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zongoratanárnőnél. Énekkar, szólisták és orgonakíséretes változattal 1994-
ben előadták Budapesten a Zeneakadémián. 

2010. tavaszán a Marosvásárhelyen élő Erkel-ükunoka Szőnyi Zoltán 
karmester révén került elő az eredeti partitúra másolata, és ezt követően 
nyílt lehetőség a teljes kórus- és zenekari kottaanyag elkészítésére. Ennek 
a bemutatására nyílt alkalom november 6-án a bicentenáriumi hangver-
senyen Somogyvári Ákos vezetésével. A Himnusz hangjaival kezdődő 
ünnepélyes hangulatot árasztó mű óriási sikert aratott és azonnali ismét-
lését igényelte a közönség.

Az őszinte meghatottság hangján szólalt meg befejezésül Erkel-Kölcsey: 
Hymnus, a vendégkarmester Szőnyi Zoltán vezényletével.

A 200 éve született zeneszerző, aki életében műveivel és munkásságá-
val oly sok örömet okozott közönségének, műveinek felidézésével ismét 
bizonyította, hogy lelkesíteni és érzelmileg gazdagítani képes, értő, magyar 
közönségét.

Márkusné Natter-Nád Klára

Erkel és Debrecen

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
2010. november 15-én 

kiállítást és koncertet rendezett 
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére

A patinás intézmény, a Debreceni Zenede, 1862. november 3-án kezdte 
meg működését. Az új épület, a Zenepalota ünnepélyes megnyitója 1895. 
márciusában volt. Az évtizedek során az intézményt különféle elnevezés-
sel illették, de színvonala, szelleme töretlen. Alapító okiratában rögzítették: 
„…az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen, és a magyar zenére kiváló 
gond fordíttassék…” Kezdetben már kottatárat hoztak létre, ezzel meg-
alapozva a későbbi könyvtár kiváló nagyértékű gyűjteményét. Ezért vál-
lalhatták bátran Erkel emlékére e kiállítás megrendezését, mely nem mé-
reteivel, hanem ritka értékeivel járul hozzá a zeneszerzőhöz kapcsolódó 
emlékek és a 19. század zenei eseményeinek a bemutatására.

Az impozáns Kodály-terem az alkalomhoz illő igényes műsorral fo-
gadta közönségét. Sőrés Ildikó, az iskola tanára, zongoraművésznő hatá-
sosan szólaltatta meg a magyar romantikus szerzők zongoraműveit. Fel-
hangzott Bihari János Rákóczi indulója, Erkel Ferenc feldolgozásában, 
Liszt Ferenc tiszteletére. Erkel Ferenc: Albumlap, majd Mosonyi Mihály: 
A magyar gyermekvilág c. zongoradarab sorozatából – A kis csikós, Árva-
leány, Cserebogarászat. – Erkel opera részletek, a Brankovics György-ből 
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Mara románca, előadta: Magyar Gabriella. A Bánk bán c. operából 
a Keserű bordal, előadta: Wágner Lajos, zongorán kísért: Bojti Eszter. 
– Befejezésül a Kodály Zoltán Zeneművészeti SzKI Vegyeskara énekelt 
Erkel kórusműveket meggyőző szép előadásban: Fohász, Éljen a Haza, 
Szózat. Vezényelt: Vígh Mónika, zongorán kísért: Bojti Eszter.

A megjelent nagyszámú közönséget, Pallagi Tamás igazgató úr köszön-
tötte az ünnep hangulatához méltó beszédével. Erkel Ferenc életútját, 
művészi megnyilvánulását, műveit, tevékenységét, hazájára ható egyedül-

álló jelentőségét ismertette és mél-
tatta, a zenei könyvtár vezetője 
P. Stébel Ildikó.

A 19. század történelmi esemé-
nyei, a kulturális élet fejlődésének 
e különös szakasza sok nyomot ha-
gyott az utókorra amit most e ne-
vezetes jubileumi év során ország-
szerte mind gyakrabban, egyre 
több oldalról kezdenek fölfejteni. 
Különös értéket jelent, ahol meg-
búvó, elfeledett relikviákat talál-
nak.
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A Debreceni Zenede megalakulásától gyarapította könyvtárát. De ter-
mészetesen a költözések, az átalakítások, az átszervezések, az idők viha-
rainak sodrában nem tudtak mindent megőrizni. Mégis sok érdekes és 
értékes anyag került most felszínre, amit a szorgos gyűjtőmunka eredmé-
nyeként kiállítottak az egyik teremben és a hangverseny előtt és után, 
nagy érdeklődést övezve megtekinthető volt. 

Erkel Ferenc és Debrecen kapcsolatáról a jelen közreadott írás azt a 
szeletet emeli ki, mely a 19. század közepétől megalakult Dalárdák legfé-
nyesebb időszakát eleveníti föl, és elvezet korunk énekeseihez.

M.N-N. K.

A kóruskultúra hőskora

A kiegyezés esztendeje fellendülést hozott az országos kórusmozgalom 
terén is. A Dalárdák elhatározták, hogy egy országos szervezetet alapíta-
nak munkájuk összehangolására, érdekeik védelmére. 1868-ban, Deb-
recenben tartották első közgyűlésüket, itt Erkel Ferenc felszólította a 
különböző városokból összegyűlt dalosokat, hogy lépjenek be a most ala-
kuló Országos Magyar Daláregyesületbe. 

Ekkor október 26-án, Erkel „szíves buzgó fáradozásáért az összes hazai 
dalegyletek örökös főkarmesterévé egyhangúlag megválasztatott.” Neve 
elválaszthatatlan lett a dalos mozgalomtól. Részt vett számos dalos ren-
dezvényen, fáradhatatlan szerepe volt a szervezésben, nevelésben, be-
tanításban és vezénylésben. 

Az éneklő és zenélő Debrecen ebben az időben, új meg új kezdemé-
nyezések lendítő erejével alakította ki a maga színes rétegződésű zenei 
életét. A város polgárainak áldozatkészsége, biztos alátámasztást adott 
ezeknek a kezdeményezéseknek. A zenei nevelésnek, szervezeti és művé-
szi szempontból egyaránt, jelentős intézményesítése érdekében, 1861-ben 
megalapította a Zenedét és teljes művészi és pedagógiai felkészültséggel 
nyílthatott meg a városi – a Debreczeni Zenede. – Hajléka lett a muzsi-
kának az énekes a hangszeres zenének, nevelője és irányítója a debreceni 
zenei kultúrának. (1894-ben „Palotát emelt annak”.)

Komlóssy Lajos az intézmény első igazgatója volt a debreceni Városi 
dalárda elnöke is. 1862-ben az Országos Pesti Dalárversenyen való rész-
vételekor határozta el szilárdan, hogy Zenedénket „országos jellegűvé” 
alakítja. Majd 1868-ban a Debrecenben tartott Dalárünnepély rendező-
bizottságában a művészeti szakosztály elnöke volt. Erkellel való találko-
zása, levelezésük is ezt a célt szolgálta. (A levelezés a Kodály Z. Zenemű-
vészeti SZKI. Könyvtárában megtalálható volt, ma már csak egy kópia 
dokumentálja az eseményeket, az eredeti levelek lappanganak vala-
hol…) 




