
Mesterházi Gábor:

NÉMETH AMADÉ: Az Erkelek a magyar zenében.
(Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben). 

Békéscsaba, 1987. 180.p. (Fekete könyvek. 9.)
Békéscsabán 1987-ben, a "Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat ki

lencedik darabjaként jelent meg Németh Amadé könyve. A szerző több év
tizedes munkájának gyümölcse a mű, amely 1978-as kandidátusi disszertá
ciójának könyw áltozata. M int az előszóból is kiderül, a kézirat (érthetetle
nül) 1985-ig fiókban hevert, de kiadásakor naprakész bibliográfiával bővült, 
s egyéb változtatások teszik ilyen formájában is élvezhetővé.

A  "Fekete könyvek" sorozat részint Békés megye, részint a magyar né
pi kultúra történetét, történelmének főbb, érdekesebb aspektusait, kevésbé 
vizsgált fejezeteit dolgozza fel (pl. építészettörténetet, az 1831. évi kolera- 
járvány, békési boszorkányperek, stb.) Az Erkel-könyv véleményem szerint 
némüeg más jellegű, m int a sorozat eddigi darabjai, s feltehetőleg ezért je
lent itt meg, m ert más kiadók (talán anyagi- üzleti szempontokra hivatkoz
va) nem adták ki. Ez annál kevésbé érthető, mert végre kezd megindulni a 
magyar zene történetének módszeres kiadása. Sajnos nem vagyunk zenei 
nagyhatalom, vagy ha mégis, hát nem am iatt, hogy sok zeneszerzőt vonul
tathatunk fel, hanem azért, mert az a néhány zeneszerző (zenepadagógus, 
előadóművész) és az a pár tucat zenész, akivel a világ bármely részén di
csekedhetünk anélkül, hogy értetlen arccal nézzenek ránk, méltán vált vi
lághírűvé; s amelyik ország magáénak vallhat olyan zeneszerzőket, mint Liszt 
és Bartók, olyan előadókat, mint Joachim József, Perényi Miklós vagy Ko
csis Zoltán, az elég hatalm asnak érzi magát zeneileg (pláne ha közép-euró
pai kisországról van szó), hogy "elhanyagolhatja" a második vonalat.

Pedig Erkel és családja mint zenepedagógus, zenepolitikus nem is a m á
sodik vonal tagjai. S talán épp az Erkeleknek köszönhető, hogy ebben az or
szágban tanulhattak Bartókok, Kodályok.

M int e hosszúra sikerült bevezetőből is kiderül, a könyv nemcsak Erkel- 
monográfia, hanem számos adatot tartalmaz, amelyek fontosak lehetnek a 
magyar színház és opera történetének.

A könyv hárm as bevezetéssel kezdődik, majd terjedelmes fejtegetést ol
vashatunk a család eredetéről, az Erkel Ferenc előtti Erkelekről. A 
legösszefogottabb rész természetesen Erkel Ferencről szól: különböző szem
pontok alapján hat nagyobb, összesen tizenegy kisebb fejezet, amelyből az 
utolsó Erkel műveinek tematikusán osztályozott jegyzéke. A könyv hátralé
vő fejezeteiben Erkel fiainak életrajzát olvashatjuk.

A fejezetekből kitetszik: Németh Amadét kettős cél vezérelte: egyrészt 
monografikus igényű Erkel-családi életrajzot írni, másrészt: kitölteni a ma
gyar zenetörténetírásnak azt a hézagát, amely Erkel és fiai tevékenysége 
körül tátong. Ilyen vállalkozás mintegy 150 oldalon lehetetlen. A szerző
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csaknem megoldja a lehetetlent. Könyve szinte minden adato t felsorakoz
ta t az 1830 és 1900 közötti zenetörténetből. Ahol túl sok lenne az adat, 
külön táblázatban közli, megkönnyítve az olvasást.

Egy monográfiában fontos a család származásának megadása, ám az ese
tünkben kissé túl hosszúra sikeredett. Ez a rész olvasmányosság tek in teté
ben is alulmarad a valódi Erkel-monográfiához képest. A  könyv hátralévő 
fejezetei viszont Uyen szempontból is ragyogóak, anélkül, hogy ez a tudo
mányosság rovására menne.

Nem érzem magam kompetensnek, hogy a könyv zenész-szakmai oldalá
hoz hozzászóljak; így csak néhány laikus megjegyzést tennék. Érzésem sze
rin t Németh kevesebbet foglalkozik a zeneszerző azon tevékenységével, 
amelyről a "vulgárbartókizmus jegyében" nem illik szólni: Erkel szerepével 
a népies műzene fejlődésében. Érdekes, hegy míg az irodalomtörténészek 
kezdik átértékelni a népiességről alkotott korábbi nézeteiket, addig a zene- 
történészek között tovább dívik az a prűd vagy talán sznob nézet, hegy ami 
mai ízlésünk szerint nem "magaskultúra", az nem is tartozik bele a kultúr
történetbe. Függetlenül attól, hogyan vélekedünk a magyar nótáról, a sza
lon-cigányzenéről vagy az ál-népzenéről, egy Erkel-moncgréfiában erről is 
szólni kell.

Zenetörténeti jelentőségű Erkel Elek és Gyula műveinek jegyzékbesze
dése.

Végül egy apró pontatlanságra hívnám fel a figyelmet. A könyvben két 
helyen is em líttetik M ozart d-moll zongoraversenye. A sajtó  ördöge okoz
ta-e, hegy m indkétszer 226-os Köchel-jegyzék számmal? M ozart egyetlen 
d-moll zongoraversenyt írt, annak jegyzékszáma 466. Vajon a korabeli for
rások tévedtek? Nyugodtan kizárhatjuk: a Köchel-jegyzék 1862-ben jelent 
meg először, a Mozart-művet Erkel 1856-ban adta elő. Akkor az adatköz
vetítők (korábbi monográfiák máskor is sokat bírált szerzői) a vétkesek? 
Esetleg Erkel valami á tira to t já tszott (Mozart-monográfiák ilyenről sem tud
nak)? M indenképpen bántó, hogy egy alapos, m odem  zenetörténeti munka 
téves adato t tartalmaz!

Pedig Németh Amadé könyve éppen adatai m iatt válik remekül alkal
m azható kézikönyvvé mindazok számára, akik a 19. századi M agyarország
gal foglalkoznak. A nem szakmai, "csupán" érdeklődő közönségnek pedig jó 
olvasmány: igazán megérdemelne ennél nagyobb példányszámot is.
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