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Erkel Ferenc és a magyar történelmi opera

Az első operák (1600 körül) kivétel nélkül mitológiai eseményeket dol-
goztak fel. Néhány évtizeddel később megjelentek a történelmi, majd a 
társadalmi témák. E három kategória századokon át fennmaradt, arányuk 
azonban koronként változott. Mindegyiknek három fő típusa ismeretes: 
van opera seria, semiseria, és buffa – vagyis tragédia, dráma és komédia. 
A zenei romantika kedvelt műfaja a tragikus végkifejletű történelmi ope-
ra volt. A szó szoros értelmében csak az a zenés színpadi mű tekinthető 
történelmi operának, ami – ha némi költői szabadsággal is, de – valóságos 
történelmi hősök valós tetteit tárgyalja. Tágabb értelemben annak tekint-
hető az olyan mű is, amely létező személyek köré fantázia-szülte esemé-
nyeket költ, vagy megfordítva: virtuális cselekménysor középpontjába 
utólag valóságos történelmi szereplőket állít. Feladatomnak ezúttal nem 
egyes művek elemzését tekintem: a műfaj magyar változatának sorsát 
próbálom nyomon követni.

Erkel Ferenc, nemzeti operánk megteremtője, 1840 és 1884 között nyolc 
és fél dalművet alkotott (az Erzsébet, a Doppler testvérekkel közös mun-
kája). Csaknem valamennyi a történelmi operák kategóriájába tartozik. 
A magyar reformkor szülöttjeként (és az Európa-szerte uralkodó zenei 
romantika operatermésének ismeretében) magától értetődőnek tartotta, 
hogy azt tegye egész életművének gerincévé. Nyilván alkatilag is ez felelt 
meg legjobban számára. Tárgyválasztását patriotizmusa határozta meg. 

Első dalműve, a Bátori Mária, a kategória második csoportjába tarto-
zik: „pszeudo” történelmi opera. Európai vándortémát dolgoz fel, mely 
Portugáliából kiindulva német földön át jutott el hozzánk. Dugonics And-
rás ültette 1105-ös magyar környezetbe, Kálmán királyt állítva – ártatlanul 
– sötét intrikák középpontjába. A zene „kétnyelvű”: az énekszólamok bel 
canto dallamvilágával csaknem egyenértékű a zenekari tételek verbun-
kosból, népies műdalokból szőtt idiómája. A zárt számok formája s a mű 
dramaturgiai felépítése azonban teljes mértékben külföldi mintákat követ. 
(Van benne da capo ária, cabaletta, stretta, szerelmi kettős, induló, bordal, 
vadászkar, ima és kórusfinálé.) 

Erkel második operája, a Hunyadi László, már valóságos történelmi 
hősök valós tetteit tárgyalja (meglehetős költői szabadsággal). A mű for-
makészlete továbbra is idegen példákat követ, s az olaszon kívül némi 
francia hatás is kimutatható. Zenei nyelvének magyar jellege azonban 
megerősödött. Még jelentősebb az a változtatás, amit a komponista 
(Egressyvel, a libretto szerzőjével közösen) az alapul szolgáló Tóth Lőrinc 
drámán hajtott végre. Annak royalista szemléletével szembefordulva a 
király esküszegését emelte középpontba. Erkel hazafiságának ékes bizo-
nyítéka, hogy operájában az 1456-57-es eseményeket saját korára tudta 
vonatkoztatni: Cillei és Gara ármánykodása, meg a 19. századi bécsi ud-
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vari kamarilla mesterkedései – a történelmi és a napi intrikák – egybe-
mosódtak. Így válhatott az első felvonás kórusfináléja („Meghalt a csel-
szövő, nem dúl a rút viszály”) 1848-49 csatáinak egyik leglelkesítőbb 
indu lójává. 

A szabadságharc leverését követő Bach korszak kíméletlen cenzúrája 
magyarázza, hogy Erkel másfél évtizedig nem fogott hozzá nagyobb lé-
legzetű munkához. Tisztában volt azzal, hogy kedvére való téma feldol-
gozását úgy sem engednék színpadra, ezért a szimfonikus zenében kere-
sett és talált menedéket. Megalapította a Filharmóniai Társaságot, melynek 
rendszeresen tartott hangversenyein nemcsak karnagyként, hanem zon-
goraművészként is fellépett. 

 A királyné első pesti látogatása (1857-ben) is csupán egy alkalmi darab 
középső felvonásának megírására indította. Bár az Erzsébet című törté-
nelmi operának kétségkívül ez a legsikerültebb része, nyilvánvaló, hogy 
megalkotására nem fordított különösebb gondot. Türingiai Lajosnak és 
II András lányának 1221-ben történt magyarországi találkozását Erkel a 
Bátori Máriából ismert modorban adja elő. Már a nyitó kórus is remi-
niszcenciának hat, Erzsébet áriája pedig kifejezetten Mária románcára 
emlékeztet. S amikor a vegyeskar a himnuszt intonálja, kétségünk támad, 
vajon a szerző patriotizmusa vagy csak a sietség indokolta-e beiktatását.

Az olasz földön 1859-ben elszenvedett katonai vereségek meghátrálás-
ra kényszerítették a bécsi udvart. Pesten 1860-ban első ízben ünnepelhet-
ték meg március 15-ét, s a következő év márciusára kiírt országgyűlési 
választások idején a Nemzeti Színház bemutathatta Erkel várva-várt har-
madik történelmi operáját, a már tíz éve halott jó barát, Egressy Béni 
librettójára írt Bánk bánt. Ez a mű nemcsak az ő életművének, hanem 
a 19. századi magyar operairodalomnak is a betetőzése. 

Drámai hitelességéhez kétség sem férhet, holott a költői szabadsággal 
élve már Katona József messzire kalandozott a történelmi tényektől: nem 
az, nem ott és nem akkor ölte meg a királynét, mint ahogy azt a színdarab 
állítja, Bánk nejét pedig senki sem gyalázta meg, ez a szégyen száz évvel ké-
sőbb, mással történt meg. Az eset beemelésével Katona saját korának prob-
lémáit akarta sűrítve és minél erőteljesebben visszavetíteni a 13. századba. 

Erkel fő művének zenei jellemábrázolása árnyaltabb, verbunkos alapú 
jelenetépítkezése pedig a korábbiakhoz képest biztosabb kézre vall. A fő-
hős Melinda. A címszereplőt csak a népszerű „Hazám, hazám” ária eme-
li fel hozzá. A nagy lélegzetű Tisza-parti jelenet a kor bármelyik európai 
operájában megállná a helyét. Az olaszos-franciás hangvétel a merániak 
szólamaiban tűnik fel leginkább, a lázadó magyarok hangját Petur bán 
„Keserű bordala” szólaltatja meg igen hatásosan. A lírai magánszámokkal 
szemben a cselekményt a recitativók gördítik tovább. A drámai feszült-
séget még fokozza a színes, érzékeny hangszerelés.

A Bánk bánnal Erkel 1861-ben eljutott pályája zenitjére. Egy ország 
érdeklődése kísérte lépteit: merre indul tovább? Az 1862-ben bemutatott 
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népies vígoperája, a Sarolta, kísérlet volt, amit a gyatra szöveg eleve bu-
kásra ítélt. Hiányzott a hűséges segítőtárs, Egressy Béni, ezért a librettó-
keresés, készülődés sokáig tartott. 

Amikor elérkezett 1867, a kiegyezés éve, mely fátylat kívánt borítani 
48-ra, a forradalmi eszmékre, Erkel újra megszólalt. Ő, a tántoríthatatlan, 
új történelmi operájával is figyelmeztetni kívánt: a tűznek nem szabad
kialudni. A címszereplőt, Dózsa Györgyöt, hősként mutatja be, s a Jókai
nyomán készült Szigligeti librettóval szemben nem a személyes sérelme-
ket állítja középpontba, hanem hatásos tömegjelenetek nagyszerű kórus-
tablóival a parasztlázadás forradalmi jellegét hangsúlyozza. 

Történelmi dalműveinek sorát az 1874-ben bemutatott Brankovics 
György koronázza meg. Ez voltaképp Erkel második „Hunyadi-operája”, 
melyben László – a szerb fejedelem ingadozása ellenére – győzelmet arat 
a török seregen. Brankovics viszont drágán fizet árulásáért: a szultánnak 
túszként átadott fiait megvakítva kapja vissza, ő maga pedig meghal. 
A kompozíció újdonsága, hogy prózai librettóra készülvén, az énekbeszéd 
uralkodik benne a lírai magánszámok felett. A mű különös értéke, hogy 
Erkel szerencsés kézzel egyesíti három nemzet, a magyar, a szerb és a 
török zenei idiómáját. Az pedig, hogy a török szereplőket kedvezőtlen 
színben tünteti fel, megint csak szerzőnk ellenzékiségének bizonyítéka 
– a bécsi udvar ugyanis ekkoriban épp törökbarát politika mellett köte-
lezte el magát. 

Az 1880-ban bemutatott Névtelen hősök ismét népies vígopera. Hogy 
mégis említést érdemel a történelmi dalművek közt, azt témája indokol-
ja: a szabadságharc hőseinek s a magyar-lengyel barátságnak állít emléket. 
A tárgyválasztás és az opera hangvétele egyaránt arra vall, hogy Erkel 
mindvégig ifjúsága élménykincséből merített. A népszerű takarodó kórust 
és az utolsó felvonás csárdás fináléját akár egy önmagát túlélt korszak 
záró darabjainak is tekinthetjük. 

Az István király, ez az 1885-ben, már az újonnan épült Operaházban 
bemutatott történelmi opera nagyobbrészt a legidősebb fiú, Gyula műve, 
s nem az apjáé. Ha Somfai László kutatásai nem tárták volna fel, hogy 
Erkel a Bánk bán után egyre növekvő mértékben vonta be fiait a kompo-
zíciós munkába, a darab aulikus színezete és eklektikus stílusa akkor is 
felébresztené a gyanút, hogy a mű idegen kéz alkotása.

Az európai romantika kiteljesedése a magyar reformkor idejére esett, 
melyet akár az irracionális nemzeti optimizmus fénykorának is nevez-
hetünk. Ezért is különbözött jellege a Nyugaton uralomra jutott irányza-
toktól. Nem a misztikumhoz vagy a valláshoz, s nem is a társadalmi re-
formmozgalmakhoz fordult témáért: a hazaszeretet motiválta minden 
választását. A nép szabadságvágya a vigasztalan jelenből keresett kiutat. 
A bizonytalan jövőről csak álmodozhatott, de a nemzet múltjából erőt 
meríthetett. Így válhatott a korszak egyik fő jellemvonásává a nosztalgia, 
mely csak a század utolsó évtizedeiben halványult el.
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A romantika napja Európában ekkorra már leáldozott, s vele együtt a 
történelmi operák iránti érdeklődés is megcsappant. A magyar közönség 
is elfordult az ilyen témáktól. A zenei anyag „kihűlt”: a verbunkos divatja 
véget ért, a népies műdal kocsmai magyar nótává züllött. A nemzeti po-
litika iránti érdeklődést pedig a gazdasági érdekek előtérbe kerülése vál-
totta fel. Erkelt azonban, mint láttuk, a világosi tragédia sem törte meg, s 
a kiegyezés sem tántorította el. Életének meghatározó élménye mindvégig 
a szabadságharc maradt. Közönsége viszont már csak hallott vagy olvasott 
róla, s a „tanult” történelem holt anyag, sosem képes olyan izzó szenve-
délyeket lángra lobbantani, mint az átélt. 

Karnagyként Erkel mindent megtett a műfaj életben tartásáért. A Nem-
zeti Színházban több mint harminc kortársának műveit – köztük Thern
Károly, Császár György és mások történelmi operáit – mutatta be. Még-
sem cáfolhatjuk Péterfy Jenőnek az Egyetértés című lap 1880. decemberi 
számában megfogalmazott véleményét, mely szerint Erkelnek „Alig hogy 
előzői voltak, s utódok eddig nem támadtak”, hiszen maradandó, életképes 
alkotások csakugyan nem születtek. 

Erkel távozásával a hazai zenés színpad képe gyökeresen megváltozott. 
Eősze László

(Gyulán, 2010. szeptember 25. én elhangzott előadás első része.)

Lavotta János helye a magyar zenepedagógiában

Számos tanulmány méltatta 
már a verbunkos-szerző, hege-
dűvirtuóz Lavotta szerepét a 
magyar romantika zenei stílu-
sának kialakításában, gazdagí-
tásában és közvetett ismerete-
ink vannak – elsősorban pest-
budai, kolozsvári – színházi 
karmesteri munkásságáról is. 
Azonban egyáltalán, vagy csak 
kevéssé ismert Lavotta ván-
dorélete mögött megbúvó há-
zitanítói tevékenysége. 

Vajon a kor viszonyai között 
Lavotta szerzői-előadói-okta-
tói munkája milyen hatással 




