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„…régi Verdik s uj Lehárok…”  
Politika, opera és Pest-Buda

A operajátszás műfajára egyértelműen hatással volt a mindenkori politika. 
Különösen így volt ez a forradalmakkal teli 19. században. Az 1770-es évektől 

jelentős változáson ment keresztül az általános európai zenei ízlés, melyet 
nagymértékben befolyásoltak az Európa-szerte lejátszódó  

polgárosodási folyamatok. Az operajátszás ezzel párhuzamosan  
egyre nagyobb nyilvánosság számára vált elérhetővé.

Békéssy Lili
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A forradalmak kora és az operajátszás

A 19. század első felében számos szerző készített forra -

dalmi témájú zeneművet. Liszt Ferenc például a párizsi 

forradalom hírére szimfóniát tervezett írni. A forradalom 

és a zenetörté net összefüggésének legismertebb és egyik 

leg jelentő sebb nemzetközi példája Daniel Auber (1782–1871) 

francia zeneszerző A portici némájának bemutatója volt. 

Utóbbi opera rendkívül inno  vatívnak számított. Történelmi 

témaválasztása a népszerű, megkapó dallamok és Auber 

hang szerelése még a legkétkedőbb kritikusokat is megy-

győzte. A nápolyiak elnyomásáról és az azt eltörlő felkelés-

ről szóló mű annak 1828-as párizsi ősbemutatóját követően 

hamar népszerűvé vált a középosztály köreiben. Richard 

Wagner szerint az opera még az 1830-as francia júliusi 

forradalom kitörésében is szerepet játszott. A portici néma 

előadásai közül kétségkívül az egyik legnagyobb port 

kavaró esemény annak 1830. augusztus 25-i brüsszeli 

bemutatója volt. Ez az előadás a belga szabadságharc 

gyújtópontjának is tekinthető. A Théâtre de la Monnaie 

színpadán elhangzó „Amour sacré de la patrie”, azaz Szent 

hazaszeretet kezdetű duettel kirobbant a botrány. A belgák 

megelégelték I. Vilmos holland király uralmát, a közel tíz 

évig tartó folyamat ered ményeképpen pedig 1839. április 

19-én aláírták a „londoni egyezményt”, így az európai 

hatalmak Hollandiával együtt elismerték a független 

Belgiumot. A játszott operák népszerű dallamai tehát nem 

maradtak a színházak falain belül.

Operadallamok Pest-Budán

A történelmi Magyarország területén előadott művek 

sorában a 19. században éppúgy szerepeltek az olasz, 

német és francia operák, ahogyan később egyre nagyobb 

számban a magyar nemzeti operák is. A szcenikus előadások 

mellett egy-egy népszerű darab részletei koncertszerű 

előadásban, sőt bálokon is elhangoztak. Az operarészletek, 

átiratok előadói elsősorban a fővárosban fellépő helyi, vagy 

turnézó hangszeres virtuózok, népszerű cigányzenekarok, 

illetve európai viszonylatban a hangversenyéletben is 

fontos szerepet játszó katonazenekarok voltak. Az opera-

részletek és átiratok gyakorlatilag a fővárosi zenei  

intézmények és a zenét biztosító helyszínek mindegyikében 

jelen voltak. Megfelelő koncertterem híján évtizedekig 

a színházakban, szállók, kereskedelmi és kulturális épületek 

dísztermeiben, nyilvános tereken (szabadtéren, például 

a Városligetben, a Margitszigeten stb.), szalonokban, 

az oktatásban és a magánszférában az operaátiratok 

és részletek valóban a lehető legszélesebb kört érték el. 

Azonban míg az európai nagyvárosokban, így Párizsban, 

vagy Bécsben is akár műfajonként állt rendelkezésre 

egy-egy épület, Pesten 1837-től a 19. század második feléig 

egyetlen jelentős kőszínház, a Nemzeti Színház biztosította 

stabilan az operajátszáshoz szükséges intézményi  

felté teleket. A Pesti Német Színházban is játszottak operát, 

zenés színműveket, színdarabokat, azonban a Nemzeti 

Színház operarészlege jelentősen nagyobb közön séget 

vonzott.

Zeneműkiadás

Az operák népszerű dallamainak terjesztésében  

a zeneműkiadás töltött be kulcsszerepet. A kottakiadás és 

-forgalmazás szintén a 19. században kapott újabb lendületet 

Pest-Budán. A kutatók számára rendelkezésre álló  

katalógusokban számos operaátirat és kivonat található. 

Ezek a művek leginkább zongorára készültek. Ez nem  

véletlen, hiszen a hangszer a 19. század közepére a fel-

törekvő polgári családok háztartásának alapvető kelléke 

volt, így kereskedelmi szempontból is leginkább a zongora-

kottákat volt értelme forgalmazni. 

Készültek átiratok a gyakran játszott francia szerzők operáiból. 

Közülük a már említett Daniel Auber művei, az 1860-as 

évektől pedig a Magyarországon is bemutatott Offenbach- 

operettek örvendtek nagy népszerűségnek. A legkeresetteb-

bek azonban a század első felének történelmi Magyarországán 

az olasz operák és azok szerzői voltak. Gaetano Donizettin 

kívül a legtöbb művet Giuseppe Verdi operái közül adták ki: 

az Ernani, a Trubadúr, vagy a Don Carlos mellett az 1859-ben 

bemutatásra került Álarcosbál témáit is feldolgozták. A Nemzeti 

Színház szerződtetett zenészei, Karl Doppler fuvolaművész 

zongoranégykezese és Adolf Ellenbogen hegedűművész 

táncátiratát a Rózsavölgyi cég jelentette meg. Doppler 

és Ellenbogen emellett, a színház többi tagjához hasonlóan, 

és egyben a kor általános színházi gyakorlatához híven 

többféle szerepkört is betöltöttek: komponáltak, hang-

szereltek, a zenekarban játszottak.

Külföldi operák mellett a műfajban született magyar művek 

dallamaiból is készült kiadás. Erkel Ferenc operái közül 

a Bátori Mária, a Hunyadi László, a Bánk bán, a Sarolta és 

a Doppler-testvérekkel közös, az 1857-es császárlátogatásra 

írt alkalmi díszopera, az Erzsébet dallamai is zongora-

fantáziák, illetve tánczenék alapjaivá váltak. A Nemzeti 

Színház színpadán rendkívül népszerű volt Császár György 

A kunok című operája, illetve a már említett Karl Doppler 

testvére, Franz Doppler műve, az Ilka és a huszártoborzó. 

Az előbbi két mű játszottsága a száz alkalmat is meg-

haladta, amely a kor viszonylataihoz képest egészen 

jelentős szám. 

Szalonok

Ezek az operaátiratok feltehetően a pest-budai szalonok-

ban is előadásra kerültek. Az itteni szalonok azonban 

némiképpen különböztek a nyugatiakétól. A szalonélet 

rendkívüli népszerűségnek örvendett a párizsi elit köreiben, 

amely az arisztokrácia három rétege számára biztosított 
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találkozási fórumot. A született nemesek és a vagyonosok 

(főleg bankárok és kereskedők) mellett egyre nagyobb 

szerepet töltöttek be a tehetségük által „megnemesedettek”: 

a művészek, irodalmárok, orvosok. E szalonok és vendégeik 

számára az 1830–40-es évek Párizsában divatos beszéd-

témát szolgáltattak az éppen a francia fővárosban tartózkodó 

virtuózok. Teljesítményüket leginkább a népszerű operák 

témáira írott fantáziákon mérték le. Az eszmecserék, a 

művészek megítélése, a különféle eszmék ütköztetése nem 

pusztán a szűkebb társas életet befolyásolta: ez alakította 

Párizs zenei közgondolkodását, hiszen a sajtó főként az itt 

meg fogalmazott gondolatokat terjesztette a lapok hasábjain.

Részben hasonló jelenséggel találkozunk a korabeli  

Pesten is, a pesti társasági élet azonban ennek jóval 

korlátozottabb, zártabb formáit volt képes kifejleszteni, 

befogadni. A szalonok vendégeinek összetétele hasonló 

volt a párizsihoz: a nemesség, illetve a feltörekvő polgári, 

kultúraközvetítő réteg volt jelentős, köztük a kor fontos 

publicistái. A leginkább haladó szellemiségű nézet pedig 

az 1830-40-es években a magyar kultúra terjesztése volt. 

E nézet egyik legelhivatottabb propagátora a Pesti Divatlap 

szerkesztője, Vahot Imre volt, aki pálcát tört a magyar 

nyelven folyó társalgás, a magyar iparcikkek fogyasztása, 

a magyar zene és tánc művelése mellett. „Magyarosítni 

és egyesítni! Ím ez vala mindig szemünk előtt…” – mondta 

Széchenyi István, aki a szalonélet meghonosításában is 

elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Hangszeres virtuózok

A magyar zene mellőzöttségének hangsúlyozására, az ügy 

fontossága iránti felhívásra azonban sokkal inkább  

a nyilvános koncertélet keretein belül került sor. Ahogyan 

arról a szalonok közönsége is beszélt, a 19. század szinte 

egészére jellemző volt, hogy az operafantáziákat az 

Európa-szerte turnézó hangszeres virtuózok repertoárjukon 

tartották. Pesten is számos helyszínen léptek fel, a legjobban 

azonban a Nemzeti Színház műsora dokumentált. A színház 

bécsi mintára prózai és zenés előadásoknak egyaránt 

otthont adott. Drámákat, operákat és hangversenyeket 

éppúgy adtak, mint bálokat. A koncertek műsorának 

összetételét leginkább a potpourri fogalmával lehet jelle-

mezni: a műsor összeállítás ugyanis olyannyira vegyes volt, 

hogy nem ritkán fordult elő egy egyfelvonásos színmű 

előadása, melyet egy operarészletekből, nyitányokból, 

illetve különböző hangszeres és énekes művekből álló 

egyveleg követett. 

Amennyiben a fellépő művészek névsorát áttekintjük, 

a korabeli nemzetközi koncertélet elitjével találkozunk. 

A Nemzeti Színházban fellépő zongoravirtuózok között 

megtaláljuk Liszt Ferencet és tanítványait, Hans von Bülowt, 

Alfred Jaëllt, Carl Tausigot, de pódiumra lépett több 

alkalommal Anton Rubinstein is. Több ízben adott  

jó tékonysági koncertet Rudolf Willmers német  

zongora művész, aki az ötalkalmas 1850-es pesti turnéján 

Ernani-fantáziáját és Lammermoori Lucia-fantáziáját 

játszotta. Willmers a magyar kultúra iránt tanúsított rokon-

szenvének tulaj donítható az 1861-ben a Nemzeti Színház-

ban bemutatott háromtételes szimfonikus műve, a Hunnia, 

melynek egy-egy tétele „Árpád”, „Szent István” és „Rákóczy” 

programcímeket kapott. 

Liszt Ferenchez hasonlóan szintén Carl Czerny tanítványa 

volt az osztrák zongoraművész-zeneszerző, Julius Egghard, 

aki 1852-ben lépett fel a Nemzeti Színházban. Március 2-án 

Liszt Próféta-ábrándját, 6-án pedig Sigismund Thalberg 

Bájital-fantáziáját adta elő. Koncertjén a szokáshoz híven 

magyar nemzeti tematikájú zeneművek is előadásra 

kerültek. Ezzel kapcsolatban is megmutatkozik a magyar 

kritikusok egyik alapvető értékítéleti szempontja a koncertek 

kapcsán. Az egyik korabeli női lap, a Hölgyfutár a március 6-i 

koncerthez fűzött egy rövid megjegyzést: „Egghard 

zongorász ez alkalommal a magyar nótákat jobban játszá, s 

ezzel meglehetős hatást idézett elő.” A kritika egyebekben 

nem foglalkozott a művésszel.

A vonósok közül Ole Bull norvég hegedűvirtuóz mellett 

többek között Carlo Alfredo Piatti olasz csellóművész is 

fellépett. De a legnagyobb szenzációt Brahms jó barátja 

és kamarapartnere, Reményi Ede keltette. 1864-ben  

három alkalomból álló fellépéssorozatot adott a Nemzeti  

Színházban. Október 19-én Wagner Lohengrinjéből írt 
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fantáziáját, 21-én pedig egy Hugenották-ábrándot adott 

elő. Természetesen egyik koncertről sem hiányzott  

a nemzeti színezet: október 19-én a Rákóczi-indulót, 21-én 

„Eszményített magyar népdalokat”, 24-én pedig „Nagy 

hallgató magyart” adott elő.

Cigányzenekarok és operatémák

A 19. század közepén a magyar zene legfontosabb nemzet-

közi képviselőiként nemcsak Lisztet vagy Reményit tartották 

számon. A külföldi turnéikról is ismert cigány zenekarokat 

a magyar zene nagyköveteiként emlegette a közbeszéd. 

A cigányzenekaroknak jutott ugyanis osztályrészül  

a szabadságharc utáni években – Sárosi Bálint népzene-

kutató szavaival élve – a „tiltott szó zenével történő 

helyettesítésének” feladatköre. Cigányzenészeket hallgatni 

tehát ugyanúgy minden igaz honfiú és honleány kötelessége 

volt. E zenekaroktól így praktikus okokból egyszerre 

követelték a régebbi és újabb magyar dalokat, illetve  

növekvő gyakorisággal játszatták velük a nemzetközi 

operarepertoár dallamait. A közönség ízlésének kiszolgá-

lásával azonban nem mindig tettek „jó” lóra. Feddést is 

kaptak a magyar sajtótól. Hiszen a magyar cigányzenészek 

„elhagyván eredeti természetüket”, immár az idegen népek 

zenéit közvetítik, és magyar zenét alig játszanak. 

Katonazenekarok

A Habsburg-tartományok széleskörűen elterjedt gyakorla-

tához híven a pesti Nemzeti Színházban katonazenekarokat 

is alkalmaztak az operaelőadásokhoz. Utóbbi intézményben 

általában három évadra alkalmaztak egy-egy, a városban 

állomásozó katonazenekart. Volt is választék: csak az 

1850-es években több mint húsz katonazenekar állomá-

sozott Pesten. Alkalmazásuk mikéntjéről és feltételeiről 

a színház fennmaradt jegyzőkönyvei nem árulnak el sokat, 

azonban a csaknem teljes egészében fennmaradt színlap-

anyag és a korabeli sajtó alapján tudható, hogy mely operák 

előadásában vett részt katonazenekar. Verdi Rigolettójának 

és Bellini Normájának előadásaiban a források alapján úgy 

tűnik, alapvető fontosságuk volt. 

Egy 1854. július 8-i Norma-előadás kapcsán ugyanis  

Nyéky Mihály, a színházhoz kinevezett gazdasági bizottság 

elnökségi tagja abbéli sajnálatát fejezte ki, hogy nem vett 

részt katonabanda Bellini operájának előadásában.  

Ennek megfelelően az alábbi javaslattal állt elő: azokon 

a napokon, amelyeken nem állna rendelkezésre a szerződött 

katonazenekar, ne hozzák színre azokat az operákat, 

melyekben hiányuk ennyire feltűnő. Ezzel lehet összefüg-

gésben egy, a koncertéletben olykor előforduló kellemetlen 

vis maior, mely szerint pár nappal az előadás előtt elveszett 

a katonazenekar banda-szólamanyaga. Ennek az oka az 

lehetett, hogy a korabeli gyakorlathoz híven a szükséges 

szólamanyagot a bandakarmesterek dolgozták ki és ezeket 

a kottákat használhatták a katonazenekarok különféle 

szabadtéri koncertjeiken is. 

„Régi Verdik s uj Lehárok” szabadtéren

A 19. századi fővárosi zeneélettel kapcsolatban talán 

a legtöbb információval a korabeli sajtó szolgál. A szabad-

téren fellépő katonazenekarokról és azok műsoráról 

szintúgy innen értesülhetünk elsősorban, az általuk 

játszott repertoárról azonban nem sokat tudunk meg. 

A Magyar Sajtó című lap szerint 1857. augusztus 17-én 

például a Városligetben nagyszámú közönség hallgatta 

a Konstantin orosz nagyherceg tulajdonában lévő sor-

gyalogezred zenekarának jeles előadását. A műsor „nagy 

gonddal volt szerkesztve, előadásra került a Hunyadi László 

nyitánya is.” A visszaemlékezések és várostörténeti feljegy-

zések sem árulnak el sokkal többet. Pár évtizeddel később 

a 19. század jeles magyar humoristája, lapszerkesztője, 

egyben a legfiatalabb márciusi ifjú, Ágai Adolf beszámolt be 

egy Szent György téri katonazenés alkalomról.

„A budai őslakó még ma is erősen különbözik az alant és 

szemben elterülő városrészek lakosságától. […] Ünnepe van 

akkor, midőn a déli órákban […] fölzendül a szt.györgy-téri 

vártaváltó katonabandának muzsikája. Ilyenkor megnyilnak 

a kihasaló vasrostélyok mögötti mély ablakok s lelkiismeretes 

hivatalnokok az erre a boldog órára meghivott hölgy- 

ismerősökkel mint valami páholyból hallgatják régi Verdik 

s uj Lehárok kellemetes dallamait. […] A zene hangjaira 

körös-körül megnépesedik az egész tér, mely gyönyörködve 

hallgatózik. Csak a hintók robaja zavarja meg a boldogan 

szürcsölt élvezetet egy-egy pillanatra. A ministerelnöki 

palota elejébe audientiára siető, vágtató, rohanó fogatok 

ontják ki magukból a diszes küldöttségeket. Ezek pedig 

oda se néznek a bandának. Ők a ministerelnöktől várják 

az igéretek kedves muzsikáját, és meg is kapják.”

Variációk, részletek és további kérdések 

Az operaátiratok és operarészletek játszottsága reflektál 

a társadalom átalakulásának mintájára. A Nyugathoz való 

felzárkózás iránti igény mellett ugyanúgy megjelenik 

a magyar nemzeti zene felemelésének, nemzetközi szintre 

hozásának érdekében tett erőfeszítés. A zenekarok és 

intézmények repertoárjának további vizsgálata által pedig 

megválaszolhatóvá válna a korabeli Pest-Buda zene-

fogyasztási szokásaira vonatkozó számos kérdés, melyek 

feltehetően további megválaszolatlan kérdéseket szülnek.

A fenti tanulmány a MTA BTK Zenetudományi Intézet 

Magyar Zenetörténeti Osztálya Visegrad Grants  

projektjének keretében (Musical Theatre Companies in the 

Multilingual East-Central Europe 1870–1920) keletkezett.


