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ERKEL BICENTENÁRIUM

Március 15-én az Erkel Ferenc Társaság hagyományos Történelmi hang-
versenye jelentette az országos Erkel-bicentenáriumi év nyitányát a zene-
szerző szülővárosában Gyulán.

Az Erkel Ferenc alapította Budapesti Filharmóniai Társaság – Kovács 
János karnagy vezényletével – adott hangversenyt Erkel műveiből Gyulán, 
a Művelődési Házban. Közreműködött a Nemzeti Énekkar – karigazgató 
Antal Mátyás. Szólisták: Fodor Beatrix, Wiedemann Bernadett, Fekete 
Attila. A hangversenyt a Duna-televízió is közvetítette. 

Ünnepi beszédet mondott: Dr. Bónis Ferenc 

Kedves közönségünk a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házban,
Kedves televíziónézők határainkon innen és túl,
Hölgyeim és Uraim!

A csillagok állása egyetlen-egyszer kínál olyan eseményt, mint mai hang-
versenyünk. Kétszáz esztendeje, 1810-ben született a magyar nemzeti 
opera megteremtője és a Himnusz zeneköltője: Erkel Ferenc. Akit ma – és 
az egész évben – ünneplünk szülővárosában Gyulán. Méghozzá, ez alka-
lommal annak az együttesnek közreműködésével, melyet ő maga alapított, 
és amely, követve alapítója szavát, túlélte a „balsors” minden támadását. 
Ez az együttes a budapesti Filharmóniai Társaság, mely első hívó szavunk-
ra vállalta, hogy eljön Gyulára, együtt ünnepelni a város második dísz-
polgárát: Erkel Ferencet (az első Kossuth Lajos volt, a harmadik Jókai 
Mór). És megismételhetetlen ez a mai csillagos óra azért is, mert Erkel 
bicentenáriumán, a zeneszerző szülővárosában, a teljes ünnepi műsort 
Erkel Ferenc műveinek szenteli. Köszönet filharmónikusainknak, az 
Állami Énekkarnak, Kovács János karmesternek és Gyula Város Önkor-
mányzatának, amiért mindezt lehetővé teszi.

A hangverseny nyitószáma, az Ünnepi nyitány, a Szózat és a Himnusz 
hangjaival, megadta már ünnepségünk alaphangját. Benne a Nemzeti 
Szinház hőskorára, önnön ifjúságára emlékezett a zeneszerző. Emlékez-
zünk és emlékeztessünk mi is.

A zeneszerző a népes Erkel-család harmadik gyulai generációjához 
tartozott. Apja Németgyula tanítója és Magyargyula belvárosi templomá-
nak karnagya, ifj. Erkel József volt: tíz gyermek apja. Másodszülött gyer-
meke, Ferenc, a pozsonyi bencés gimnáziumba járt, zenei tanulmánya-
it pedig a Beethovennel személyes kapcsolatban állt Heinrich Klein 
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professzornál végezte. A magyar történelmi opera első kisérleteivel 
Kolozsvárott ismerkedett meg, ahol néhány évig grófi zenemesterként 
működött.

1835 tavaszától élt Pest-Budán, hányatott sorsú magyar színházak kar-
nagyaként. Amikor 1837 augusztusában, nagy küzdelmek után, megnyílt 
a Pesti Magyar Színház: annak első napjától tagja lett. Kezdetben mint 
ügyelő, 1838 januárjától mint az intézmény első karmestere. És ott maradt 
a közben Nemzeti Színházzá vált intézmény operatársulatának utolsó 
napjáig, 1884-ig. Akkor, az Operaház megnyitásakor, immár főzeneigaz-
gatói rangban, ott folytatta működését.

Első nagy tette a Pesti Magyar Színház operaegyüttesének moderni-
zálása volt. Műsorában lépést tartott a korabeli nemzetközi operaművé-
szettel, Donizetti, Bellini, Rossini több műve az ő betanításában és ve-
zényletével érte meg első magyarnyelvű előadását. De Beethoven Fideliója, 
Weber Bűvös vadásza, Verdi számos műve, Wagner Tannhäusere is.

Ő maga 1840-ben jelentkezett először operaszerzőként, Bátori Mária 
című kétfelvonásos művével. Már ezzel felhívta magára a közönség figyel-
mét, egy úton járva a történelmi múltja iránt a művészet és tudomány 
minden műfajában erőteljesen érdeklődő közvéleménnyel.

Erkel zseniális felfedezése volt, hogy kora közönségét önnön történel-
mi érdeklődése hozhatja közel az opera műfajához. E felismerés jegyében 
születettek legtökéletesebb remekei, a Hunyadi László, a Bánk bán, a 
Dózsa György – ezekből állítottuk össze mai ünnepi hangversenyünk 
műsorát.

A zeneszerző Erkel nem csupán az opera műfaját gazdagította. Kodály 
Zoltán hívta fel rá a figyelmet, hogy „már Erkel Ferenc elindult azon az 
úton, amelyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész 
sor népszínmű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával.” Vagyis Kodály, 
szellemi őseinek egyikét látta Erkelben. 

Kiváló, virtuóz zongoraművész is volt. 1875-ben, a Zeneakadémia ala-
pításakor, ő lehetett a zongorajáték egyik professzora. A másik: Liszt 
Ferenc.

Mint a Filharmóniai Társaság alapítója, ő rendszeresítette Pest-Budán 
a zenekari koncertek intézményét. A zenekarral mintegy hatvan hang-
versenyt adott. Ő vezényelte Beethoven IX. szimfóniájának hazai bemu-
tatóját is.

A Hunyadi László évében, 1844-ben komponálta a magyar himnuszt. 
E műve pályázatra készült és elnyerte annak első díját. Néphimnusszá 
azonban, a szó igazi értelmében, maga a nép tette. Hadd nyissam meg a 
gyulai Erkel bicentenáriumot is azzal a gondolattal, mellyel a Himnusz 
igéje és zenéje fohászkodik: hogy a „balsors” próbatételei után jöjjön el 
mindannyiunk életében a „víg esztendő”.




