
A ROMANTIKA 
 
Társadalmi és történelmi háttér 
A XIX. sz. a forradalmak, a polgárosodás, majd a kapitalizmus kialakulásának időszaka 
Európában. Az ipari forradalom hatalmas társadalmi változásokkal jár: megsokszorozódik a 
városok lakossága, és a polgári középosztály megerősödésével szükségszerűen új életforma, 
új gondolkodásmód születik. Az 1789-es francia forradalom hatására Európa-szerte 
forradalmak robbantak ki, először Franciaországban, Németországban, Olaszországban, majd 
az elmaradottabb, kisebb európai országokban is. Számos helyen, mint például 
Magyarországon összekapcsolódott az idegen elnyomás elleni  nemzeti függetlenségért vívott 
harccal. 
A forradalmak hatására bekövetkezett társadalmi változások megváltoztatták az emberek 
gondolkodásmódját, világképük realisztikusabb lett, s mindez hatással volt a kor művészeti 
életére is. Ebből a történelmi háttérből bontakozott ki a kor uralkodó művészi irányzata, a 
romantika. 
A romantika jellemzői 
A szó eredete: roman = regény, regényes tartalomra utal, ami az irodalomra igen találó. 
Először irodalmi irányzatként jelentkezett, majd nagyobb szerephez jutott a zenében, a 
képzőművészetben és az építészetben is. Hirdette az egyén és a művészet szabadságát. 
E stílusirányzat központja Franciaországban volt. A XIX. században a világ minden tájáról 
Párizsba sereglettek a művészek, ahol a lázas munkatempóval együtt járó kavargó viták 
megérlelték az új stílust. Párizst a művészetek fővárosává tették. 
Irodalmi előzménye az érzelmek kultuszát hirdető szentimentalizmus, és a „Sturm und 
Drang”  mozgalom, mely a szenvedélyek jogát hangsúlyozza. Kiemelkedő alakja volt Victor 
Hugo és a köréje tömörült írónemzedék. 
A képzőművészet nagy egyéniségei közül kiemelkedik a francia Delacroix, aki nem fogadta 
el az Akadémia szigorú szabályait, hanem a fantáziát, a színek bőségét, a valóság drámaiságát 
részesítette előnyben. a spanyol Goya ugyancsak a lázadó festőnagyságok közé tartozik.  
A magyar történeti festészet nemzeti témájú festményekkel a nemzet önkényuralom elleni 
harcát és a nép szabadságvágyát fejezte ki. Jeles képviselői: Madarász Viktor - híres 
festménye a „Hunyadi László siratása” -, Munkácsy Mihály, aki drámai erővel tárta föl 
életképein a szenvedő nép sorsát is. Még a hangulatos színekkel ábrázolt „Rőzsehordó” fáradt 
parasztasszonya is tiltakozás a festészet nyelvén a szegénység és a nyomorúság ellen. 
/Trilógia / 
Említésre méltó még Székely Bertalan: „Az egri nők” c. festménye, valamint két jeles 
magyar festőművész: Paál László és Szinyei Merse Pál.  
Az építőművészetet is a múlt felé fordulás jellemezte. A hősi korszakok visszaálmodása az 
egykori patinás építészeti stílusok fölidézésével járt. Ennek jellegzetes példája a budapesti 
Vigadó.  
A XIX. sz. második fele a városok fejlődésének időszaka volt. Mindez megváltoztatta az 
építészeti igényeket is. Az új anyagok, a technika fejlődése nagy világvárosok kialakulását 
eredményezte. A mérnökök a modern szerkezeteket régi korok stílusaival burkolják. Így 
született meg a romantikus kor másik nagy stílusirányzata, az eklekticizmus. Ez a görög 
eredetű szó arra utal, hogy az építész szabadon válogat a különböző korok stílusainak 
formakészletéből. Ebben a korszakban épült híres építményeink: 
Országház: épült 1884-1904-ben, tervezte Steindl Imre 
Halászbástya: épült 1903-ban, tervezte Schulek Frigyes 
A kor zenei életében néhány új vonás lesz jellemző. Megváltozik a művész helyzete a 
világban: már nem köti az egyház, az udvar, szabad polgár, szabad művész lesz. Ez a 
szabadság azonban létbizonytalanságot, kiszolgáltatottságot jelent. A legtöbb romantikus 



művész megélhetési gondokkal küzd. A változások eredményezik, hogy a zenével foglalkozó 
művészek előadóművészek és alkotóművészek is legyenek egyidejűleg. Az új generáció 
jellemző vonása a sokoldalú műveltség (pl.: Liszt Ferenc előadóművész, zeneszerző, 
karmester és pedagógus is egyszemélyben.) Tehát az egyházi, udvari, hivatali kötöttségektől 
mentes, szabad művész korlátlanul tekinthet szét a világban, és a szélesebb értelemben vett 
kulturális élet aktív részese lesz.  
A hangszeres virtuóz a század ünnepelt figurája: Liszt, Paganini, Chopin művészete egész 
Európát lázba hozza. A romantika egyik fontos programja lesz: a régi mesterek műveinek 
feltámasztása, ápolása. (Régebben Haydn, Mozart idején a muzsikusok csak kortárs zenét 
szólaltattak meg.) 1829-ben Berlinben Mendelssohn bemutatja Bach 100 éve elfelejtett művét, 
a Máté passiót, és ezzel kezdetét veszi a korszak egyik értékes mozgalma, a Bach reneszánsz. 
A romantika stílusjegyei: 

Szubjektivizmus -„én” központúság: Mindent az „én”-nel kapcsolatba hozó magatartás. A 
művészek az emberi érzelmeket - öröm, bánat, szenvedély, magány - fejezik ki műveikben, 
s ezek az érzelmek erős hatást gyakorolnak a hallgatóra.  

„Elvágyódás” a múltba: A romantikára jellemző, hogy témáit sokszor a múltból meríti. Térben 
és időben eltávolodik a jelentől. 

A szerelem élményköre: Szinte központi helyet kap a romantikában. 
A tragikus elem: Szintén jelentős súlyt kap a művekben. (pl.: küzdelem a sorssal, halálsejtelem 

stb.) 
Meseszerűség: A romantika kedveli a meseszerű, titokzatos, olykor hátborzongató történeteket. 

E stílusirányzat egyik legszebb vívmánya az „éjköltészet” megszületése. Az éjszaka 
nyugalma —  a magány élményével társulva — a kor egyik legtipikusabb művészi érzése. 

A természet - (poézis) költészete: Jellemző a romantikára a természet szeretete, a természet 
szépségeinek felfedezése. 

A nemzeti hagyományok felélesztése: A művész, mint népének szellemi vezetője lép fel, s 
művészetét a társadalmi haladás szolgálatába állítja, s felhasználja a népi melódiakincset 
zenéjéhez. 

A romantikus műfajok: 
A dal 
Ebben az időben bontakozott ki új műfaji kategóriaként a dalművészet. A dal egy irodalmi 

értékű vers megzenésítése, amelyben az énekszólam és a zongorakíséret zeneileg 
egyenrangú. A dal a költészet és a zene legteljesebb egymásra találása. Ebben a műfajban 
jutott leginkább kifejezésre a kor „én” hangja. 

A műfaj első és legnagyobb mestere Franz Schubert, folytatói: Schumann, Mendelssohn, 
Brahms. A megzenésített versek nagyrészt a korabeli költők munkái: Goethe, Schiller, 
Heine. 

Tehát a zeneszerző mindig a versből indul ki. Ez határozza meg a dal szerkeztét formáját. 
A korábbi időszakhoz képest a zongora egyenrangú szerepet játszik az ének szólammal, 

hangulatot ábrázol, környezetet fest.  
A dalciklus összefüggő versek sorozatára írt, több dalból álló kompozíció. 
Hangszeres karakterdarab 
Jellegzetesen romantikus, hangszeres zene. Elsősorban zongorára írt, rövidebb darabok 

összefoglaló neve. Általában egy-egy hangulatot, lelkiállapotot rögzít. A művek egy része 
bizonyos tánctípusokat követ (keringő, polonéz, mazurka), etűd, nocturne = lírai hangulatú 
jellemdarabok, impromtu = rögtönzés, pillanatnyi hangulatot rögzít.  

Másik része a szerző által megjelölt címet viseli: A hangszeres karakterdarab legnagyobb 
mestere Frederyk Chopin, de kortársai közül is sokan kedvelték e hangulatos műfaji 
kategóriát. 



Szimfonikus költemény 
Egyik lényeges elem a romantikában az ún. programzenei hajlam. A zeneszerző a zene 

eszközeit a zenén kívüli élmények tartalmával kapcsolja össze. Ezek lehetnek: irodalmi, 
képzőművészeti inspirációk, de a természet jelenségei is, pl.: vihar, vízcsobogás, különféle 
állathangok. 

Az alkotó művész figyelmét a zene belső lényege helyett a program tartalma köti le, s arra 
törekszik, hogy e tartalmat a legkülönfélébb hanghatásokkal maradéktalanul ki is fejezze. 

A szimfonikus költemény tehát tartalmilag programzene, formailag pedig általában 
egybekomponált mű, szemben a klasszikus szimfónia több tételes rendjével. 

E forradalmian új műfaj megteremtője: Liszt Ferenc, aki elsősorban irodalmi ihletésű 
szimfonikus költeményeket írt. (pl.: Les Preludes, Mazeppa, Prometheus stb.)  

A romantikus opera 
A XVIII. sz. második felétől az opera műfajának hatalmas sikerei kezdik háttérbe szorítani a 

hangszeres műfajokat, a XIX. században pedig szinte egyeduralkodó a zene területén. 
Az opera nagyzenekarának mérete jelentősen megváltozik a romantika idején. Kibővül újabb 

hangszerekkel, s új hangszerelési effektusokkal gazdagítják a zenekari hangzást. Az eddig 
alkalmazott hangszerekből több szerepel egy-egy szólamban, különösen a fúvós és ütős 
csoportok szólamát növelik, s új ütőhangszerek alkalmazására is sor kerül. A többféle 
stílust, irányzatot képviselő XIX. századi operát 3 nagy területre oszthatjuk: az olasz és 
német vonalra, valamint a század második felében kibontakozó nemzeti operák 
csoportjára. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Franz Schubert 
(1797 Bécs - 1828 Bécs) 

 
Élete 

 
A korai romantika egyik legjelentősebb zeneköltője: Franz 
Schubert. Két korszak, a klasszicizmus és a romantika határán 
élt és dolgozott. 1797-ben született Lichtentalban, Bécs 
egyik külvárosában, l2. gyerekként, Édesapja szegény sorsú 
tanító, aki maga is zenekedvelő ember. 
A gyermek Schubert 5 évet tölt a bécsi „Konviktus”-ban, 
mint karénekes, majd néhány évig apja mellett segédtanító 
lesz. 21 évesen szakít a számára terhes pedagógusi állással és 
saját műveinek jövedelméből akar megélni. Ez a törekvése 
azonban nem bizonyul túl egyszerűnek. Példátlan anyagi nyomorúság vár rá: nincs 
összeköttetése, rendszeres kereseti forrása, szűkös albérletben lakik. A műveinek kiadásából 
szerzett garasok a létminimumra sem elegendőek, ezért alkalmanként zenei leckeórákat, ad, 
így jut el két ízben is Magyarországra, Esterházy gróf zselizi kastélyába, mint házi 
zeneoktató. Barátai révén bekerül néhány bécsi arisztokrata családba, s itt elhangzik egy-két 
dala, esetleg kamaraműve (a zongoraszólamot mindig maga játszotta). Legnagyobb zenekari 
műveit azonban (h-moll, C-dúr szimfóniák, C-dúr vonósötös) élő előadásban egyszer sem 
hallotta. Neve a korában nagyon ismeretlen volt. 
(Goethét levélben kétszer is felkereste, s az válaszra 
sem méltatta.) Szerzői estje is csak egy volt, 1828-ban, 
halálának évében. Nyomorúságos életének csupán 
utolsó évei mondhatók boldognak, amikor barátai 
körében - írók, költők, festők, muzsikusok között - a 
felolvasással, muzsikálással, irodalmi vitákkal 
egybekötött társas összejöveteleken az ún. 
„Schubertiádákon” eljátszhatta műveit, bemutathatta 
dalait. 
Eszményképe Beethoven volt, de félszegsége miatt vele sem tudott találkozni, pedig egy 
városban, sőt egy utcában laktak. Beethoven művészete olyan vakító fénnyel izzott, hogy jó 
ideig elhomályosította a pályatársak életútját. „Ki tudna még valamit tenni Beethoven után?” - 
írta Schubert egy alkalommal. Schubert ugyancsak zenei szellemóriás volt, Szimfóniákat, 
zongoradarabokat, egyházi műveket és különböző összeállítású kamarazenét komponált. 
Ezeket azonban csak jóval halála után fedezték föl. Beethovennek is csak a halálos ágyán 
kerültek a kezébe Schubert dalai, s ekkor valóban elismerően nyilatkozott róla („... valóban, 
Schubertben megvan az isteni szikra.”), erről azonban Schubert csak közvetve értesült. 
Műveinek felfedezéséért Schumann tett a legtöbbet. 1828-ban, fiatalon, 31 éves korában halt 
meg, de így is teljes, kiforrott, gazdag életművet hagyott az utókorra. Végakarata szerint 
Beethoven sírjának közelében temették el. 
Sírfelirata: „A halál itt egy nagyon gazdag tehetséget, de még nagyobb reménységet temetett 
el” 

Életműve 
Életének minden tragikuma ellenére példátlanul gazdag életművet alkotott. A vágyak, az 
intim, személyes érzésvilág nem kívánkozott a régi, nagy zenei formák közé, ezért került 
Schubert művészetének középpontjába a dal, mely a legalkalmasabb műfaj az egyéni vágyak 
és érzelmek tolmácsolására. 

Franz Schubert 

A schubertiádák 



Dalirodalma 
Életében főként dalait kedvelték. Schubert a romantikus dal műfajának legnagyobb mestere, 
több mint 600 dalt komponált. Dalaira jellemző a gazdag dallamosság, és a német népdal 
hatása. 
Népszerűségük titka talán az egyszerű, őszinte hangban rejlik. Ezt bizonyítja az is, hogy az 
osztrák falvakban több dalát népdalként éneklik. Témájuk zöme tipikusan romantikus, 
barangoló, vándorló, álmodozó, csüggedt, merengő, indulatgazdag, tündérvilágú vagy a szív 
igaz örömeit fejezi ki. Megzenésítette Goethe, Heine, Schiller és Shakespeare számtalan 
költeményét, de csodálatos zenéje még a középszerű költők verseit is remekművekké 
változtatta. 
Dalai:  
„Pusztai rózsa” 
„Pisztráng”   (ennek dallamára komponálta „Pisztrángötös zenekari művét) 
„A halál és a lányka” (dallamát a „d-moll kvartett” variációs tételében dolgozta fel) 
„Margit a rokkánál”  Goethe verse nyomán készült. 
 

„Erlkönig”  ballada, szintén Goethe versére komponálta.  
 

Dalciklusai 
 „A szép molnárlány” 
„Téli utazás” (A dalciklus tele van önéletrajzi vonatkozásokkal. A tragikus sorsú téli vándor 
sehol nem leli nyugalmát. A ciklust záró utolsó dal a „Verklis” is önmaga sorsára utal. 
 

Hangszeres művei 
 
Kamarazenéje: „d-moll kvartett”/Halál és a lányka/ 
 „C-dúr vonósötös” (Pisztráng) 
Zongoraművek: „Wanderer-fantázia” (a „Vándor” c. dalának gondolataiból bontakoztatta    
                                 ki. 
Szimfóniák:  Összesen 9 szimfóniát komponált. Pl.: 
 „VIII. h-moll”  (befejezetlen) szimfónia 

 



 
 

Schubert: Befejezetlen szimfónia I. tétel témái 



 Robert Schumann 
(1810. Zwickau - 1856. Endenich)  

 
 

Élete 
A német zenei romantika egyik vezéregyénisége. Nemcsak 
zeneszerző volt, hanem kritikus és újságíró is: Schubert, Chopin, 
Brahms művészetének első igazi megértője és méltatója. 
1810-ben született Zwickauban, apja nagy műveltségű 
könyvkereskedő. A szülői ház légkörét irodalom, zene, 
tudomány, művészet tölti be. Fiatal korától 2 nagy szenvedély 
köti le: az irodalom és a zene szeretete. 20 éves koráig maga sem 
tud választani e kettő közül. Lipcsében - szülői kényszernek 
engedve - jogot tanul, s az itteni neves zongorapedagógusnak, 
Friedrich Wiecknek lesz a tanítványa. 1830-ban hallja először 
Paganini játékát egy hangversenyen, s ez az élmény végleg a 
zenei pálya felé irányítja. Zongoraművészi ambícióiról azonban 
le kellett mondania, mert az egyik ujja megbénult. Ezért főként a 
komponálásba veti bele magát lelkesen, és az irodalom iránti 
érdeklődése is megmarad. 1834-ben megalapítja, majd 10 éven át vezeti a „Neue Zeitschrift 
für Musik ” c. folyóiratot, melynek programjában fiatal és tehetséges zeneszerzők műveiről 
közöl zenekritikákat. Néhány soros méltatásával lehetőséget ad a pályakezdő művészeknek, 
hogy felszínre kerüljenek az ismeretlenség homályából, s hogy tehetségük a nagyközönség 
számára is ismertté váljon.  
1840-ben feleségül veszi volt zongoratanárának leányát Wick Klárát, kora kiváló 
zongoraművészét, akiben ideális élettársat talál. Házasságának első boldog éve bőséges zenei 
termést eredményezett. (Ez évben 138 dalt írt.) A zenetörténet a „dalok éve”-ként nevezi ezt 
az esztendőt. A továbbiakban egyre több, magasabb szintű alkotás kerül ki a keze alól 
(szimfóniák, kamaraművek). 
1850 körül betegsége kezdi hatalmába keríteni, hallucinációi elől az alkotásba, a kimerítő 
hangverseny utakba menekül. Elköltözik Lipcséből, Drezdában, majd Düsseldorfban telepszik 
le. 1854-ben egy sikertelen öngyilkossági kísérlete miatt a Bonn melletti Endenich 
idegszanatóriumba szállítják. Itt halt meg 1856-ban, elborult elmével. 
 

Életműve 
Világnézetét és művészi magatartását nagymértékben befolyásolta az 1830-as júliusi 
forradalom eszmeisége. Ennek szellemében vezeti az új humanista német zene 
megteremtéséért vívott harcot. Művészi hitvallása teljes gazdagságában bontakozik ki zenei 
folyóiratának programjában. 
 

Zongoramuzsikája 
Művészetének középpontjában zongoramuzsikája áll. Zongoraműveit gazdag fantázia, líra és 
szenvedély hatja át: többségük ciklikus, azaz több szakaszból álló hosszabb kompozíció. 
„Jugend album” és a „Novellettek” (Novellácskák) az ifjúkor emlékeit őrzik.  
„Kinderszenen” (Gyermekjelentek) 
 „Karnevál” 
 
 

Robert Schumann 



Dalirodalma 
A zongoramuzsika után ez a másik termékeny műfaja, mely működése alatt indult 
virágzásnak. Schumann dalaiban a költészet és a zene szépsége egyesül. Dalai bár érzelmileg 
nem olyan gazdagok, mint Schubertté, de ízlése választékosabb és irodalmibb. A 
világirodalom nagy költőinek verseiből választotta dalszövegeit. Legszívesebben Heine, 
Goethe, Schiller és Byron verseit zenésítette meg. Dalait, akárcsak zongoraműveit, gyakran 
sorozattá fogta össze. 
Dalciklusai: „Mirtuszok”  (több költő nyomán) 
 „Dalkoszorú” (Eichendorf költeményeinek feldolgozása dalciklussá) 
 „Asszonyszerelem, asszonysors” (Chamisso nyomán) 
 „A költő szerelme” (Heine verseire) 
Dalaiban a zongoraszólamnak fontos feladata van az érzelmek, a mondanivaló kifejezésében. 
Szép példája ennek a Heine versére komponált „A két gránátos” c. variált strófikus dalforma. 
A versszakok dallama nem teljesen egyforma, s a mű érdekessége a 4. versszakban fölhangzó 
„Marseillaise” dallama. 
 

Szimfonikus és kamarazenéje 
Schumann a klasszikus mesterek művészetét folytatja, ezért is soroljuk a romantika 
„konzervatív” szárnyához, bár ezekben a műfajokban is születtek kimagasló alkotásai. 
 „III. és IV. szimfónia” 
 „a-moll zongoraverseny” 
 „Esz-dúr zongoraötös” 
Schumann zenetörténeti jelentősége az, hogy a korai romantika eredményeit szinte minden 
műfajban meggyőző, nagyvonalú összefoglalássá érleli. Zongoradarabjai a mai művészeknek 
is legfőbb repertoár-darabjai közé tartoznak. Zenekari nyitányai, a-moll zongoraversenye, 4 
szimfóniája állandó koncertdarabok. 
 



Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809. Hamburg - 1847. Lipcse) 

 
 

Élete 
Német zeneszerző, Schumann kortársa. Soha nem volt merész újító, arra törekedett, hogy a 
klasszicizmus és a romantika éles ellentéteit kiküszöbölje, s hogy hidat verjen közöttük. 

1809-ben született Hamburgban, szerencsés körülmények között, egy 
dúsgazdag családban. Nagyapja korának neves humanista 
gondolkodója, apja pedig egy híres berlini bankház megalapítója. A 
műveltség és a vagyon lehetőségei veszik körül, A Mendelssohn-ház 
írók és művészek állandó találkozóhelye. Kitűnő házitanítók 
foglalkoznak vele: ügyesen rajzol és fest, széles irodalmi műveltségre 
tesz szert, s 12 éves korában már Goetheval levelezik. 
Zenei fejlődésére is bőven akad lehetősége: anyja zeneértő, Zelter 
pedagógus nagyszerű tanárnak bizonyul, Bach zenéje és a családban 
rendszeresített házi hangversenyek pedig zenei ízlésére vannak nagy 
hatással. Apja házi zenekart szerződtet, mely Mendelssohn egy-egy 
művét is bemutatja, s így kitűnő karmesteri készsége is kibontakozik. 
17 éves, amikor már teljes művészi érettségről tesz tanúbizonyságot, s 
ekkor írja mindmáig egyik legnépszerűbb művét, a „Nyitány”-t 

Shakespeare: „Szentivánéji álom” c. mesejátékához. Beutazza egész Európát, mint kiváló 
zongoraművész, majd karmester. (Anglia, Skócia, Olaszország) 
Tevékeny életének Berlin, Düsseldorf és Lipcse a központjai. Karmesteri tevékenységéhez 
fűződik 1829-ben Berlinben Bach „Máté passió”-jának bemutatása. Ezzel nemcsak 
dirigensi hírnevét alapozza meg, de nagymértékben hozzájárul Bach zenéjének 
népszerűsítéséhez, újra felfedezéséhez. 
Sokat utazó művész, majd élete utolsó 12 évében a híres lipcsei Gewandhaus zenekarának 
vezetője. Itt válik Európa szerte elismert karnaggyá! Itt mutatja be elsőnek Schubert addig 
teljesen ismeretlen művét, a C-dúr szimfóniát. Az ő kezdeményezésére alakul meg Lipcsében 
a zenekonzervatórium. 
28 évesen megházasodik, s boldog családi otthont alapít. Azonban túlérzékeny, és a munkától 
túlhajtott idegrendszere nem bírta elviselni szülei, hozzátartozói, barátai egymást követő 
halálát. 1847-ben, 38 éves korában halt meg, szeretett Fanny nővérének elvesztése siettette 
halálát. 
 

Életműve 
Mendelssohn egyik legfőbb eredetisége, hogy klasszikus külső keretbe foglalja a romantikus 
tartalmat. Művészetére rányomta bélyegét derűs élete: a kiegyensúlyozott családi légkör, a 
korlátlan anyagi jólét, sikeres pálya. Nem látta a korabeli Európa mélyebb válságát. 
Művészete is ezt a világgal megbékélt ember portréját állítja elénk. Zenéjében érzelmes 
dallamosság és könnyed játékosság vegyül. 
 
„Szentivánéji álom” 
Leghíresebb műve a Shakespeare azonos című művéhez írt kísérőzenéje, nyitánya, melyet 
még egészen fiatalon, 17 éves korában komponált. A mű sajátos klasszikus, romantikus 
kétarcúságot mutat. Klasszikus a zenekar összetétele, a nyitány felépítése: szonátaforma. 
Romantikus a témaválasztás és a téma megragadásának módja, a zene erős ábrázoló hajlama.  
 

F. Mendelssohn 



A Nyitány a mesejáték 3 szereplőcsoportját varázsolja elénk: 
• Főtéma: az első, gyors iramú, magas fekvésű téma Oberon, Titania és a tündérek világát 

idézi. 
• Melléktéma: a második, széles ívű dallam a szerelmeseké. 
• Zárótéma: a kissé vaskosan ható, esetlen mozgású harmadik téma az athéni 

kézműveseké. 
• Zenekarának új atmoszférateremtő hangzásvilága még Webert is felülmúlja. Ezt 

igazolja az éjszakai tündér és mesevilág zenekari ábrázolása. 
E mű nagyon ismert tétele a Nászinduló. 
 

Jelentősek hangszeres művei: kamarazenéje, szimfóniái, zongoradarabjai, valamint dalai. 
Legismertebb művei: „Hegedűverseny”                                   
 „Hebridák-nyitány”                                
 „Olasz szimfónia”                                 
 „Skót szimfónia”                                  
                                                                                
 



Johannes Brahms 
(1833 Hamburg - 1897 Bécs) 

 
 

A késői német romantika képviselője, a bécsi klasszikusok 
formai hagyományainak folytatója 1833-ban született 
Hamburgban. 
Gazdag életműve egyformán jelentős a kamarazene, a szimfónia, 
a versenymű és a dal területén. Arra törekedett, hogy a 
romantikus zene dallami, harmóniai, formai újításait a régi 
klasszikus hagyományokkal összhangba hozza. 
Nagyarányú gondosan megtervezett művei mintául szolgáltak a 
zeneszerzést tanulóknak még a XIX-XX. sz. fordulóján is (pl. 
Bartók első művei). Négy szimfóniája (főleg az I. és a IV.), 
„ Német Requiem”  c. oratóriuma, 2 zongora és 1 hegedűversenye 
sűrűn hallható rádióban és koncerteken. Zongora szólóműveit és 
egyes kamaradarabjait is gyakran játsszák. 
A rövidebb darabok közül kiemelkednek a Haydn témájára írt 
variációk, továbbá a Tragikus nyitány és az Akadémiai 

nyitány. A nyitány itt nem valami színdarabhoz vagy operához írt előjáték, csupán azért adta 
ezt a címet a szerző, mert mint a nyitányok, ez is összetett, de egy tételes mű. Az Akadémiai 
nyitányt Brahms 1879-ben írta, abból az alkalomból, hogy a boroszlói (ma: Wroclaw, 
Lengyelország) egyetem díszdoktorává választották. A nyitányba beleszőtt régi német 
diákdalokat is, köztük a nálunk is ismert Gaudeamus igitur kezdetűt. 
A verbunkos zenénél már utaltunk rá, hogy Brahms műveit nagymértékben áthatja a 
verbunkosmuzsika dallam és formavilága. Az ízig-vérig magyaros műfajt egészen magáévá 
tette, mintegy anyanyelvi szinten művelte. 21 Magyar táncából a legnépszerűbb, 
legközismertebb és a legtöbbet játszott az V. Magyar tánc. E magyaros műveket az inspirálta, 
hogy két világhírű magyar hegedűművésznek volt zongorakísérője. Reményi Ede és Joachim 
József ismertették meg vele a verbunkos zenét. 

 

Johannes Brahms 



 
 
 
 

Hector Berlioz 
(1803 - 1869) 

 
 
Romantikus zeneszerző, a francia zene forradalmára, nyelvújítója. 
Nevéhez fűződik a XIX. századi programzene elindulása, új formája. 
Már kora gyermekkorában megmutatkozik érdeklődése a zene iránt, 
édesapja azonban egészen más pályára szánja fiát. Párizsban 
orvostanhallgató, amikor végleg elhatározza, hogy apja akarata 
ellenére mégis a zenészi hivatást választja. Késői tanulással alapozza 
meg zeneszerzői tudását, életpályáját, majd hírnevét. Szertelen, 
furcsa formájú - gyakran programokkal ellátott - műveiben főként 
hangszerelési újításait, a zenekar újfajta kezelését csodálták kortársai 
és utódai. Meghangszerelte a Rákóczi indulót és belefoglalta a 
„Faust elkárhozása” c. szimfonikus művébe.  
 
„Fantasztikus szimfónia” 
Leghíresebb műve, amelyben először alkalmazta a tételeken végigvonuló vezérmotívumot, 
mely mindig új hangulatot, érzelmet hoz. Ez az egységet teremtő, visszatérő téma Berlioznál 
egyedülálló és egyéni. Az elsők között volt, aki a művész legbensőbb érzéseit, szenvedéseit 
zenei vallomássá, programzenei alkotássá formálta. A programnak nagy jelentőséget 
tulajdonítva, szinte rákényszeríti a hallgatót, hogy együtt örüljön, együtt szeressen és 
szenvedjen az alkotóval. Személyes gondolatait, lelkivilágának legmélyebb rezdüléseit tárja 
elénk. Berlioz kibővítette a szimfónia keretét. Úttörő művének, az 5 tételből álló 
„Fantasztikus szimfóniá”-nak programja reménytelen szerelmének visszatérő látomása. Az 5 
tételes zenemű szöveges programja szerint tehát egy szerelmében csalódott művész 
narkotikus látomásairól, vízióiról szól a szimfónia. 
 
   

Hector Berlioz 



I.  tétel: 
 
 
 
 
 
II.  tétel: 
 
 
III. tétel: 
 
 
IV. tétel: 
 
 
V. tétel: 

Álmodozások, szenvedélyek 
Szerelmének képe zenei gondolatban jelenik meg, és ez a dallam mindenhová 
követi. Az álmodozás, az öröm, a gyengédség, a féltékenység, a fájdalom 
tombolása és a könnyek hordozója lesz ez a zenei rögeszme, a szeretett nő képe, a 
„fixa idea”. 
Schumann szerint: „... Olyan tapadó, kínzó gondolat, amelyet az ember napokig 
nem képes kiverni a fejéből.” 
A bál 
A művész a zene forgatagába menekül, de ide is követi a „hűtlen kedves”, s 
elrabolja nyugalmát. 
Jelenet a mezőkön 
A végtelen nyugalmat, a két pásztor furulyázását a feltörő kétely, a féltékenység 
fertőzi. A távoli mennydörgés, a fülledt csend fojtogatja. 
Menet a vesztőhelyre 
Álmában megöli hűtlen kedvesét. Halálra ítélik, viszik a vesztőhelyre. Vad 
indulatú, kísérteties látomásként jelenik meg ismét „ő”. 
Boszorkányszombat 
Ujjongva vijjogó, ijesztő szörnyek, boszorkányok gyülekeznek temetésre. Gúnyos, 
félelmetes itt a „kedves” utolsó megjelenése. 
 

 
Berlioz a „Fantasztikus szimfónia” bemutatásának előestéjén ismerte meg Liszt Ferencet, 
akire nagy hatással volt a fiatal és tehetséges zeneszerző életföltáró, érzelmeket megjelenítő 
alkotása. Berlioz zenekara nagyméretű, szokatlan hangszerelést és technikát, sok ütőhangszert 
használva különleges, szélsőséges hangzást ért el. Kora ünnepelt karmestere volt. 



Frederic Chopin 
(1810. Zelazowa Wola - 1849. Párizs) 

 
 

Élete 
Lengyel származású zeneszerző, a zongoramuzsika történetének jelentős egyénisége, a 
korszak egyik legpoétikusabb művésze. Műveit csaknem kizárólag zongorára írta. 

1810-ben született egy Varsó melletti kis városban, Zelazowa 
Wolaban, ahol apja francia nyelvtanár. A zene iránti fogékonysága 
igen korán megmutatkozik: 6 évesen már komponál, 8 évesen pedig 
nyilvánosan szerepel egy zongoraverseny előadásával. Apja házában 
gyakori vendégek neves írók, költők - innen ered a poétikus hang. 
Az varsói konzervatóriumban Elsner zeneszerző tanítványa. A főúri 
szalonok kedvelt vendége lesz, a nyári szünetekben sokat tartózkodik 
különböző vidéki birtokokon, ahol megismerkedik a lengyel 
népzenével. Egy lengyel barátja egyik levelében így ír a 
zeneszerzőhöz: „Te leszel az első nagy művész, aki föltárod lengyel 
zenénk dús kincseit. Légy dicsősége szenvedő nemzetednek! Kutasd 
föl népi dallamainkat, ahogyan a természettudósok fölkutatják a 
hegyek mélyén szunnyadó ásványok és ércek titkos erezetét” 
Chopin valóban ezt tette. Minden műve félreismerhetetlenül lengyel 
népzenei gyökerű. A szláv dallamvilág, a lengyel táncos ritmus, a 

Kelet-Európára jellemző gazdag díszítés, a változatos harmóniák mind művészi módon 
ötvöződnek az olasz dallamossággal Bármilyen Chopin-mű, legyen az mazurka, polonéz, 
keringő, etűd, impromtu vagy zongoraverseny, mindmegannyi a szerző lelke legmélyéből 
fakadó személyes vallomás. Ez az őszinte hangú muzsika elemi erővel hatott Liszt 
művészetére is. 
1830-ban húszévesen elhagyja szülőföldjét, s Bécsen keresztül Párizsba utazik, abba a 
városba, amely a XIX. sz. művészeti életének legelevenebb központja. Még Stuttgartban 
értesül Varsó orosz megszállásáról, s megrendültségének ad hangot a híres „c-moll 
Forradalmi Et űd”-ben. S bár hazájába nem tudott többet visszatérni, szavaiban, tetteiben, 
írásaiban és zenéjében mindvégig hű maradt Lengyelországhoz és népéhez. 
Párizs művészvilága csodálattal adózott zenéje és zongorázása előtt. Baráti körének tagjai a 
kor legnagyobb egyéniségei voltak: Liszt, Berlioz, Heine, Balzac, Victor Hugo, Delacroix, 
George Sand, Paganini, Bellini. Rajongással fogadták a fiatal Chopint, s a lengyel emigránsok 
benne találták meg a patrónusukat. 
Lipcsében Schumann hallgatja meg koncertjét, s folyóiratában lelkendezve ír 
zongorajátékáról, műveiről. Bár Párizs biztosította, hogy műveinek kiadási díjából, 
zongoratanításból viszonylag jól megéljen, a város nagyvilági légköre mégis idegen maradt 
számára. Beteges, tüdőbajtól régóta megviselt szervezetét a szüntelen alkotói láz, az állandó 
hazavágyás, s George Sand, a különc francia írónő iránti tragikus szerelme 39 éves korában a 
halálba sodorja. 
Párizsban temették el, szívét azonban Varsóba vitték és ott őrzik ma is. Temetésén 
koporsójára lengyel földet szórtak, és Mozart Requiemjét énekelték, ugyanis Mozart volt 
Bach mellett Chopin példaképe. 
 

Frederic Chopin 



Életműve 
Művészete csaknem kizárólag a zongoramuzsikában teljesedik ki. Bachot, Beethovent 
követően Liszt mellett a zongorairodalom egyik legnagyobb alakja. Úgynevezett rubato, azaz 
szabad rögtönzésszerű zongorajátéka valószínűleg egyedülálló volt. 
 

Zongorastílusának legfőbb jellegzetességei 
• A keleti szláv zenei elemeket egyesíti a nyugati francia, olasz romantika kifejező 

eszközeivel, mely eredeti hangzást eredményez. 
• Zenéjének érzelemvilága rendkívül differenciált (fájdalmak, letört szomorúságtól a 

robbanó vidámságig, az érzéki fülledtségtől a népi tisztaságig mindent megtalálunk 
műveiben.) 

• Stílusa olyannyira zongoraszerű, hogy műveinek más hangszerre vagy együttesre való 
maradéktalan átvitele aligha képzelhető el. 

• Zongorastílusát sajátos költészet hatja át: finom díszítő- művészete, virtuóz 
hangszerkezelése, melódia gazdagsága mindig a romantikus kifejezés szolgálatában áll. 
Inkább francia ízlést tükröző, hangulatképeknek beillő karakterdarabjai mellett (nocturne, 
prelűd stb.) a lengyel táncok világát idézik mazurka- és polonézsorozatai. 

• Chopin is - mint Schumann - a kisformák világában mozog otthonosan. 
 

Műfajai 
mazurkák:  „a-moll mazurka” 
nocturne-ok, keringők, polonézek:  „Asz-dúr polonéz” 
scherzok:  „B-moll scherzo” 
etűdök, prelűdök:  „E-dúr etűd”   
impromtuk:  „cisz-moll Fantasie impromtu” 
szonáták:  „b-moll szonáta” (életművének egyik legjelentősebb              
                                                                  darabja. 
 



Liszt Ferenc 
(1811. Doborján - 1886. Bayreuth) 

 
 

Élete 
Liszt Ferenc a XIX. századi romantikus zenei élet legsokoldalúbb 
irányító egyénisége, a kor egyik szellemi vezére, és minden idők 
legnagyobb zongoraművésze. 
Előadóművész, virtuóz zongorajátékos, író, igen művelt egyéniség. 
Kora legkiemelkedőbb zeneszerzője, és mégis ő volt az, aki 
népszerűsítette, vezényelte kortársai műveit. Új zenei forma 
megalkotásával gazdagította a zeneirodalmat. /szimfonikus 
költemény/ Sokat tett hazájáért, Magyarországért. Törekvése az 
volt, hogy a kultúra kincseit, a természet szépségeit műveibe építve 
visszajuttassa a hallgatókhoz. Mindent úgy nézett, hogy amit látott, 
az egy-egy alkotásában visszacsengett. Olyan alkotó elme volt, aki a 
látottakból hallhatót teremtett. Rendkívüli fogékonysága alakította, 
formálta egyéniségét, művészetét. Műveltségét a francia szellem is 
gazdagította. 
Édesapja Liszt Ádám az Esterházy-uradalom gazdatisztje volt, s 
néhány évig játszott az udvari zenekarban. Később Doborjánban számtartóként élt 
családjával, s itt született Liszt Ferenc 1811-ben. Liszt csodagyerek volt, apja korán felfigyelt 
fia rendkívüli zenei képességeire, s maga kezdte zongorára tanítani. 9 éves korában lép 
először nyilvánosság elé, egy önálló koncerten mutatja be zongoratudását. Néhány magyar 
főúr - akiket játékával ámulatba ejt - ösztöndíj-alapítványával Bécsben Czerny tanítványa 
lesz. Itt Bécs közönségét hódítja meg, de tehetségére Beethoven is felfigyel. 1823-ban Pesten 
egy díszhangversennyel búcsút vesz hazájától és művészi kibontakozása érdekében 
édesapjával hangversenykörútra indul Angliába, majd Franciaországba, s végül Párizsban 
telepedik le. Az utazása előtti hangversenyének plakátján ezt olvashatjuk: 
„Magyar vagyok, és nem ismerek nagyobb boldogságot, mint hogy Franciaországba és 
Angliába utazásom előtt neveltetésem és tanulmányaim első gyümölcseit legbensőbb hálám 
és ragaszkodásom áldozataként hazámnak ajánljam fel.” 
Párizsban igen nagy hatással volt rá a francia főváros szellemi élete: a zene, az irodalom, a 
filozófia. 16 éves korában azonban súlyos csapás éri: elveszíti apját, s benne legfőbb 
támaszát. Megszakadnak a hangversenykörutak, és ettől kezdve zongoratanításból él. Apja 
halálának, s egy fiatalkori szerelmi csalódásának a hatására mély depresszió lesz úrrá rajta, s 
évekig visszavonultan, a külvilágtól elzártan él. 

Az 1830-as júliusi forradalom hozza vissza a 19 éves Lisztet az 
életbe. Magával ragadja a forradalom szele, a francia szellemi 
életben is egyre jelentősebb szerepet játszik. A kor vezető 
művészegyéniségei veszik körül, legközelebbi barátai: Chopin és 
Hector Berlioz. 
1834-ben megismerkedik Marie d’Agoult grófnővel, akihez 
szenvedélyes szerelem fűzi, s 10 éves együttélésükből 3 gyermek 
születik. Ez alatt az évtized alatt sokat hangversenyezik, szinte 
minden jelentős európai nagyvárosban megfordul. 
Az 1838-as pesti árvíz-katasztrófa mélyen megrendíti, s azonnal 
hazája segítségére siet. Bécsi hangversenyeinek jövedelméből 

A fiatal Liszt Ferenc 

Marie d’Agoult grófnő 



25.000,- Ft-ot küld Magyarország megsegítésére, a 40-es években pedig maga is hazalátogat. 
Érezte, hogy a művészetektől elzárt tömegekhez is kell szólnia. Az első ingyenes munkás 
hangversenyről a zenetörténet is megemlékezik: 1841-ben Toulouseban hangversenyének 
bevételét jótékony célra átadta a munkásoknak. A küldöttség egyik tagja megköszönve a 
pénzt, sajnálatát fejezte ki, hogy a drága helyárak miatt a hangversenyt nem hallhatták. Liszt 
elhalasztotta utazását, s megismételte a munkásoknak a koncertet, ingyen! 
Hasonló kedves találkozásról szól a följegyzés, amely Zichy Géza magyarországi birtokán 
történt. Liszt Ferenc egy ízben meglátogatta a grófot, aki a házi hangversenyre az egész falut 
meghívta. Liszt játéka után egy ősz hajú paraszt így szólt hozzá: „Hogy mint hívnak, azt 
megmondta a gróf. Hogy mit tudsz, azt megmutattad nekünk, de hogy mi vagy, azt 
megismertük, és ezért áldjon meg a magyarok Istene!” 
Nemcsak szellemi kincseit, barátságát, hanem mindenét szétosztva volt az adakozás apostola. 
„Apám egész életén át a legnagyobb keresetű emberek egyike volt, ... s amikor meghalt, hét 
zsebkendő maradt utána.” (Leánya, Cosima följegyzéseiből) 
1842-ben végleg Weimarban telepszik le, s 13 évig az udvar zenei vezetője. Ez a feladat főleg 
az alkotótevékenységben való elmélyedést követelte meg a zeneszerzőtől, s így ebben az 
időszakban zongoraművészi tevékenysége háttérbe szorul, le kell mondania a hangverseny 
körutakról. Életművének java termése itt készül el, s harcol a fiatal és tehetséges zeneszerzők 
érvényesüléséért: különösen Berlioz és Wagner ügyéért tesz sokat. (Wagner nemcsak 
barátságát, de anyagi és erkölcsi támogatását is élvezi.) 
1847-ben Kijevben egy újabb szerelmi élményben lesz része: megismerkedik Wittgenstein 
Karolin hercegnővel, a Marie d’Agoult-hoz fűződő kötelék megszakadása után. Közben 
cikkeket, tanulmányokat ír, széleskörű levelezést folytat. A zeneszerző Lisztnek nincsenek 
olyan sikerei, mint a zongoraművésznek, sőt ellenségei is akadnak. Amikor egyik operája 
bemutatóján ellenfelei botrányt produkáltak, azonnal elment az udvartól. 
1861-től néhány évig Rómában él. Itteni tartózkodásának legnagyobb eredménye az egyházi 
zenéinek megszületése:  

• „Szent Erzsébet legenda”: oratórium, melyben a szegényeket 
istápoló magyar szentnek állít emléket. 

• „Krisztus”: oratórium,  
• „Koronázási mise” 

 
1865-ben az alsóbb papi rendbe nyert felvételt, s ettől kezdve 
reverendába járt. 
1869-től 3 város, Róma, Weimar és Budapest között osztja meg 
idejét, s a 60-as évektől egyre többet tesz a magyar zenei élet 
felemelése érdekében. 
Az elmúlt időkben sokat vitatták, hogy milyen nemzetiségű Liszt. 
Erre a válasz egyértelmű: magyar. Vallomásai, levelezése és egyéb 

dokumentumok - kb. 200 ilyen írást ismerünk - csalhatatlanul igazolják, hogy mindig 
magyarnak vallotta magát. Elkötelezett hazafi volt, és sajnálta, hogy magyarul nem volt 
alkalma megtanulni, de magyarságát sohasem tagadta meg: szívügye volt a magyar kultúra, és 
annak felemelkedéséért sokat tett. „Mivel Magyarországon születtem, illő, hogy zenei 
tehetségemmel hazámat szolgáljam. Hazafiságomat nem szóvirágokban, hanem tettben, 
kötelesség teljesítésével akarom kimutatni.” 
1875-ben magalakul Budapesten a Zeneakadémia, melynek egyik alapítója, elnöke és első 
tanára volt, ezért viseli ez az intézmény ma is az ő nevét. Számtalan magyar tárgyú 
kompozíciója született, mint például a „Hungária” c. szimfonikus költeménye, melyben a 
hősi történelmi múltat örökíti meg. „Magyar rapszódiá”-it a cigányzenekarok hangulata 
ihlette. Legnagyobb liturgikus kompozíciója - az „Esztergomi mise” - a bazilika fölavatására 

Liszt reverendában 



készült. A zongorára írt „Magyar történelmi arcképek” sorozatával a magyar nemzet 
nagyjait mutatja be: Széchenyi Istvánt, Eötvös Józsefet, Vörösmarty Mihályt, Petőfi Sándort, 
Mosonyi Mihályt, Deák Ferencet és Teleky Lászlót. 
Az utolsó másfél évtized ismét nagyon termékeny időnek számított Liszt Ferenc életében. 
Öregkori művei már az impresszionizmus, sőt Bartók zenéjének hangjait idézik előre. 1886-
ban Bayreuthban halt meg, tüdőgyulladásban. Ma is ott van eltemetve. 

 

Életműve 
Művészetének két központi területe van, a zongoramuzsika, és a szimfonikus programzene. 
 

Zongoramuzsikája 
Liszt a romantikus zongorastílus és zongoratechnika egyik megalapozója. A programszerű 
tartalom zongoramuzsikájának nagy részére is jellemző. 
 

Zongorastílusának legfőbb jellemzői 
• Orkesztrális jelleg, univerzális zongorajáték. (Paganini hegedűjét, Beethoven, Berlioz 

vagy Wagner zenekarát éppúgy fel tudta idézni rajta, mint Schubert dalainak világát.) 
Gyakoriak a zongorapartitúráiban az efféle utalások: quasi csello, quasi oboa stb. Pl.: 
a „Haláltánc”-ban feltűnő a zongora ütőhangszerekre emlékeztető kemény hangzása. 

• Óriási technikai követelmények, a virtuozitás magasiskolája. „Transzcendens etűdök” 
(Tájkép, Mozeppa, Lidércfény, Eroica, Esti harmóniák stb.) 

• Már zongoramuzsikájában is érvényesül egy bizonyos programszerű tendencia. Pl.: a 
„Vándorévek” zongoradarabjai arról tanúskodnak, hogy minden befogadott élmény 
zenei reflexiókat váltott ki fantáziájában. 

„A wallenstadti tónál”, „Forrásnál”, „Ecloga” - a t áj és a természet szépsége ihlette a 
zeneszerzőt. 

„Dante szonáta”, „Petrarca szonettek” - irodalmi ihletésű. 
„Velence és Nápoly” - programja népzenei motívumokra épül. 

 
Újfajta romantikus zongorastílusának egyik legszebb és legnépszerűbb példája az „Esz-dúr 
zongoraverseny”. 
 

Szimfonikus programzenéje 
Liszt Ferenc a romantika jellegzetes műfajának, a szimfonikus költeménynek a 
megteremtője. Művészete sohasem volt öncélú. Legfőbb törekvése volt, hogy alkotásait 
megértsék. Ezért kapcsolta zenéjét közismert képzőművészeti, irodalmi alkotásokhoz, 
természeti képekhez, ihlette őt az elnyomottak szenvedése, szabadság utáni vágya és a 
hazaszeretet. 
Még tovább lépett: szavakkal, programmal is meghatározta a zenei ábrázolást. Azt vallotta, 
hogy „a program az a médium, amely a zenét a közönség gondolkozó és tetterős része 
számára hozzáférhetőbbé és érthetőbbé fogja tenni.” 
Szimfonikus műveinek programjai (címei) bizonyítják, hogy szerzőjüket magasztos eszmék 
foglalkoztatták megírásukkor. 
Egyik legközismertebb alkotása a Lamartine, francia költő Les Preludes c. versének hatására 
komponált „Les Preludes” c. szimfonikus költemény, mely az ember örök sorskérdésével 
foglalkozik. Az ember érzelmei, eszméi, küzdelmei szólalnak meg a műben hol sejtelmesen, 
hogy kirobbanó erővel. A cím előjátékokat jelent, s Liszt maga egy előszóban írt meg, milyen 
„előjátékokra” gondolt (az emberi élet nem más, mint a halál előjátéka): „Mi más is életünk, 
mint előjátékok szakadatlan sorozata ahhoz az ismeretlen dallamhoz, amelynek első, 
ünnepélyes hangját a halál csendíti meg? A szív fénylő hajnala a szerelem. Melyikünk sorsát 



nem zavarta meg a boldogság első áradata után a vihar ereje, amely durva leheletével széttépi 
a gyengéd illúziókat (képzeleteket), villámaival lesújtja annak oltárát? És melyik mélyen 
sebzett lélek nem keres ilyen megrázkódtatások után nyugalmat a természet idilli csendjében 
és saját emlékeiben? A férfi azonban nem sokáig képes ilyen nyugalomban élni, és mikor a 
trombita felharsan, elsőnek rohan a csatába, a legveszélyesebb posztra, hogy a küzdelemben 
ismét visszanyerje önmagát és belső erejét.” A programnak megfelelően váltakoznak a 
darabban a hősies, gyengéd, tragikus és viharzó, ábrándozó, majd harcias hangulatok. Érdekes 
azonban, hogy a különböző jellegű részek vezető témáit közös zenei elem /monotemetika/ 
kapcsolja össze, mintha jelezné: ugyanannak az életnek ilyen-olyan oldalát éljük át. 
 

További szimfonikus művei 
• „Hunok harca” Kaulbach festménye ihlette, a kereszténység és a pogányság 

összeütközésének gondolata. 
• „Amit a hegyen hallani”   Az ember és a természet kapcsolatát fejezi ki. 
• „Prometheus”    A nemes célokért küzdő ember örök jelképe. 
• „Hősi sirató”, „Mazeppa” és a „Hungária” Mindhárom szimfónia a szabadság eszméjét 

hirdeti. 
• „Faust szimfónia”    A végletek és kontrasztok elvére épített mű.  

 
Liszt Ferenc nemcsak művészetének sokoldalúságával, hanem emberi nagyságával is példát 
mutatott. Kora legnagyobb művésznevelő egyénisége volt. Benne barátra, segítőre talált - 
csak néhányat említve a sok közül - Berlioz, Chopin, Wagner, Verdi, Csajkovszkij, Smetana 
és Erkel Ferenc is. Így ír a barátságról: „Az ember csak akkor hatalmas igazán, ha tudja, hogy 
más ember is van körülötte, akivel gondolatát, érzelmeit közölheti. Az egyedülálló ébreszthet 
ugyan bámulatot és csodálatot, de hatása csak tiszavirág marad. Ha a közös munkára nem 
egyesül vele, akkor a szél elfújja vetését.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Les Preludes témái 
 

 
 
 
 



A romantikus olasz opera 
 
 

Itália az opera szülőhazája. Innen indult hódító útjára e csodálatos műfaj, mely nemcsak 
varázslatos zenéjével, de látványos színpadi jeleneteivel is képes mindig és mindenkor 
ámulatba ejteni rajongóit. 
A természetes dallamosságtól átfűtött, gazdagon díszített áriákat tartalmazó romantikus olasz 
opera első neves szerzői: Rossini, Bellini és Donizetti, valamint a műfaj egyik legnagyobb 
alakja, Giuseppe Verdi. 
 

Gioacchino Antonio Rossini  
(1792-1868) 

 
12 évesen Bolognában a konzervatórium növendéke, példaképe 
Haydn és Mozart. 21 éves, amikor Velencében bemutatják két 
fiatalkori operáját, mindkettőt nagy sikerrel: „Tankréd”, „Olasz nő 
Algírban”. 
1814-ben Nápolyba megy, ahol szintén meghódítja a közönséget, és 
a nápolyi Operaház vezetőségét is. Megszüntetett egy ősi nápolyi 
„intézményt”, amelyet a szaknyelv így nevez: cadenza. Vagyis: 
szabad rögtönzés (improvizáció azokon a helyeken, ahol az ária 
bizonyos pihenőket vagy kitartott hangokat engedélyez. Jó nápolyi 
szokás szerint itt az énekes és énekesnő cadenzát énekelt, vagyis 
szabadon, ad libitum csapongott hangterjedelme, képessége és 
fantáziája szerint. Rossini ezt a rögtönzési lehetőséget megszüntette. 
A parancs félreérthetetlen: azt énekeld, amit én leírok! 

Hamarosan Rómába utazik, ahol életének talán legdöntőbb fordulata következik be. 
Találkozik azzal a drámaíróval, aki Mozartnak is egy remekműhöz adott impulzust. Kezébe 
kerül Baumarchais vígjátéka, s megszületik Rossini fő műve, „A sevillai borbély” c. opera 
buffa. A szövegkönyv briliáns, a zenei csúcsok szinte maguktól adódnak. 
Jelentősebb operái még: „A tolvaj szarka”,  és a „Tell Vilmos”, mely utóbbi világraszóló 
sikert jelentett a mester számára. 
Rossini szerepe és jelentősége szinte felbecsülhetetlen az utána következő generáció számára. 
Hosszú évtizedek pangása után új lendületet adott az olasz dalműnek. Stílusának 
legérdekesebb oldala a ritmus rendkívüli változatossága, a gyorstempójú áriák, a virtuóz 
dallamkezelés. Az ékítmények pontos kiírásával azonban elejét veszi az önkényeskedő, 
rögtönző sztárkultusznak. Egy új (mégis tradicionális) stílus savával-borsával szolgált: 
feszes ritmusai, ragyogó (olykor harsány) zenekari színei már-már a burleszk határán járó 
humora és széles dallamívei az ifjabb nemzedéket is motiválják: Bellinit, Donizettit. 
Szigorú kritikusai nem látnak benne mást, mint a napóleoni háborúból ocsúdó Európa nagy 
mulattatóját. Persze ez is hozzátartozott szerepéhez, de a nagyobbik hangsúly mégis azon van, 
hogy egy új olasz virágzás alapjait vetette meg, amelynek szépségében, erejében, 
változatosságában és igazságában mindmáig gyönyörködünk. 
 

G. A. Rossini 



Vincenzo Bellini  
(1801-1835) 

 
1801-ben született Cataniában. Apja templomi orgonista. 
Az ifjú Bellini a nápolyi konzervatóriumban tanul, majd 
1827 őszén megjelenik Milánóban, és bemutatkozik a 
Scala színpadán is. Első dalművei nem aratnak túl nagy 
sikert, de 1833-ban bemutatott operája „Az alvajáró” már 
meghódítja a közönséget a milánói Teatro Carcanóban, s 
alig egy év múltán a Scala színpadán „Norma” c. operája 
arat fergeteges sikert. 
Rossini pártfogásának köszönhetően Párizsban mutatják 
be világsikerű művét, a „Puritánok”-at. Bellini csak a 
premieren jelent meg, a második előadáson már üres volt a 
szerző páholya. Egy kirándulás során megbetegedett, és 
néhány nap múlva meg is halt. Halála körül - 
hasonlóképpen, mint Mozartnál - legendák terjengtek 
arról, hogy Bellinit megmérgezték. Ez a feltevés azonban 
sohasem nyert bizonyítást, mivel ellenségei nem voltak, 
szelíd, olykor melankóliára hajló természete volt. Rossini 

szerint egyike volt a leglelkiismeretesebb mestereknek. Vígoperát sosem írt, zenéje sötétebb 
drámaiságot áraszt. Stílusára a lírikus, melankolikus dallamvezetés jellemző. 

 

Gaetano Donizetti  
(1797-1848) 

 
Donizetti a fantasztikus ellentétek mestere. Ő írta a harsány 
kacajt kiváltó „Csengettyű” vagy a „Szerelmi bájital” c. opera 
buffát, de ő ragadta meg a történelem egyik legtragikusabb 
históriáját, Boleyn Anna tragédiáját is. Ha kell, dramaturg és 
rendező, énekmester és mindenek felett tévedhetetlen ízlésű 
színházi ember, aki abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 
ellentétben Bellinivel, mindmáig egész sor művét tartják 
műsoron. 
Bergamóban született, 1797-ben, apja először szövőmunkás, 
majd egy zálogház portása. Azonnal észreveszi legfiatalabb 
gyermeke különleges zenei tehetségét, s korán zenetanulásra 
fogja. Donizetti kiváló tanuló, de tudása java részét nem a 
konzervatóriumban, hanem a színházban sajátítja el. 30 éves, 
amikor beajánlják a milánói Scala igazgatóságának, s ezzel 
kezdetét veszi fényes karrierje. 
Első nemzetközi sikere az „Anna Bolena”, melyet 1830 decemberében mutatnak be a milánói 
Scalaban, majd fél év múlva a párizsi operaház színpadán játsszák, s néhány héttel később a 
londoni King’s Theatre-ban hangzik fel. Donizetti Európa ünnepelt operaszerzője lesz, ő 
diktálja a zenei divatot Párizsban. Megszületik - Victor Hugo műve alapján - a „Lucrezia 
Borgia”, majd szinte bombaként robban a Walter Scott regényéből készült libretto 
megzenésítése, a „Lammermoori Lucia”, melyet Nápolyban mutattak be, példátlan sikerrel. 
Nagyszerű a jellemábrázoló képessége, finom lélekrajzai vannak. Donizetti elnyeri a világhírű 
nápolyi konzervatórium igazgatói posztját, és elnyeri mindazt a dicsőséget, amit egy múlt 

Vincenzo Bellini 

Gaetano Donizetti 



századi zeneszerző egyáltalán megszerezhetett magának, de egy tragédia árnyékba borítja 
egész életét. Sorra veszíti el gyermekeit, majd egy kolerajárvány feleségét is elrabolja. 
Elhagyja Nápolyt és Párizsba meg, ahol újabb és újabb sikerek követik egymást. 
Megszületnek „Az ezred lánya”, a „Kegyencnő”, s végül, de nem utolsósorban a „Don 
Pasquale” c. opera buffája. Ez utóbbi remekműben bennfoglaltatik mindaz, ami az olasz 
vígopera szépségét, erejét, elévülhetetlen, örökkön viruló humorát jelenti. Csodálatos 
együttesek, kórushatások, nagyszerű zenekari effektusok és szárnyaló dallamanyag, 
fülbemászó melódiavilág. 
1844 után búskomorság lesz úrrá rajta, s ez a csodálatos elme megbénul. Donizetti előbb egy 
párizsi elmegyógyintézetben tengődik, majd Bergamóba viszik vissza, s itt fejezte be az életét. 



A romantikus olasz opera legnagyobb alakja 
 

Giuseppe Verdi 
(1813-19O1) 

 
 

Verdi az operairodalom egyik legnagyobb zeneszerzője, akinek 
muzsikájában mintegy sűrítve megtaláljuk a kor zenéjére jellemző 
különböző stílusjegyeket: túlfűtött érzelem, szenvedély, lendület, színes 
harmóniák. Művészetével megteremtette az olasz romantikus 
nagyoperákat, amelyek a XIX. századtól napjainkig a világ 
operaszínpadainak legnépszerűbb előadásai közé tartoznak. Ezek áradó 
dallamossága, szenvedélyessége, a kórusok drámai hangja, a hatalmas 
tömegjelenetek, a mély jellemábrázolások, a cselekmény és a zene 
tökéletes összhangja halhatatlanná, utolérhetetlenné teszik alkotásait. 

Tevékenysége egybeesett és összefonódott az olasz polgári 
forradalommal, a nemzeti egység megteremtéséért folytatott 

küzdelemmel. Ez az eszmeiség hatja át egész művészetét. 
 

Élete 
1813-ban született egy Párma közelében lévő kis faluban, Le Roncoléban. Szülei szegény 
sorsú parasztemberek, apja kis vendégfogadóból tartja fenn magát és családját. Pártfogója 
Antonio Barezzi, akinek a segítsége révén kerül Milánóba, hogy itt folytassa zenei 
tanulmányait. A Konzervatóriumba nem veszik fel (a zenetörténet kedves játéka, hogy ezt a 
műintézetet azóta Conservatorio Giuseppe Verdinek nevezik), talál viszont egy lelkes 
magántanárt, maestro Lavignát. Megházasodik, jóakarójának leányát, Margherita Barezzit 
veszi feleségül, s két gyermekük születik. 
Élete első felében nagy hatással vannak rá Rossini, Bellini, Donizetti művei, zenei ízlését 
ezek formálják. Első operája az „Oberto” szép sikert arat a Milánói Scala színpadán, de a 
következő, a „Pünkösdi királyság” megbukik. (Ebben nagymértékben közrejátszik az a 
tragédia, amely Verdi számára szörnyű megrázkódtatást jelentett: felesége és 2 gyermeke 
hirtelen meghal. 
1842-ben azonban már országos sikert könyvelhet el magának a „Nabucco” c. operájával. A 
szövegkönyv és a zene nem is a „hallgatósághoz”, hanem az olasz nemzethez szólt. A 
babiloni füzek alatt gyászoló zsidók a rabláncra fűzött olasz 
hazafiak bánatát jelképezték, és mindazokét, akik az egységes, 
szabad Itáliáról álmodoztak. A milánói Scala körül a kirakatok 
megteltek Verdi-kalappal, Verdi-nyakkendővel és ezernyi 
emléktárggyal, ami a Nabucco zeneköltőjére emlékeztetett. Ilyen 
zenei-politikai telitalálat volt a Lombardok is, majd az Ernani 
következett. 
Rendkívül termékeny zeneszerző, közel 30 operát írt. Művészetének 
nagyságát erősíti önzetlen segítőkészsége. Hatalmas birtokait, 
melyeket műveinek jövedelméből vett, arra használja, hogy 
nincsteleneknek munkát adjon. Birtokát mintagazdasággá fejleszti, és oktatja a parasztokat: 
hogyan kell termővé tenni a nehezen műveltető köves földet. Saját pénzén fegyvereket 
vásárol, mellyel az egységes olasz államért folytatott harcot támogatja. Kórházakat alapít, s 
végrendeletében rokkant, idős zenészekre hagyja vagyonát. /Az idős zenészek otthona ma is 
működik/ 

G. Verdi 

Az idős zeneszerző 



Fontos közéleti tevékenységet is folytat, előbb képviselő a Parlamentben, majd 1874-ben 
szenátorrá nevezik ki. Egész művészetével aktív részt vállalt nemzete polgári átalakulásáért 
folytatott küzdelemben. 
1901 január 27-én halt meg, 88 éves korában. Temetése órájában megbénult az egész ország. 
Becsuktak az üzletek, pár pillanatra megálltak a gépek az üzemekben, nyílt sínen vesztegeltek 
a vonatok. Itália szívverése egy pillanatra megállt, hogy méltón sirassa a zeneszerzőt, a 
hazafit, a tiszta lelkű embert, az örökkön megújuló alkotó művészt, aki Itália legtisztább, 
legnemesebb vonásait egyesítette magában. A nemzet halottja volt. 
 
Életműve 
 

Az első alkotói periódus (1840-1850) 
Ekkor keletkezett operáinak témaválasztásával Verdi a Habsburg és Bourbon elnyomás alatt 
szenvedő olasz nép szabadságvágyára utal. Ezekkel a művekkel aratja első, tömegmozgató 
sikereit, s ezek nyomán lesz a nép kifejezése szerint az olasz forradalom muzsikusa. 
Rendkívüli eredetiséggel hatnak nagy tömegjelenetei, a kórusok. E művek bemutatása során 
jelentős anyagi jövedelemre és európai hírnévre tett szert. 
A korszak legkiemelkedőbb operái: 

„Nabucco” 1842-ben mutatták be, ez az első igazán nagy siker. 
„Lombardok” 
„Ernani” 
„Attila” 
„Macbeth” (1847) Első találkozása Shakespeare-rel. Furcsa szövegkönyv, és különös 
opera, melyben nincs szerelem és gyengédség, csak a hatalomvágy, a gyilkos indulat 
és a megsemmisítő önvád énekel. 
„Legnanói csata” 

 
A második alkotói periódus (1850-1855) 

Az e korszakban keletkezett operákra jellemző az erős társadalomkritikai hang. E művek 
leginkább gazdag jellemábrázolásukkal emelkednek a korábbi alkotások fölé. 
 
„Rigoletto” (1851) 

Tömörsége és feszültsége szinte egyedülálló. Az operának olyan sodrása van, hogy a játék, 
a cselekmény alig tud lépést tartani a zene viharos tempójával. 
Témája:  

egy udvari bohóc fellázad urának léha gondolkodásmódja ellen 
 
„Trubadúr” (1851) 
Témája: Luna gróf a kegyetlen feudális főúr a cigányokkal ütközik össze. Verdi fantáziája 

először lép szövetségre a spanyol romantikával. Az eredeti színmű szerzője, Antonio 
Garcia Gutierrez párizsi emigráns, így magába szívta Victor Hugo szellemét. De a spanyol 
romantika túltesz eredeti mintáján, szörnyűséges és fantasztikus, elképesztő, már-már 
hihetetlen sorsfordulatok igazgatják az emberek életét. Mégis megfigyelhető, hogy 
bizonyos realizmus vegyül a romantikus túlzásokkal. Pl.: Azucena históriája a tűzbe 
hajított gyermekkel nem éppen a leghihetőbb történet. De a cigánytábor csodálatos, 
lenyűgöző életképe már jövőbe mutatón realista kísérlet. 

 
„Traviata” 
Ezzel az operával a polgári morál ellen lázad Verdi. Szövegkönyvét ifj. Hexandre Dumas: „A 

kaméliás hölgy” c. színműve nyomán F.M. Piave írta. Története elnyűhetetlen. 



Hősnőjének, Violettának alakjában kibontakozik Verdi első nagy, központban álló női 
portréja. Ezzel Verdi nyitja meg a nőközpontú zenedrámák korszakát. (Szenvedő, tragikus 
és felemelkedő nagy nőalakok.) 

 
A harmadik alkotói periódus (1855-1870) 

Európai utazásai során kapcsolatba kerül a francia nagyoperával, s így e korszakában született 
műveire igen jellemező a látványos színpadvilág, a nagy felvonulások, az egzotikus 
környezet. 
 
„Szicíliai vecsernye” 
Az opera párizsi megbízásra készült, de nem sok sikert hozott. A szövegkönyv elég 

szerencsétlen, arról szól, hogy a szicíliai szabadságharcosok hogyan mészárolják le a 
francia megszállókat, s ez nem tetszett túlságosan a párizsiaknak. 

 
„Simone Boccanegra” 
 
„A végzet hatalma” 
 
„Don Carlos” (1867) 
Az operában a zeneszerző tökéletesen érzékelteti, hogyan szól bele az emberek 

legszemélyesebb érzelmeibe a nyomasztó társadalmi légkör. A lejátszódott hatalmas 
emberi küzdelmek, és szenvedélyek - Erzsébet és Carlos szerelme, Posa megszállott 
szabadságküzdelme, Fülöp emberség utáni vágya - mind reménytelennek bizonyulnak 
ebben a világban. A szereplők élesen kivésett portréja felülmúlja minden eddigi művének 
jellemábrázolását: az elmúlás, a szeretetlenség, a magány démonaitól űzött Fülöp király, a 
hősiesen önfeláldozó Posa márki, a bosszú és szerelem ötvözetéből született Eboli - 
megannyi zenei, egyben pszichológiai remeklés. 

Az opera szövegkönyvének forrása: Schiller: „Don Carlos” c. drámája. 
 
„Álarcosbál” 
 
„Aida” 
Az opera egyiptomi megrendelésre készült, a szuezi csatorna megnyitásának alkalmára. A 

kairói bemutatóra azonban csak 1871-ben került sor. Az egyiptomi uralkodónak állítólag 
három mester - Gounod, Wagner és Verdi közül kellett választania, s végül Verdinél kötött 
ki, s ezzel egy világsiker elindítója lett. Az Aidában még az eddiginél is jelentősebb a 
zenekar szerepe, a zenei motiválás is mélyebb, szövevényesebb. 1874 májusában 
jelentkezik újra a közönség előtt a Rekviemmel. Sokan azt mondják: Színház ez is, zene, 
ami színpad után kiált. Ez után úgy tűnik, Verdi végképp letette a tollat, több mint egy 
évtizedig nem komponált. 

 
Utolsó, negyedik alkotói korszaka (1887-1901) 

Több, mint 13 éves szünet után Verdi ismét új arculattal jelentkezik a publikum előtt. 
 
„Otello” (1887) 
Ismét Shakespeare művet dolgoz fel, melynek librettóját Arrigo Boito írta. Azt hiszik, ez az 

utolsó, legmagasabb csúcs. Nincs tovább. De Verdi nem hallgat el. 
 



„Falstaff” (1893) 
Verdi ekkor 80 éves, de a partitúrán nyoma sincs a hanyatlásnak. Ellenkezőleg: zenei 

nyelvének, művészetének minden eddigit felülmúló kiteljesedése ez az időszak. Élete 
alkonyán csodálatos summáját adja nemcsak saját életművének, hanem az olasz 
zeneművészet háromszáz esztendejének is. A legcsodálatosabb polifonikus formák 
váltakoznak az édesen, mulatságosan sziporkázóan pergő énekbeszéddel, a kisebb 
együttesekkel, áriákkal és deklamációval. 

 
A Nabuccotól a Falstaffig Verdi művészete hatalmas fejlődésen ment keresztül. 
Művészetében mindvégig az emberi énekhangot, annak elsőbbségét hirdette a hangszerrel, a 
zenekarral szemben. 
 
 
Nabucco: Rabszolgák kórusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Requiem: Lacrymosa 



A romantikus német opera 
 
E műfaj megalapítójának Mozartot tekintjük, s itt főleg a „Varázsfuvolára” kell gondolnunk. 
Kezdeményezéseinek folytatója Carl Maria von Weber, akinek legismertebb operája „A 
bűvös vadász” német szövegre íródott. E szövegválasztással nem csupán szabadulni akart a 
sablonná fagyott olasz librettóktól, hanem ennél jóval többet: német operát írni, szellemében, 
hangvételében, dallamvilágában felhasználni mindazt a kapcsolatot, mely Webert a 
népzenéhez és a népies zenéléshez köti. Ő a német színpadokat akarja megszabadítani az 
olasz „kényuraktól”, akik uralkodnak a karmesteri emelvényen, színigazgatói irodában, az 
énekesek és a publikum fölött, nemcsak rájuk kényszerítve egy idegen ízlést, hanem el is 
torlaszolva az útját újabb, merészebb hangsúlyozottan német törekvéseknek. Weber mögött 
mindig ott érezzük, a Rajna leheletét és a türingiai erdők fenyőillatát, az éneklő német 
parasztokat, azt a jó, erőteljes háromnegyedes ritmust, amire a falusi nép táncol. Weber is — 
megfelelve a romantika divatjának, mely buzgón gyűjtötte a varázslatos, kísérteties, már-már 
félelmetes meséket — megragadja a démonit, felidézi az ördögöt, s a rossz útra tévedt embert. 
Vonzódik a távoli, különös, mesés világokhoz, zenekarának erős az ábrázoló hajlama, 
fantasztikus, hátborzongató színek jellemzik. Weber nem elmélyedő lírikus alkat, hanem a 
színpadszerű hatások igazi mestere. 
 
 
 



A romantikus német opera legnagyobb alakja 
 

Richard Wagner 
(1813-1883) 

 
 
 

Wagner a német romantikus opera vezéralakja, a német zenedráma 
megteremtője. A romantika „összművész” típusának klasszikus 
megtestesítője: kiváló dirigens, drámaíró és zeneszerző 
egyszemélyben. Személyisége kizárólag én központú, ellentétes 
Liszt önzetlen humanizmusával. 
Wagner életműve az operatörténet nagy fordulatát jelzi, a 
szokványos operákat felváltja a zenedráma. Az áriák, duettek, 
tercettek és nagy finálék helyett olyan zenei szerkezet, mely az 
egész művet átfogja. A wagneri mű anyanyelve a deklamálás, az 
éneklő beszéd, a recitativóból kifejlesztett zenedrámai nyelv, mely 
a szöveggel szigorú szövetségben a lényeget mondja el. Itt nem 

holmi librettóról van szó, melyet majd megzenésítenek: ez a drámai szöveg együtt születik a 
zenével, már csak azért is, mert a szövegköltő és a zeneköltő ugyanazon személy. A zenekar 
is forradalmi változáson megy át: ez nem kíséret, hanem szerves része a drámának, a színpad 
képe pedig a látványt biztosítja. A wagneri zenedráma szövete tehát három anyagból fonódik 
össze: látványból, énekbeszédből és zenekari effektusokba burkolt gondolatból. 
 

Élete 
Wagner 1813-ban született Lipcsében. Karl Friedrich Wagner özvegye férjhez megy Ludvig 
Geyerhez, s a család 1814-ben átköltözik Drezdába. Geyer adoptálja a kis Richardot; nevelése 
olyan laza, amilyen csak egy elkényeztetett „kedvenc” nevelése lehet. Belekap mindenbe: 
hegedül, zongorázik, fest, drámaírással próbálkozik. Sokat tanul 
idősebb nővéreitől, akik valamennyien a drezdai színházhoz 
szegődtek, s így a Geyer-házat betölti a színház mámorító légköre. 
Weber Bűvös vadásza-a és Beethoven szimfonikus zenéje 
ösztönzi zeneszerzői ambícióit. 1831-ben beiratkozik a lipcsei 
egyetem zenei fakultására, s tanára segítségével igyekszik 
bepótolni azokat a hiányosságokat, melyek mindeddig a komoly 
zenei haladásban gátolták. Fiatalon és könnyelműen köt 
házasságot, adósságok és lelki csömör gyötrik. 1839-ben feleségével együtt egy viharos út 
során eljutnak Franciaországba, az álmok és remények paradicsomába. Megismerkedik 
Meyerbeerrel, aki az akkori zenei élet koronázatlan fejedelme, s bár bizonyos fokig támogatta 
a zeneszerzőt, Wagner mégis keserű kudarcként élte meg a párizsi éveket — megismerkedett 
az adósok börtönével, az éhezéssel —, s ezek az élmények a „lázadó polgár” magatartását 
fejlesztik ki benne. Cikkeket ír, bírálatokat fogalmaz, beadványokkal ostromolja az egész 
világot, s közben megírja a német muzsikus Hiszekegyét: 
„Hiszek Istenben, Mozartban, Beethovenben, hasonlóképp az ő tanítványaikban és 
apostolaikban. Hiszek a Szentlélekben, az egyetlen, oszthatatlan művészet igazságában; 
hiszek abban, hogy a művészet Istentől való, és minden megvilágosodott emberben él; hiszem, 
hogy aki csak egyszer is megfürdette lelkét a művészi élvezet fennkölt légkörében, az örökké 
alázatos híve marad, és sohasem tagadja meg azt. Hiszem, hogy mindenki üdvözül a 
művészetben, és éppen ezért mindenkinek joga van ahhoz, hogy éhen is haljon érte!” 

Richard Wagner 

A szülői ház 



Aztán mégiscsak rávirradt a siker első bíztató sugara. A drezdai opera műsorra tűzi a Rienzit, 
s a bemutató 1842-ben fényes sikert arat. Ez az opera még nem az igazi Wagner arcát mutatja: 
nagy felvonulások, színházi látványosságok, balett stb. a hangzás mégis újszerű, merész. 
Egyszerre ölébe hull a siker, a hatalom és a vele járó búsás jövedelem. A drezdai opera 
vezetője meghal, és a király őt nevezi ki utódjául. Közben műsorra kerül még két operája: a 
„Bolygó Hollandi” és a „Tannhäuser”. Azt lehetne mondani, mindent megkapott az élettől: 
pénz, siker, hatalom, dicsőség, de nyugtalan vére nem hagyja pihenni babérjain. 
Összeismerkedik egy haladó, felvilágosult gondolkodású forradalmárral, akinek révén 
bekapcsolódik az 1849-es drezdai forradalomba, s ezért száműzik a városból, körözőlevelet 
adnak ki ellene. Emigrációba kényszerül, előbb Párizsban, majd Svájcban találja meg új 
otthonát, ahová Liszt támogatásával jut el. Itt kezdődik Liszthez fűződő barátsága, az a szoros 
kapocs, mely élete végéig összeköti a két zeneszerzőt. Liszt előadja Weimarban a 
„Lohengrin”-t is. A premieren azonban a száműzött Wagner nem vehet részt.  
Zürichben Wesendonk Otto vagyonos kereskedő lesz a támogatója és barátja, aki villát bocsát 
Wagnerék rendelkezésére. Itt kezdi megtervezni a „A Nibelung gyűrűje” című zenedráma-
sorozatot. A munkát azonban meg kell szakítania, az ok családi jellegű. Wesendonk Otto 
felesége és Wagner között „plátói” szerelem alakul ki, s Wagnerné féltékenységi botrányt 
rendez. Wagnernek nincs más választása, el kell hagynia a házat, házassága felbomlik, és 
megszakad a „szenvedélyes barátság” is, ami Matildhoz kötötte. E szép, szomorú szerelemnek 
állít örök emléket a „Trisztán és Izolda” című zenedrámában.  
1861-ben ismét Párizsban próbálkozik, s mivel amnesztiát kap, haza is mehet, de újabb zenei 
és anyagi kudarcok érik, adósai fojtogatják, s ő mérhetetlen terheit újabb hitelekkel 
súlyosbítja. Útközben éri II. Lajos bajor király meghívása, és ettől kezdve ismét kiváltságos 
helyzetet élvez. Úgy vonul be Münchenbe, mint egy győztes fejedelem, aki mindjárt 
udvarnokát és udvarhölgyét is viszi magával. Az udvarnok: Hans von Bülow, korának egyik 
legnagyobb zongoraművésze és karmestere; az udvarhölgy Liszt Cosima, Bülow felesége. 
Ismét egy szerelmi háromszög, tehát újabb botrányok. Közben a „Trisztán és Izolda” 
bemutatója 1865-ben, és a „Parsifal” első tervezete; s még ugyanebben az évben elbocsátják a 
müncheni operától. 
Egy Luzern melletti kis kastélyban húzza meg magát, és ide követi, nem törődve a botránnyal 
Liszt-Bülow Cosima is, aki szakít eddigi életével, s 1870-ben feleségül megy a 
zeneszerzőhöz, hogy Wagnernek áldozhassa minden percét. Itt készül a „Nürnbergi 
mesterdalnokok”, s befejezi a tetralógiát is. Szerte a világon Wagner-társoságok alakulnak,  s 
megkezdődik a részvényjegyzés egy fölépítendő Wagner-színház javára. A pénz mindig édes 
kevés, de ekkor II. Lajos bajor király hatalmas összeget szán a „színháztemplomra”, s 1876-
ban, Lajos áldozatkészsége jóvoltából végre felépül Bayreuthban a zeneszerző régi álma a 
Wagner-színház. (Célja, hogy ott speciálisan képzett zenekarral és énekesekkel csak az ő 
műveit szólaltassák meg.) A színház első bemutatóján, 1876-ban a „A Nibelung gyűrűje” 
című zenedráma csendül fel, majd 1882-ben a „Parsifal” bemutatója következik.  
Wagner 1883-ban halt meg Velencében, halála után felesége Cosima vette át a bayreuthi 
színház vezetését. 
 

Életműve 
Wagner életművének központi műfaja a zenedráma. Kezdettől fogva kizárólag saját 
szövegkönyveit zenésíti meg. Témáit a német mondavilágból meríti. A műveiben rejlő 
problémák a kora társadalmával való tudatos szembenállás eredménye. (Felismerte a kor 
zenei életének felszínességét, az üzlet, az áruvá vált művészi tevékenység uralmát, s ebben 
döntő jelentőségűek voltak párizsi kudarcai.) Ez a  konfliktus — „a meg nem értett zseni” 
háborgása — az alapja Wagner forradalmiságának. Ezt a lázadást művészetével is igyekezett 
kifejezni, a mítosz számára csak keret, amelybe beleszövi a maga személyes problémáit, 



vágyait, valamint a kor kérdéseit. Életműve így lett önéletrajz jellegű. (Műveit személyes 
hang, a mítosz hőseivel való azonosulás hatja át.) Wagner életműve hűen tükrözi kora 
társadalmának ellentmondásos és nyugtalan világát. Nevéhez fűződik az un. énekbeszéd 
„Sprechgesang” bevezetése az operákban. 
 

„Bolygó Hollandi” 
Az első műve, amelyben radikálisan szembefordul a kor zenés színpadi hagyományaival. A 

Bolygó Hollandi alakja a népfantázia szülöttje: vágy a megnyugvás után az élet vad viharai 
közepette. A görögöknél a vándort Odüsszeusznak hívják. Bolyongásaiban a hon, a családi 
tűzhely, a gyermek utáni vágy vezeti. A kereszténység ezt az alaptémát a bolygó zsidóban 
testesítette meg. Földi megváltása nincs, csak a halálban nyerheti el a megnyugvást. Aztán 
már nem a hellének vagy a kereszténység „kis” Földközi-tengere került a monda 
középpontjába, hanem a világot átölelő óceán. Ezt a szörnyűséges távlatokba helyezett és 
végtelenségbe tágított mítoszt találjuk meg a Bolygó Hollandi történetében. 

 
„Tannhäuser” 

Hőse élő történelmi alak, a XIII. sz. első évtizedeiben élt, mint vándorénekes. Az érzéki 
szenvedély és a tiszta eszményi szerelem vágya közt hányódó alakjában Wagner saját lelki 
gyötrődéseit szólaltatta meg.  

 
„Trisztán és Izolda” 

A mű létrejötte Wesendonk Matildnak köszönhető. A „madonna szépségű” Matild és Wagner 
között komoly barátság alakult ki. Matild öt versét nyújtotta át a zeneköltőnek, amelyeket 
az megzenésített, s az asszony születésnapi ajándékának szánta. Wagnerné, Minna asszony, 
aki idáig is gyanakodva nézte a két ember barátságát, nagy jelenetet rendezett. A botrányos 
összetűzés következményeként Wagneréknek el kellett hagynia a Wesendonkék 
kölcsönözte villát. Minna Drezdába utazott, Wagner Velencébe, majd később visszatért 
Svájcba, s találkozott is a Wesendonk  házaspárral. Érdekes megjegyezni, hogy az az 
asszony, akinek a világirodalom egyik legszebb és legszenvedélyesebb szerelmi vallomását 
szánták (a Trisztánt), kezdetben közömbösen viselkedett, később pedig teljesen elfordult 
Wagnertől, és Brahms híveihez csatlakozott. A Trisztán müncheni bemutatóján — bár 
Wagner többszőr és nyomatékosan meghívta — nem jelent meg. Ezen mű nemcsak 
Wagner életében volt mérföldkő, hanem az opera egyetemes történetében is. Benne egy 
merőben új zenei szerkesztéssel találkozunk. Ez már nem megzenésített szövegkönyv, 
hanem vers, dráma, zene, lélektani ábrázolás csodálatos összhangja. Kromatikus világával 
Richard Strauss és Schönberg előfutárának tekinthető. Az opera dallamanyaga folytonos, 
megállíthatatlan, ez hát a „végtelen dallam”, mely kaput nyit a teljes felszabadulásnak a 
„klasszikus” zene formai törvényei alól.  

 



„A Nibelung gyűrűje”   
(tetralógia) Négy dalmű, melyeket mitológiai témájuk kapcsol össze. 

1. A Rajna kincse 
2. A Walkür 
3. Siegfried 
4. Istenek alkonya 
Hősei istenek, akik ugyanakkor nagyon is emberi vonásokkal, tulajdonságokkal 
rendelkeznek, s valamennyien egy-egy társadalmi réteg képviselői is egyben. 

 
„Nürnbergi mesterdalnokok” 

Wagner egyetlen vígoperája, melynek cselekménye a XVI. sz.-i polgárosodó Nürnberg 
városában játszódik. Témáját nem a mitológiából, hanem a valóságos élet talajából meríti. 
Két dalnok áll szemben egymással: az idősebb, bölcs művész Hans Sachs és az új idők, a 
jövő művésze, Stolzingi Walter. Hans Sachs lemond a szerelemről a fiatal Walter javára, s 
a magányos hős alakjában az öregedő Wagner problémája szólal meg. A nép pedig 
szeretetével veszi körül az öreg mestert. 

 
„Parsifal” 

A legenda anyagát Wagner javarészt Wolfram von Eschenbach verses regényéből 
merítette, mely a német irodalomban igen nagy jelentőséggel bír. Wagner azonban 
természetesen a költő szuverenitásával használta fel az anyagot. 

 
„Lohengrin” 

Richard Wagner életműve hűen tükrözi kora társadalmának ellentmondásos és nyugtalan 
világát. Nevéhez fűződik az un. énekbeszéd, „Spechgesang” bevezetése az operákban, 
mely majd a XX. sz.-ban Schönberg művészetében teljesedik ki legtökéletesebben. 
Wagner az operadramaturgia egyik legnagyobb jelentőségű alakja. Zenéje, ez az ezer 
szálból összefont, szimfonikusan zengő, érzékien csillogó, hősiesen harsány és 
szerelmesen olvadékony muzsika a XIX. sz. egyik csodája, mely száz-százharminc 
esztendővel a művek születése után is megrendítő hatással van nemcsak a közönségre, 
hanem a zeneköltő utódokra is. 



A romantikus nemzeti opera 
 

A magyar nemzeti opera kialakulása 
 
A zene sajátos eszközeivel sürgette a nemzeti függetlenségi törekvéseket is. Nálunk 

például Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai irodalmi alkotásokkal, Székely Bertalan, Madarász, 
Munkácsy nemzeti témájú festményekkel, Liszt, Erkel a verbunkos tánczenére épülő 
magyaros műzenével segítették a nemzeti romantika kibontakozását. A XIX. sz.-i  magyar 
zenét, annak minden műfaját a verbunkos zenéből fogant nemzeti stílus határozza meg. A 
század magyar műzenéjét két műfaj jellemezte: a népies műdal és a nemzeti opera. 

 
A népies műdal 

A XIX. sz. jellegzetes magyar költészete, mely a célból született, hogy megteremtse 
nemzeti kultúránkat, s városainkból kiszorítsa a német dalokat, a német szellemet. Felemás 
értéke abból adódik, hogy sem a népdal, sem az európai rangú műdal kategóriájába nem 
sorolható, mert szerzői zeneileg képzetlen műkedvelő komponisták. A népies műdal, más 
néven magyar nóta így — bár a maga idejében Európa szerte tévesen ezt tekintették magyar 
népzenének — a mulató úri társaságok zenéje maradt.  

Szerzői között voltak tehetséges, ösztönös muzsikusok is. Pl.: Egressy Béni sikeresen 
zenésítette meg Vörösmarty verseit, többek között a Szózatot. Szentirmay Elemér dalai a kor 
legnépszerűbb szerzeményei voltak. 

 

Simonffy: Három a tánc 

 
 
A nemzeti opera 

A független magyar nemzeti zenekultúra megteremtéséért folytatott harc a reformkor 
eszmei törekvéseinek egyike. Cél a független nemzeti kultúra és az állandó magyar 
színtársulat létrejötte. A nemzeti opera megteremtése Erkel Ferenc nevéhez fűződik, aki 
stílussá formálta a verbunkos zenét, így alkotta meg énekes és hangszeres műveit. Operáiban 
az olasz műfaj megtelik magyar tartalommal, és magyar verbunkos zenei elemekkel. Az 
1848-as szabadságharc előtt és után a magyar történelem tragikus eseményeinek idézésével ez 
a zene nagy művészi hatással táplálta a nemzeti öntudatot a Habsburg hatalommal szemben. 



Erkel Ferenc 
(1810-1893) 

 
 
 

A XIX. sz.-i magyar zenekultúra vezető egyénisége, a 
verbunkos muzsikára épülő magyar nemzeti opera megteremtője. 
Zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus 
egyszemélyben, a sokoldalú romantikus művész megtestesítője. 

Muzsikus családból származott, apja tanító és templomi 
karnagy volt szülővárosában, Gyulán. Tíz testvérével együtt 
nevelkedett a kis műemlék városban, s itt kezdte meg zenei 
tanulmányait, itt végezte iskoláit. Művészi kialakulását három 
városnak köszönheti. Pozsonyban tesz szert klasszikus zenei 
műveltségre. Ez a reformkori város a kulturális élet központja 
volt. Itt ismerkedett meg Bihari Jánossal, a magyar tánczenét 
játszó virtuóz hegedűssel. A Pozsonyban szerzett zenei élmények 
Erkel érdeklődését a magyar verbunkos muzsikára irányították. 
Életének következő állomása a műemlékekben gazdag 

Kolozsvár, ahol előadói gyakorlatot szerez, mint zongoraművész és karnagy. A történelmi 
múlthoz vonzódó Erkel most a régi magyar kultúra központjába érkezett, ahol már magyar 
folyóirat, zenei egyesület, állandó színház működött. Itt hallotta az első magyar operát 
(Ruzitska: Béla futása). Ez az alkotás az olasz, a francia és a német opera szerkezetét 
mintázta, de már egy-egy verbunkos dallam is fölcsendült benne. Erkel így vall erdélyi 
tartózkodásáról: „Ami vagyok, mindent Kolozsváron töltött éveimnek köszönhetek. Ott 
műveletem ki magam zongoraművésznek, ott tanultam legtöbbet, ott lelkesítettek, s ott 
kötötték szívemre a magyar zene elhanyagolt ügyét, s ott telt meg a szívem szebbnél szebb 
magyar népdalok árjával, amelyektől nem is tudtam többé szabadulni, s nem is nyugodtam 
meg addig, amíg csak ki nem öntöttem a lelkemből mindazt, amit már akkor éreztem, hogy 
kiöntenem kell.” Kolozsvár után Pestre került, ahol egészen más világ fogadta. Itt az 
öntudatosodó polgárság az állandó német hatások ellensúlyozására törekedett. Erkel a várban 
lakott, a történelmi emlékek között, s Pest-Budán sajátította el a színházi muzsikus sokrétű 
mesterségének fortélyait. Itt élte le huszonöt éves korától fogva művészi tettekben gazdag 
munkás életét. 

Pályájának emelkedése egybeesik a magyar zenei élet nehezen kibontakozó fejlődésével. 
1837-ben megnyílt a Pesti Magyar Színház, melynek karmestere Erkel Ferenc lett, s három 
évvel később az új névvel ellátott Magyar Nemzeti Színház bemutatta első operáját, a Bátori 
Máriát . Az opera feltűnést keltett szélesen mintázott történelmi tablóival. Kezdettől fogva 
kereste és megtalálta a módját, hogy az olaszos dallamosságot a verbunkos hagyománnyal, 
mint nemzeti stílussal egyesítse, s épp ezen a réven teremtsen számára széles körű 
nyilvánosságot, visszhangot, „tömegbázist”. 

 
„Hunyadi László” 

Ifjúkorának fő műve, 1844-ben mutatták be. Az első maradandó értékű magyar opera, 
mely az 1848 felé haladó Magyarország „politikai dalműve” lett. A „Meghalt a cselszövő” 
című kórusrészlet a forradalom tömegdala lett, s az operához készült nyitány egyben az első 
magyar szimfonikus költemény. Hősi hangja a forradalom felé haladó reformkor nagyszerű 
lendületét tükrözi. Fő érdeme — a jó szerkezeten, a jellemek sokrétű ábrázolásán kívül —, 
hogy az idegen zenei elemekkel szemben biztosítja a magyaros motívumok túlsúlyát. A 
drámai csúcspontokon többnyire verbunkos zene vagy csárdás hangzik fel. Az opera Hunyadi 



János nándorfehérvári győzelmétől és halálától László lefejeztetéséig beszéli el az 
eseményeket. A fiatal és gyenge kezű uralkodó, V. László tanácsadója Czilley Ulrik 
cselszövést szervez László megöletésére. A hűséges Rozgonyi felfedi a király — László 
megöletésére hozott — titkos ítéletét. Hunyadi hívei László védelmében megölik Czilleyt. 
Temesvárott a király hívei jelenlétében ünnepélyes fogadalmat tesz, hogy Hunyadi fiain soha 
bosszút nem áll. Eközben Gara nádor mindent elkövet, hogy leánya Lászlóval tervezett 
házasságát meghiusítsa, s helyette a király hitvesévé tegye Máriát, hogy ezzel saját hatalmát 
erősítse. A budai királyi palota kertjében László és Gara Mária lakodalmukat ülik. A vidám 
ünnepség kellős közepén Gara nádor fegyvereseivel a király nevében elfogatja Lászlót. A 
budai Szent György téren felállított vérpadon Lászlót tomboló vihar közepette lefejezik.  

 
A Hunyadi évében készült el a Himnusz, Kölcsey versére, majd több népszínműhöz írt 

kísérőzenét. A szabadságharc bukását követően megcsappan alkotókedve. Hallgatása 
tiltakozás az önkényuralom ellen. 

Amikor ismét jelentkezik  — a „Bánk bán” című operával 1861-ben — a közönség 
csodálattal adózik művészete gazdagodásának. Magyarsága erőteljesebbé vált, 
jellemábrázolása finomodott az évek során. 

 
“Bánk bán” 

 Ez a mű mind a mai napig  a legjellegzetesebb magyar történelmi opera. Népszerű áriája, a 
„Hazám, hazám” az ország sorsán bánkódó Erkel lelkiállapotának tökéletes kifejezője. Katona 
József történelmű tárgyú drámáját 1815-ben írta. A mű 1819-ben jelent meg nyomtatásban, s 
1833-ban mutatták be először. Később a XIX. sz.-i író, zeneszerző Egressy Béni 
operaszövegkönyvet írt a drámából. Ezt zenésítette meg Erkel Ferenc 1852-ben. A forradalmi 
telítettségű dalmű bemutatását a szabadságharc leverését követő években sokáig nem 
engedélyezték. Csak kilenc évvel megírása után, 1861-ben mutatta be először a Nemzeti 
Színház, majd az 1884-ben megnyílt Operaház is műsorára tűzte. A Bánk bán zenéje — a 
Hunyadi László című operához hasonlóan — a verbunkos zene sajátosságait őrzi. A dráma a 
XIII. sz.-i Magyarországon, II. Endre király uralkodása idején játszódik. A királyi udvarban 
fényes mulatságot rendeznek. A haza becsületéért aggódó urak félrevonulnak, s 
szenvedélyesen ítélik el Gertrúd királyné, s a nép nyomorával mit sem törődő merániak 
esztelen dőzsölését, henye életmódját. A lázadók vezére, Petúr bán Bihar megye főispánja 
Bánk bánért, Magyarország nádoráért üzen, s hogy összeesküvésükről senki gyanút ne fogjon, 
bordalt énekel. („Keserű bordal” — Vörösmarty Mihály versére). Hamarosan megérkezik 
Bánk bán, kinek Petúr bán titkon feltárja tervüket; míg a király távol jár, ők fellázadnak az 
ország létét fenyegető idegen asszony, Gertrúd királynő uralma ellen. Az összeesküvésről 
ezen az éjszakán döntenek, Bánk azonban nem ért egyet a lázadók tervével, s a királynőt 
védelmezi. Ám amikor egy kellemetlenkedő lovag, Biberach elmondja, hogy Gertrúd királynő 
öccse, Ottó herceg Bánk feleségét, Melindát akarja elcsábítani, e gazságon felbőszülve 
csatlakozik a lázadók seregéhez. Eközben Ottó herceg a magára maradt Melindát ostromolja 
szerelemért, ám a férjét hűségesen szerető asszony felháborodottan utasítja el a férfi 
közeledését. Bánk bán hazája sorsáért aggódik, töprengéséből Tiborc — magyar 
szegényparaszt — rázza fel, aki honfitársai nyomorúságos sorsáról énekel. Kisvártatva 
Biberach érkezik, hozza a szörnyű hírt, hogy Melindát Ottó herceg meggyalázta. Bánk 
kétségbeesetten rohan feleségéhez, majd Gertrúd királynéhoz megy, s vad indulattal vonja 
felelősségre. Éles szóváltás támad közöttük, s Bánk bán felindultságában fegyvert ragad, és 
leszúrja a királynét. A következő jelenetben a megzavarodott Melindát és gyermekét kíséri 
Tiborc. A Tisza partjához érnek. A kezdődő viharban a látomásokkal küzdő, felkavart lelkű 
asszony gyermekét átölelve eltűnik a habok között. II. Endre király győzelmesen tér meg a 
hadjáratból és megtudja, hogy felesége Gertrúd halott. Bánk beismeri tettét és várja a király 



ítéletét. Ekkor tűnik fel a gyászmenet, mely Melinda és a gyermek koporsóját kíséri. Bánk 
fájdalmasan kiált fel: „Ó, nincs a világon vesztes, csak én!” — s leroskad asszonya és 
gyermeke mellé. A tömeg megrendülten énekel: „Isten porának adj örök nyugalmat, s lelkét 
fogadd el a megboldogultnak.” 

 
Későbbi műveiben: „Dózsa György”, „Brankovics György” a magyar énekbeszéd és 

kórusdráma kialakítására tesz kísérletet. Újító törekvéseit azonban a közönség nem érti meg, 
témáit időszerűtlennek érzi. A mester öregkorára magára marad. 

Erkel Ferenc operastílusa két forrásból táplálkozik: a romantikus olasz és francia 
opera dallam- és formavilágából, valamint a magyar verbunkos zene stílusából. E kettő 
ötvözése legsikeresebb a Bánk bán és a Hunyadi László című operákban.  

Erkel Ferenc nem csak operaszerzőként vált híressé, de zenei életünk irányításában, 
megszervezésében is oroszlánrészt vállalt. Megalakul a Filharmóniai Társulat , melynek 
vezetőjeként hangversenyeket szervez, s a karmesteri feladatokat is ő látja el. Az 1867-ben 
létrehívott Országos Magyar Daláregyesület karnagya és „házi zeneszerzője” is ő. 1875-ben 
Liszt Ferenc elnökletével megkezdi működését a Zeneakadémia; első igazgatója és zongora 
tanára megint csak ő. S végül 1884-ben megnyitja kapuit az Operaház, első 
főzeneigazgatója Erkel Ferenc. 

Mindebből látható, tevékenysége mily szerteágazó, sokrétű, mennyire jelentős 
személyisége volt a magyar zene történetének. Operáiban a magyar hősi múlt megéneklésével 
a kor emberéhez szólt, s a nagy társadalmi ellentmondásokat bírálta. Zenedrámái egy-egy 
megoldásra váró, időszerű társadalmi kérdést vetettek föl. Műveiben előbb olasz-francia, 
később német zenedrámai elemek beolvasztására törekedett. De zenéjének alaphangja, — a 
magyaros, népies dallamkincs — egyre árnyaltabban zeng, s egész életének célja — az 
európai színvonalú nemzeti dalmű és zenei élet megteremtése — mindvégig töretlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bordal: 

 
 
 2. S ha bánat és a bor agyadban frigyre lép, 
            S lassankint földerül az életpuszta kép, 
            Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet: 
            Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. 
            Gondold meg és igyál: örökké a világ sem áll; 
            De amíg áll és amíg él, ront vagy javít, de nem henyél. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
A Palotás témája: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Az orosz nemzeti zenekultúra kialakulása 
 
 
Társadalmi, történelmi háttér 
 
Európa államai közül Oroszországban a 19. sz. közepén rendkívül hátrányos helyzetben volt. 
Itt következett be legkésőbb a polgári átalakulás, itt élt legtovább a középkor, itt volt 
legnagyobb a nyomor és a szellemi elmaradottság. Óriási volt a bürokrácia, s a titkos 
rendőrség által támogatott igazságtalan jogi rendszert minden szinten a korrupció uralta. A 
társadalmi problémák jó része a jobbágyság intézményében gyökerezett, s káros hatásai 
áthatották az élet minden területét, így a reformok a jobbágyság eltörlésére koncentrálódtak. 
(Jobbágyfelszabadításra csak 1861 után került sor.) 
 
Az önálló orosz zenekultúra kibontakozása 
 
Az orosz irodalom ez időszakban a művészetek közül elsőnek tárta fel az orosz valóságot. 
(Puskin, Dosztojevszkij, Tolsztoj). A zeneművészet - bár valamivel később - szintén 
felzárkózott az irodalomhoz és szoros kapcsolatban állt vele. Kezdetben a nyugati zene - olasz 
és francia opera - dominált, s az operabemutatók helyszínéül a fényűzően berendezett Pétervár 
udvari rezidenciája szolgált. S bár a nyugati zene hatása hátráltatta a hazai zeneművészet 
kibontakozását, ugyanakkor példát mutatva, formai és tartalmi elemeket kölcsönözve segítette 
is a megerősödését. 
1836-ban döntő fordulatot jelentett Mihail Ivanovics Glinka: "Ivan Szuszanyin" c. operája. 
Bár Glinka arisztokrata származású volt, egész művészetét áthatja az orosz nép iránti 
szenvedélyes szeretete. Zenei világa 2 nagy forrásból táplálkozott: az orosz népdal és az olasz 
operaszínpad, melyet nyugat-európai tanulmányútja alkalmával ismert meg. 
A "Ruszlán és Ludmilla" c. operáján közel öt évig dolgozott. Az ihletet Puskin epikus 
mesekölteményéből merítette, s ez a képzeletbeli téma módot adott arra, hogy a zenei 
képzelőerőt határtalan magasságokba emelje. Glinka nemcsak a régi orosz dallamok 
motívumaival dolgozott, hanem az egzotikus-keleti - arab, perzsa, kaukázusi - zene 
táncelemeivel is. A 19. századi orosz művészet kibontakozása éles harcok közepette 
zajlott le. Az értelmiség két táborra szakadt: 

a) nyugatosok: az ország nyugati mintára történő átalakítása mellett, a polgári átalakulás 
mellett döntöttek. 

b) "szlávofilek"  a konzervatívszárny: félt a nyugati felvilágosult szellem beáradásától, s 
mereven ragaszkodott a hagyományokhoz. 

 
 

Pjotr Iljics Csajkovszkij  
 (1840-1893) 

 
Az orosz zenei romantika legsokoldalúbb nagy alkotói egyénisége. 
Művészetében egyesíti a nyugati romantika vívmányait az orosz 
nemzeti hagyományokkal. Csajkovszkij volt az első igazi orosz 
zeneszerző. Jómódú, középosztálybeli 
családból származott, s már gyermekkorában 
megnyilvánult rendkívüli érzékenysége a 
zene iránt. A pétervári konzervatóriumban 
Anton Rubinstein tanítványaként tökéletesen 

P. I. Csajkovszkij 

Az idős zeneszerző 



elsajátította a zene tudományát. Szentpétervári tanulmányait követően tizenkét évig a 
moszkvai konzervatóriumban dolgozott, mint pedagógus. Művei kezdetben kedvezőtlen hazai 
fogadtatásra találtak. Eme kudarc a túlfeszített munka, labilis lelki alkata és egy elhibázott 
házasság 1877-ben idegösszeomlásba sodorták. A kivételes tehetséggel megáldott orosz 
mester tragikusan ellentmondásos személyiség maradt. A lelki nyugalom pillanatai ritkák 
voltak nála. Érzékeny lelki alkata, homoszexualitása, emberi kapcsolataiban nehézségeket 
okozott. A zenéjéből áradó szépség, tisztaság és harmónia azonban gyakran segített e 
nehézségek és lelki problémák leküzdésében. Lenyűgöző zenei stílusa tette lehetővé, hogy 
pártfogóra talált egy gazdag özvegyasszony, Nagyezsda Filaretovna von Meck személyében, 
aki bőkezű támogatásával kisegítette anyagilag is válságos helyzetéből, s megteremtette 
számára a gondtalan alkotói munka lehetőségét. Visszatérő depressziós rohamai számára 
Firenze városa megkönnyebbülést jelentett. 1878-ban költözött oda egy von Meck által 
számára bérelt lakásba. Itt szokatlanul jól érezte magát, a várost 1879-ben hagyta el. Ettől 
kezdve állandóan utazgatott, mint műveinek dirigense beutazta Európát megismerkedett 
Brahmssal, Grieggel, Mahlerrel. 1880-tól kezdve neve világhírűvé vált. A muzsika majdnem 
minden műfajában alkotott maradandót. 1893-ban, élete utolsó évében sikere, népszerűsége és 
az iránta tanúsított tisztelet meghaladta a zeneszerzőknél szokásos mértéket. Alkotó erejének 
a csúcsán volt, ötvenhárom évesen is bővelkedett művészi tervekben. Egy alattomos 
kolerafertőzés azonban idő előtt véget vetett életének. 
 

Művei 
Csajkovszkij célja ugyanaz, mint az Ötöknek - az orosz népzenén alapuló zeneművészet 
megteremtése -, zenei neveltetése és sajátos lelki alkata folytán azonban közelebb állt a 
nyugat-európai romantikához, mint az Ötök csoportja. Máig sem szúnő népszerűségének 
magyarázata, hogy a maga érzés- és gondolatvilágát a legközérthetőbb hangon tudta a 
közönség elé tárni műveiben. zenei stílusának eredetisége az orosz népi melódiakincsen 
alapuló, közvetlen hangú zeneművészet. Művészete leginkább abban különbözik orosz 
kortársaitól, hogy a nemzeti hangot alárendelte az egyéni, emberi általános érvényű 
igazságok művészi ábrázolásának. A nyugati zenekultúrák közül a francia állt a legközelebb 
hozzá (Gounod, Bizet, Massenet), s részben az olasz zene is (Verdi), ám a német zene újító 
törekvéseivel, Wagner reformjával nem értett egyet.  
Zenei példaképe és eszményképe Mozart volt, zenéjének örömtelisége, kristályszerű 
csillogása, a belőle áradó humanizmus maradandó értéket jelentett számára. 
 
Szimfonikus programzenéje 
Témájuk legtöbbször az emberi lét örök problémájával, az élet-halál kérdésével foglalkozik: 
"Vihar", "Hamlet", "Rómeó és Júlia" nyitányfantázia. 
Hat szimfóniája közül főként az utolsó három vált a 19. század szimfonikus zenéjének igazi 
csúcspontjává. 
 

 "IV. f-moll szimfónia"    az ember úrrá lesz a sors erői felett. 
 "V. e-moll szimfónia" 
 "VI. h-moll patetikus szimfónia"      ez a mű a hattyúdala, melyben a hős elbukik a végzettel 

vívott küzdelemben. 
 
 
 
 
 
 



Versenyművei 
 "B-moll zongoraverseny" 
 "D-dúr hegedűverseny" 

 
E versenyművek a zeneirodalom legtisztább és legpompásabb értékei közé tartoznak, s a mai 
hangversenyélet állandó repertoárdarabjai. 
 
 
Színpadi zenéje 
Csajkovszkij kitűnő zenei dramatikus is volt. Tíz operát komponált, melyek közül kettő - az 
"Anyegin" és a "Pique Dame" - a világ zenedrámáinak ékszerei. Mindkét esetben lélektani 
operát írt, s mindkettő alapjául Puskin műve szolgált. További operái - "Az orleansi szűz", 
Mazeppa", "A varázslónő", "Jolanta" - többnyire nem jutottak túl az orosz operaszínpadokon. 
Annál inkább betörtek az ismertség világába Csajkovszkij  balettjei - "Hattyúk tava ", 
"Csipkerózsika", "Diótörő" -, melyek mesés hangvételű zenéjük szépségével nyűgözik le a 
közönséget, s nem egyszer azzal, hogy ihletésüket tisztán az orosz népművészetből merítik. 
 



II. Az "Ötök" csoportja 
 
Az Ötök csoportja volt a másik zenei szárny, amely az orosz nemzeti művészet 
megteremtéséért harcolt. 
Tagjai: Milij Balakirev, Cezar Kjui, Rimszkij Korszakov, Alexander Borogyin, Mogyeszt 
Muszorgszkij. 

 

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij 
 (1839-1881) 

 
A zenei realizmus egyik első képviselője, a realista orosz zene és 
zenés népdráma megteremtője, a 19. századi színpadi zene 
történetének Wagner és Verdi mellett legnagyobb alakja. Hiányos zenei 
műveltsége ellenére Muszorgszkij tehetsége kivételesen egyéni és 
sajátos, zseniálisan eredeti volt. Noha nemegyszer zenei amatőrnek 
csúfolták, zsenialitásában tisztánlátón felismerte, merre fejlődik a zene. 
Az élő zenei nyelvből merített intonációk felhasználása, a merészen 
harmonikus gondolkodás, a vonzalom az orosz dal iránt, a legmélyebb 
emberi érzések valóságos kifejezése alapján Muszorgszkijt nemcsak a 
realista zenedráma alkotójának, hanem a zenei impresszionizmus 
közvetlen elődjének is tekintik. 
Nemesi családból származott, 10 éves koráig falun élt. Apja birtokán 

nőtt fel, ahol a cselédektől és gyermekkori nevelőnőjétől a "Nyanyától" hallott népdalok, 
népmesék egész életére, egész művészetére hatással voltak. Bár már gyermekkorában 
kivételes zenei tehetséget mutatott, alá kellett rendelnie magát apja akaratának és elvégezni a 
kadétiskolát. Ám nem sokáig maradt ezredénél, 20 éves korában szakított a katonai pályával, 
csatlakozott az Ötök társaságához, s a szentpétervári művészek bohém társaságában élt. 
Inkább az unalmas hivatali munkát választotta, tisztviselőként dolgozott, hogy ezután minden 
erejét a zenének szentelhesse. Gyenge alkatú, neurózisra hajlamos ember volt, ezért nagyon 
megviselte, amikor az Ötöket összefűző kötelékek fellazultak, s ő is magára maradt. Növekvő 
idegbántalmai elől alkoholmámorba menekült. Ez is elősegítette 1881-ben bekövetkezett 
halálát. 
 
Művei 
Muszorgszkij művészetének a maga korában nem volt olyan fogadtatása, mint pl. 
Csajkovszkijnak, túl naturálisnak és nyersnek ítélték meg az Ötök-ben is csak Borogyin 
lelkesedett érte. Nem volt túlzottan termékeny komponista, s amit hátrahagyott, annak 
javarésze félbemaradt, befejezetlen alkotás. Nagy részüket Rimszkij Korszakov hangszerelése 
juttatta el a közönségig. Műveinek témája az élet igazságának megismerése, a különböző 
emberi jellemek, karakterek ábrázolása, az orosz nép, az orosz történelem. Stílusát művészi  
realizmus jellemzi: az élet valóságának megismerése, annak bátor művészi megragadása, s ily 
módon való visszaadása a társadalomnak. Egyik f ő törekvése az orosz nyelvre alapozott 
deklamáció = énekbeszéd megteremtése volt. Főleg nagy dalciklusaiban sikerült ennek 
művészi szintű megvalósítása. 
 
 
 
 
 

M. P. Muszorgszkij 



Dalok 
Közel 80 dalt írt, közülük három dalciklus a legnevezetesebb. 
 

 "Gyermekszoba dalok"  
 "Napfény nélkül" 
 "A halál dalai és táncai" 
 Legközismertebb dala a "Bolhadal" 

 
Zenekari műve 
 

 "Éj a kopár hegyen" szimfonikus mű 
 
 
Színpadi zenéje 
 
"Házasság" Gogol komédiája nyomán készült opera. A szöveg szó szerinti 

megzenésítése, librettó nélkül. 

"Borisz Godunov"  Muszorgszkij művészetének ereje ebben az operában mutatkozott 
meg a leginkább. A szerző maga írta a szövegkönyvet Puskin 
azonos című tragédiája alapján. Újszerűsége és nagysága a 
művészien alkalmazott zenei realizmusban rejlik. Az orosz népnek, 
mint a történet aktív tényezőjének domináns szerep jut az egyes 
szereplők, mélyenszántó lélektani megrajzolásában, főként az 
önjelölt cár, Borisz lelki válságaiban és gyötrelmeiben. A mű csak 
nehezen érvényesült, 12 évvel a szerző utolsó finomítása után került 
először bemutatásra. III. Sándor cár először betiltotta az operát, 
mivel világnézetének nem felelt meg sem a gyilkos cár 
realisztikusan megrajzolt alakja, sem a nép meggyőzően kifejezett 
haragja az orosz nemesség, a bojárok iránt. A mű partitúrája örök 
kihívás maradt. Különböző szerzők - pl. Rimszkij Korszakov, D. 
Sosztakovics - hangszerelési beavatkozásokkal igyekeztek növelni 
a mű zenedrámai hatásosságát. 

"Hovanscsina" Szintén történelmi témájú opera, amely az orosz nép szenvedéseit 
ábrázolja a cári önkényuralom idején. 

"Szorocsinci vásár" Vígopera, e két utóbbi operáját nem fejezte be, s ennek oka 
örömtelen élete, valamint az alkohol erős befolyása volt. 

 
Zongoraműve 
 
"Egy kiállítás képei" 
Több darabból álló zongoraciklus, amelyet később Maurice Ravel francia zeneszerző 
hangszerelt át szimfonikus költeménnyé. Az 1874-ben keletkezett művet Muszorgszkij 
barátjának Victor Hartman orosz festőnek a művész halála után rendezett kiállítása ihlette. A 
zeneszerző 10 tételben zenésítette meg festő barátja rajzait. Az egyes tételek közé 
"Promenade" felirattal összekötő zenét írt, amelyekben önmagát kívánta ábrázolni, amint a 
képek előtt sétál és szemléli őket. 
 
 
 



1. kép: "Gnóm" 
"Fantasztikus figura görbe lábakkal" írja róla Muszorgszkij, s zenéjében a torz alak 
tragikumát érzékelteti. Az utána következő "Séta" motívuma már oldottabb hangulatot teremt.  
 

2. kép: "Az ódon vár" 
Olaszos ritmus utal az itáliai környezetre, majd ismét a "Séta" következik. 
 

3. kép: "Tüilériák kertje" 
A párizsi parkban játszadozó kedvesen mozgalmas jelenet, a dinamikát a zenében a staccatók 
jelzik. 
 

4. kép: "Bydlo" 
Közvetlenül az előző tétel  után hangzik fel, annak éles ellentéteként. A párizsi játszótér 
mozgékony staccatói után a kietlen lengyel tájon haladó ökrösszekér küzdelmes útját 
érzékelteti a basszus súlyos akkordjainak egyhangú döcögése. Utána ismét a "Séta" közjáték 
szólal meg. 
 

5. kép: "Kiscsibék tánca a tojáshéjban" 
Hartman, aki kiváló színpadi díszlettervező is volt, Szerov: Trilby c. balettjéhez rajzolta e 
vidám színpadképet. 

 
6. kép: "Goldenberg Sámuel és Smüle" 

Egy gazdag és egy szegény zsidó párbeszéde, s ebben az egyenlőtlen esélyekkel folytatott 
vitában az utolsó szót a gazdag Goldenberg Sámuel mondja ki. Ezután utoljára hangzik fel a 
"Séta" motívuma, ismét egész terjedelmében, alig némi módosítással idézve a bevezetést. 
Ettől kezdve már gyors ütemben vonzza a tárlat látogatóját a képek egyre izgalmasabb 
mondanivalója. 

 
7. kép: "A limoges-i piac"  

Zongoristák hírhedt erőpróbája e tétel. A veszekedő kofák sebesen pergő nyelvelését és 
indulatos gesztusait a piac mozgalmas életét, szüntelenül csattogó staccatókkal ábrázolja a  
zeneszerző. 
 

8. kép: "Katakombák" 
Az előző lármás jelenből átmenet nélkül visz a képek útja a néma régmúltba, Párizs 
katakombáinak hideg és mozdulatlan mélyébe. Ezen a képen Hartman önmagát ábrázolta, 
amint a párizsi katakombákat - a római kori síremlékeket - lámpással végigjárja. Muszorgszkij 
e tételben a "Séta" már ismert dallamát dolgozta fel sejtelmes, kísérteties zenében, s latin 
címet adott: Con mortuis in lingua mortua (Halottakkal a holtak nyelvén). 

 
9. kép: "Baba Jaga kunyhója" 

E tétel realisztikus mozgalmassága feloldja az előző kép hátborzongató valószerűtlenségét. 
Baba Jaga az orosz népmese boszorkányalakja. A tétel befejezése virtuóz kadenciával vezet át 
a szvit záróképéhez. 
 

10. kép: "A kijevi Nagy Kapu" 
Hartman készítette Kijev számára annak a díszes városkapunak a pályatervét, amelyet Hősök 
Kapujának neveztek, és amelyhez felhasználta a régi orosz építőművészet díszítő elemeit. A 
szvit diadalmas hangú pompás fináléja érzékelteti az ősi orosz elemeket. 
 



Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov 
 (1844-1908) 

 
 

Az "Ötök" csoportjának meghatározó egyénisége volt, 27 évesen a 
szentpétervári konzervatórium professzora lett, s oly intenzíven 
vetette bele magát elméleti tanulmányaiba,  hogy hamarosan a 
korabeli Oroszország legműveltebb művészévé vált. Részben az 
"Ötök" hatására, részben született demokratizmusából eredően 
Rimszkij Korszakov szívébe zárta az orosz népzenét. Gyűjtötte és 
harmonizálta azt, nincs még egy orosz művész, akinek életműve 
ilyen mélyen a népi hagyományokból eredne. 
 
 

 
 

 
Művei 
 
Alkotómunkája súlypontját 15 operája képezi. E művek leggyakrabban Puskin, Gogol és 
Osztrovszkij témáiból indulnak ki. Némely alkotásához a szerző maga írta a szövegkönyvet. 
 
"Hópelyhecske" a fantasztikus meseszerűséget kitűnően összekapcsolta az orosz élet 

realitásával. 
"Szadko" ebben egy régi legendát dolgozott fel, történelem és mitológia, 

kereszténység és pogányság keveredik a műben. 
"Mese a Szaltán cárról" a vokális és hangszeres kifejezés szándékos kontrasztjával valóságos 

és nem létező személyeket jellemzett. 
"Az aranykakas" a szatirikus jelenetek váltogatásával színpompás mesefreskót alkotott. 
 
Rimszkij Korszakov, a hangszerelés és a hangszínezés kiváló mestere egy sor értékes 
szimfonikus művet alkotott, melyek közül a "Spanyol capriccio" és a "Nagyorosz Húsvét" 
vált világszerte népszerűvé.  
 

Ny. A. Rimszkij Korszakov 



Későromantika a zenében 
 
 

A XIX. sz. zenéjét a korábbi, egységesebb stílusokkal szemben (barokk, klasszikus) a 
sokféleség, sokszínűség jellemezte. A század végére a romantikus vonások fokozódnak, a 
zene egyre erősebb hatásokra törekszik, olykor szentimentalizmushoz vezet. Eljutnak a 
hangnemek teljes egybeolvasztásának, s ezzel a dúr-moll rendszer megszüntetésének 
küszöbéig.  

A romantika késői korszakának három jelentős irányzata alakult ki: a wagnerizmus, a 
nemzeti zenekultúra kialakulására való törekvés, valamint a verizmus. 
 
Wagnerizmus Richard Wagner újító törekvései, zenekarkezelése döntően befolyásolja az 

új   generációt. Követői óriási méretűre növelt zenekart használnak, a 
hangzás és a kontrasztok érdekében sokkhatásokkal élnek, s a zenéjükre 
általában a meghökkentés, a túlzások jellemzőek. 
 

Richard Strauss:  német komponista, zenekarának kezelésében a hatáskeresés vezérli, 
virtuozitásban Wagnert is túlszárnyalja. Wagner „flitter” technikája — a  
vonóskar virtuóz flitter-szerű csillogása — zenekarában szinte állandóan 
jelen van, s elsősorban a fafúvókon érvényesül. Legismertebb operája a 
„Rózsalovag”.  

G 
Gustav Mahler: 
    

osztrák zeneszerző, a századforduló időszakának egyik 
legproblematikusabb egyénisége. Művészetének ellentmondása: lírikus 
alkat, s ugyanakkor rendkívül felduzzasztott, un. „mamut” formákban 
tudja kifejezni magát. (Pl.: a VIII. Esz-dúr szimfóniában óriási zenekar és 
orgona két vegyeskar, egy gyermekkar, s nyolc szólista szerepel.) Mahler 
postakürttel, harangokkal, ütőkkel bővített nagyzenekara új színt hozott a 
zenébe. 

 
      

Max Reger:        
Richard Strauss és Gustav Mahler mellett a harmadik jelentős képviselője 
az utóromantikának. 
 

A nemzeti kultúra kialakulására való törekvés 
 
    Ez a stílusirányzat főleg olyan országokban alakult ki, ahol az idegen 

elnyomás illetve a fejletlen társadalmi körülmények miatt  eddig nem jött 
létre megfelelő nemzeti zenekultúra. 

 
Edward Grieg:    A norvégek mindmáig legnagyobb zeneszerzője, lírikus alkat. 

Legismertebb műve Ibsen, Peer Gynt-jéhez írt kísérőzenéje. 
 

Bedřick Smetana: Cseh zeneszerző, nevéhez fűződik Csehországban a romantikus nemzeti 
zenekultúra alapjainak lerakása. Operái, szimfóniái, kamaraművei 
jelentősek. „Eladott menyasszony” vígopera, „Moldva” szimfonikus 
költemény. Szépen áradó dallamos muzsikája minden bizonnyal az egyik 
legszebb példája a zenével kifejezhető hazaszeretetnek. A cseh hazán 
átfolyó Moldva a hazai táj szépségét dicséri, és a hősi múltra emlékeztet. 

    



    
Leos Janacek:  
    

Szintén cseh zeneszerző, nála sem a népdal-idézetekkel fejeződik ki a 
nemzeti jelleg, hanem a nép valóságos élete iránti érdeklődésében 
nyilvánul meg, ezt bizonyítja műveinek témaválasztása is. 

 

Antonin Dvořak
(1841-1904) 

Smetana és Janacek mellett a cseh zene ismert képviselője. Művészetének 
nemzeti jellege nála is a témaválasztásban nyilvánul meg. („Szláv táncok” 
zenekari sorozat) Zenéjére a romantikus szerzők közül Brahms volt a 
legnagyobb hatással. Operákat, szimfóniákat és egyéb zenekari 
kompozíciókat, kamarazenét, dalokat írt. „h-moll gordonkaversenye” 
mellett legnépszerűbb műve a „ IX. e-moll Újvilág szimfónia”, amely 3 
éves amerikai tartózkodásának állít emléket, és a néger, valamint az indián 
zene hatását is mutatja. A szimfónia bemutatója 1893-ban volt New 
Yorkban. 

 
 
             Smetana: Moldva /téma/ 

      
 
 

Dvořak: e-moll (Újvilág) szimfónia (Op. 95) II. és IV. tétel témái 

 



 
 
 
Verizmus  
(verizmus = realizmus, valószerűség) 
Ez egy opera irányzat, mely a kor realista irodalmának (Zola, Ibsen stb.) volt a zenei 
megfelelője. A zenében lényegében nem hozott újat, de az operák témáját illetően 
nagymértékű változást fedezhetünk fel. Olaszországban született meg, a nagy operai 
hagyományok megnyilvánulásaként. A stílus jellemzője a mindennapi témák nyílt, olykor 
nyersen realisztikus ábrázolása. A polgárságnak egy új, alulról jövő rétege nőtt föl, amely 
nem tűrte az elvont, moralizáló bölcselkedést, a nagy eszmék, a hazafias gondolatok messze 
álltak tőle. A színpadtól a maga világának ábrázolását, a köznapi igazságok drámáját várta. 
Az új irányzat tehát ezt az igényt szolgálta ki. (vero = igaz) A verizmus gyökerei 
tulajdonképpen Franciaországba nyúlnak vissza, Bizet „Carmen” című operája indította 
útjára ezt a stílusirányzatot, de Olaszországban bontakozott ki legintenzívebben. 
A mozgalom legsikeresebb zenés színpadi remekművei: Pietro Mascagni: 
„Parasztbecsület”, s Ruggiero Leoncavallo: „Bajazzók” című egyfelvonásos operái. 
Mindkettő tárgya a szenvedélyes szerelem, mely féltékenységben nyilvánul meg, és véres 
bosszúba torkollik. Közös vonásuk az is, hogy az emberi sorsot — kiszakítva az élet 
teljességéből — végzetszerű, tragikus mivoltában, hőseiket olykor abnormális 
szenvedélyektől eltorzultan mutatják be. 
 
 
 



Giacomo Puccini 
(1858-1924) 

 
 
 

A mozgalom legnagyobb, s a műfaj mindmáig legnépszerűbb mestere, a 
Verdi munkásságát követő olasz opera jeles zeneszerzője. Művei a világ 
operaszínpadjainak leggyakrabban játszott darabjai közé tartoznak, 
melyekben éppúgy tükröződik a századforduló nyugtalan atmoszférája, 
mint az opera korábbi nyugat-európai hagyományai, vagy a kortárs 
törekvések (pl.: Debussy) számos eleme. Olasz előde mellett sokat 
tanult a francia operaszerzőktől, elsősorban Bizettől. Igen jól ismerte a 
színpadi hatás eszközeit, és melodikus tehetsége mellett főként ez 
biztosítja operáinak sikerét. Példátlan népszerűségének magyarázata 
zenei világának leglényegesebb stíluselemeiben rejlik. 
 
 

1. Színpadáról száműzte a nagy eszméket tartalmazó történelmi témákat, vagy a mitológiát. 
Szereplői többnyire a polgári élet hétköznapjainak egyszerű kisemberei. Az ő érzésviláguk 
és sorstragédiájuk elevenedik meg a színpadon.  

 
„Bohémélet” 
„Pillangókisasszony”  
 
„A Nyugat lánya” 

- kis varrólány Mimi, és a nincstelen művészek köré szőtt cselekmény. 
- főhőse Csa-Cso-Szán, az idegen függőségben élő japán nép világából 
  való. 
- kivándorlók bányászok, tehenészek keresik boldogulásukat a még 
  archaikus állapotban lévő Amerikában.  

2. Drámái a „Gianni Schicchi” című vígoperája kivételével mind nőközpontúak. Többnyire 
a női sors kiszolgáltatottságát hangsúlyozzák, s férfi alakjai nem akarat és tetterős 
romantikus hősök — hanem csak mint a nő életének része szerepelnek. (Pl.: „Tosca”) 

3. Igen nagy jelentőséget tulajdonít a környezet varázsának. Színpada tele van látványos 
háttérrel, s hogy egy-egy mű minél meggyőzőbben keltse az eredeti, helyi hangulat 
illúzióját, zenei nyelvével is igyekszik ezt kifejezni. (Pl.: „Köpeny”-ben verkliszó utal a 
párizsi utcára. A „Pillangókisasszony”-ban, vagy „A Nyugat lányá”-ban sűrűn feltűnnek 
japán, illetve indián népzenei motívumok. A környezethez való alkalmazkodás 
legnagyszerűbben a „Turandot” című befejezetlen operájában valósul meg, melynek 
zenéjét végig átszövi az egzotikus, keleti hang.) 

4. Művészetének legfőbb varázsa: melódiavilága. E tekintetben méltán tekinthető Verdi 
utódjának.  

5. Zenéjének hatásfokát emeli erős szifonizmusa, zenekara a cselekmény aktív, magyarázó 
háttere, s az áriáknál sem válik „csak” kíséretté, hanem az énekszólam méltó társa, vele 
együtt szárnyal. 

  
 
 
 

Giacomo Puccini 
iacomo Puccini 



Élete 
1858-ban született, Luccai muzsikuscsaládból. A milánói Conservatorium tanulója volt. 

Mestere Ponchielli, aki önfeláldozó barát is egyben. Ő szerez szövegkönyvet az ifjú 
zeneszerző számára, és ő gondoskodik megfelelő összeköttetésekről is. 1893 a „Manon 
Lescaut” bemutatója. A század legszellemesebb zenekritikusa, Bernard Shaw írta róla: 
„Az a gyanúm, hogy ez a Puccini nevű úr egyszer majd átveszi maestro Verdi örökét...” Jó 
három esztendővel a Manon bemutatója után, 1896-ban jelentkezik új művével, a 
„Bohémélet”-tel. A premier színhelye Torino, a vezénylő karmester Arturo Toscanini. 
Ezek a kezdeti sikerek nemcsak elismerést és tapsot hoztak a zeneszerző számára, hanem 
pénzt, jobb anyagi körülményeket is jelentettek.  

1900-ban került sor a „Tosca” című operájának bemutatójára, mely világsikert aratott. 
Négy évvel később került színpadra a „Pillangókisasszony”, melynek címszerepe minden 
szopránénekesnő „mennybemenetelét” jelenti.  

Élete utolsó időszakában született három miniatűr remekműve, a „Köpeny”, az 
„Angelica nővér” és a „Gianni Schicchi”. Mindhárom egyfelvonásos opera, s mint 
Hármaskép (Triptichon) ismeretes. A kortársak és az utókor egyöntetű véleménye szerint a 
Gianni Schicchi Puccini életének egyik csúcsteljesítménye. Mintha azt a hangot pengetné 
tovább, amit Verdi a Falstaffban kezdeményezett. Remekmű, telve élet- és 
emberismerettel, iróniával és bölcsességgel. Az Angelica nővér kolostorbeli élményeinek 
hatására született, ahová nővérét ment meglátogatni. A Köpeny miniatűr rémregény, 
melynek témája a szerelem és féltékenység kegyetlen ötvözete.  

1926-ban a milánói Scalaban mutatták be Puccini hattyúdalát, a „Turandot”-ot. Az 
alkotás versenyfutás a halállal, hiszen a zeneszerző már nagyon betegen írja a partitúra 
sorait, s a mű utolsó jelenete már csonkán maradt. Franco Alfano fejezte be, Puccini 
jegyzetei alapján. A bemutató napján, április 25-én Toscanini a karmester kegyelete jeléül 
Lin halála után letette a pálcáját, és közölte a publikummal, hogy a toll ennél a taktusnál 
hullott ki a mester kezéből. A teljes mű, Alfano kiegészítésével csak a következő napon 
került színre.  

 
Puccini 66 éves korában, 1924-ben halt meg. Zenetörténeti jelentősége abban áll, hogy 

még Verdi után is tudott eredetit és maradandót alkotni. Követője nem volt, s követni már 
nem is lehetett, hiszen halálának évében már az élre törtek az új idők modern törekvései. 
(Bartók, Sztravinszkij, Schönberg) 
 


