt kísérőzenét Révfy Géza. 

Kapi Gyula és Lányi Ernő tartozik még az ismertebb melodrámaszerzők közé. 

A századforduló táján már zenés színpadi művek, operák is születtek Arany 

költeményei nyomán. Mihalovich Ödön, a Zeneakadémia egykori igazgatója a 

Toldi szerelméből írt wagneriánus zenedrámát 1895-ben, öt évvel később a ko-

lozsvári zeneiskola vezetője, Farkas Ödön készítette el Tetemrehívás c. egyfel-

vonásos operáját. Rékay Nándor, az Operaház karmestere 1906-ban a Nagyidai 

cigányok történetére írt nagyszabású, három felvonásos dalművet. Sajnos egyik 
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darab sem aratott maradandó sikert, néhány előadás után valamennyi a feledés 

homályába merült.    

Ha felsorolnánk mindazon zeneszerzők nevét, akik valamilyen műfajban 

Arany János egyik-másik versét zenésítették meg, közel 60 nevet tartalmazó lista 

jönne ki. Közülük sok alig ismert, műkedvelő zeneszerzőt takar, de szerepel a 

listán Kodály Zoltán, Weiner Leó, Bárdos Lajos, Kadosa Pál, Farkas Ferenc, 

Ligeti György, Decsényi János, Sári József, Bozay Attila és Vajda János is, va-

lamennyien kiemelkedő alakjai a 20. századi magyar zenetörténetnek. A nem-

zetközi zenei életben Kodály mellett Ligeti György számít a legjelentősebbnek. 

Ő 1956-tól fél évszázadon keresztül Németországban, majd Ausztriában élt, s az 

utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású szerzőjeként tartja számon a zenei 

világ. Ligeti öt Arany verset zenésített meg, pontosabban csak négyet, mert az 

ötödik versnek csak a fordítója Arany János, az eredeti költeményt − Az ördög 

elvitte a fináncot címmel − Robert Burns írta (Ligeti György: Öt Arany-dal). 

Kodály kétszer fordult Arany költészetéhez; az opusszám nélküli Négy dal első 

tétele a Haja, haja című versre készült, míg a második feldolgozás egy nőikari 

remekmű, a Csalfa sugár című. Érdemes megemlíteni, hogy ugyanez a költe-

mény, amely egyben az Őszikék egyik utolsó darabja, Ligeti figyelmét is felkel-

tette, az ő ciklusának a kezdő dala készült ugyanerre a szövegre. 

A 20. század utolsó harmadában már a könnyűzenei illetve a népzenei és vi-

lágzenei műfajok képviselői is felfedezték Arany János költészetét. Olyan köz-

ismert előadóművészek, dalszerzők, mint Szörényi Levente, Sebő Ferenc vagy a 

Kaláka együttest vezető Gryllus Dániel is számos Arany verset, balladát zenésí-

tettek meg. Szintén több költeményt dolgozott fel Dinnyés József, Kobzos Kiss 

Tamás és Victor Máté. Ide sorolhatók még az újabb generációhoz tartozó Szarka 

testvérek (Ghymes) és Szirtes Edina Mókus.  

Napjaink nemzetközi zenei életének egyik markáns egyénisége a walesi 

származású zeneszerző, karmester, Karl Jenkins (1944–). Mértékadó források 

szerint ma az egyik legtöbbet játszott kortárs szerző, műveit világszerte óriási 

sikerrel mutatják be. Felvételei az EMI/Virgin Classics és a Deutsche Gram-

mophon lemeztársaságoknál jelentek meg. Több egyetem tiszteletbeli professzo-

ra illetve díszdoktora, a londoni Királyi Zeneakadémián (Royal College of Mu-

sic) tantermet neveztek el róla. Számos kitüntetés birtokosa, II. Erzsébet királynő 

2005-ben lovagi címet adományozott neki. 2011-ben Budapesten mutatták be 

Bards of Wales című kantátáját. A darab azóta eljutott több európai országba, sőt 

a new yorki Carnegie Hall-ban is előadták. Kiadója a nemzetközi zenei életben 

meghatározó Boosey&Hawkes. A Jenkins-műnek köszönhetően Arany János 

nevét és a Walesi bárdok-at mára már egyre több helyen ismerik a világon.  
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A Boosey&Hawkes kiadó honlapjának részlete 

 

 
Zichy Mihály: Illusztráció a Walesi bárdokhoz 
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A Kaláka együttes Arany János-CD-jének borítója 

 

 
A Jenkins-CD borítója 
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