


Szabadka zene i é le iének  
m ú ltja , szűkebb v ilágun k  zene
ku ltú rá jának tö rténe te  több m in t 
egy évszázadon á t csupán a 
k is  h e ly i lapok, közlönyök vagy 
töredékesen a fővá ros i zene i fo 
lyó ira to k  hasábja in é lt. így  vo lt, 
m ert a ce n tru m tó l távo l eső 
városok m in d ig  va la m irő l le kés 
tek. A közbeeső év fo rdu ló k  v i 
szont a lka lm a t n yú jto tta k  arra, 
hogy az írók, zene kritikusok  

m egem lékezzenek korunk k ie 
m elkedő zene i egyén isége irő l, 
de á tfog ó  képe t é le tü k rő l, m un
kásságukró l csak va laho l a szá
zad fo rdu ló  k iadványa i közö tt ta 
lá lha tunk. V o ltak le lke s  zene
kedve lők  és zenetörténészek, 
a k ik  egy-egy p o rtré t m eg ra jzo l
tak, m in t D 'ls o z  Kálm án A rno ld  
G yörgyét, id. Á b rán y i Korné l 
Gaál Ferencét, Lányi V ik to r Lá
n y i Ernőét, de egye tlen  o lyan  
m ű sem szü le te tt, am ely zene
tö rté n e t i igénnye l Szabadka ze
n e i é le tének tö rté n e te t  —  bár 
csak körvonalakban is  —  m eg
ra jzo lta  volna.

Kenyeres Kovács M árta  
erre  a régó ta  fe ldo lgozásra  vá-
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SZABADKA ZENEI ÉLETE A XVIII. 
SZAZAD VÉGÉN

A szabad királyi város képe nem nyújt 
vallami festői látványt. A mintegy 
2300 házikó kommunális terv nélkül 
épült, mind távolabbra terjeszkedve 
a központtól, a valamikori vártól, a- 
mely ekkor már a ferencesek templo
ma. A város nagy kiterjedésű faiusi 
településre emlékeztet, annál is in
kább, mivel lakosságának legnagyobb 
része még mindig csaknem kizárólag 
mezőgazdasággal foglalkozik. A mo
noton falusias élet hétköznapjaiba 
csak a lakodalmak, keresztelők, a fo
nóban való összejövetelek, a kocs
mák előtt rendezett táncmulatságok 
visznek színt és változatosságot. A 
szláv ajkú (lakosság énekeit, táncait 
ilyen-kor tambura vagy gajda kíséri, 
a magyarok vagy hangszeres kíséret 
nélkül énekelnek és táncolnak, vagy 
pedig cigányzenészek kíséretével. Ek
kor még csak ezek az események 
nyújtanak ailkaímat arra, hogy Sza
badka lakossága saját népdalait, nép



zenéjét élvezze, szájról szájra adja. 
A színtársulatok ugyanis, amelyek 
1780-tól kezdve szerepelnek a város
ban, német együttesek, német szelle
met, német zenét igyekeznek terjesz
teni. S a Te réz-templomban is, ame
lyet 1773-ban kezdtek építeni, messzi
ről jött, idegen kántorok működnek, 
csehek és németek, akik ugyan kép
zett zenészek, s ezért az iskolai ze
neoktatást is rájuk bízzák, de a 
templomi (kórussal csak a latin nyel
vű egyházi kompozíciókat énekelte
tik, az iskolákban pedig a valilásos, 
ugyancsak iliatin nyelvű énekeken kí
vül csak saját hazájuk zenéjét ta
nítják. E néhány művdlt zenész mű
ködése és a vidék népeinek zenéje 
között óriási szakadék tátong. Ez a 
helyzet egészen 1800-<ig, amikor egy 
nagyon fiatal, még alig tizenkilenc 
éves (karmester jön a városba, Ar- 
nold György, aiki forradalmi újításokat 
visz végbe m'ind az egyházi, mind 
a világi zene terén, s önfeláldozó, 
fél évszázados munkájával megala
pozza Szabadka zenekultúráját. Orszá
gos jelentőségű alkotómunkájában ki
emelkedő helyet foglalnak el magyar 
népzenei motívumokkal átszőtt, nem
zeti tárgyú világi, sót egyházi művei 
is, és ő jelenteti meg az első bu- 
nyevác énekes könyvet. S a mai sza
badkai városi zeneiskola és zenekar 
megalapítójának 'is Arnold György te
kinthető.



ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Arnold György 1781. június 5-én 
született a Pest megyei Taksony köz
ségben mint Arnold József kántor és 
az ugyancsak kiváló zenei tehetségű 
Böhm Katalin második gyermeke. Pár 
év múlva az akkortájt híres búcsú- 
helyen, Hajóson vállalt kántori állást 
az apa, oda költözött a család, s 
György itt végezte az elemi iskolát. 
Első zenei ismereteit édesapjától és 
annak kórusában szerezte, de erede
tileg nem készült zenei pályára. Pécs
re ment tovább tanulni, jogot szere
tett volna végezni. Ez a terve azon
ban nem teljesülhetett. Két esemény 
is közrejátszott abban, hogy szándéka 
meghiúsult. 1796-ban meghalt édesap
ja —  György még csak tizenöt éves 
volt ekkor — , s bár özvegyen maradt 
édesanyja a „község határozatából” 
férjhez ment az elhunyt örökébe lé
pő segédkántorhoz, otthon még kilenc 
gyermekről kellett gondoskodni. De 
a 'közvetlen kiváltó ok, hogy Arnold 
György elhagyta Pécset, az a diák- 
csíny volt, amelyet Abonyi Árpád Az 
egyetem pallosa című regényében írt 
meg, s amelyben egy Amoldovics 
diák is szerepel. E diákcsíny után a 
pécsi tanulóifjúság java része szét
széledt. Arnold György ekkor Kalo
csára került, ahöl Pöhm Pál székes- 
egyházi karmester mellett újra a ze
nének szentelte magát, s olyan si
kerrel, hogy 1800. április 19-én mes
tere meleg hangú ajánlólevelével pá



lyázta meg a szabadkai Te réz-templom 
karnagyi állását. A városi tanács 
Pöhm ajánlatára fel is vette Arnoildot 
próbaévre, amelynek eltelte után 
megerősítették állásában.

Arnold György korán nősült. 1802- 
ben kötött házasságot pécsi diákköri 
kedvesével, Mailek Jozefával, akivel 
Pécs elhagyása után titokban levele
zett. A lány apja ugyanis, Ma lek Mi
hály katonatiszt, haliam sem akart an
nak idején a szegény hajósi kántor 
fiáról. Arnold gyors sikere szabadkai 
karnagyi állásában azonban hatással 
volt a lány szüleire is, akik azután 
beleegyezésüket adták a házassághoz.

Arnold házassága boldog volt. ö t 
gyermek származott belőle: Frigyes, 
Anta'l, Károly, Ferenc és Mária. A 
legtehetségesebb és legsokoldalúbb 
közülük az elsőszülött fiú, Frigyes volt. 
Ügyesen fuvolázott és zongorázott, de 
nem a zenei pályát választotta, hanem 
azt, ami édesapjának nem sikerült: jogi 
diplomát szerzett. Városi szolgálatba 
lépett Szabadkán, tanácsnok, később 
főkapitány lett, majd két ízben is 
polgármesternek választották meg. Ar
nold többi gyermeke közül a legki
sebb, Mária tűnt ki zenei képessé
geivel. Apja hangversenyein gyakran 
lépett fel zongora- és énekszámokkal, 
de nem lett hivatásos művész. Pácza- 
dvklódi Szabó Sándor földbirtokoshoz 
ment férjhez.



Hogyan indult Arnold szabadkai út
törő jellegű munkássága? Hogyan ve
tette meg a fiatal karmester Szabadka 
mai zenekultúrájának alapjait? Kétség
telenül tehetségével és rátermettsé
gével, de talán legfőképpen mégis 
rendkívüli, minden akadályt legyőző 
alkaraterejével.

Amikor 1800-ban Szabadkára érke
zik, a Teréz-templómban csak egy kis 
létszámú férfikórust talál, s az újon
nan rendelt, kétszárnyú, 18 regiszte
res orgona is csak a következő év
ben készül el. Őt azonban nem csüg- 
gesztik a kezdeti nehézségek, a szin
te kilátástalannak látszó helyzet. Hi
hetetlen kitartással és szívóssággal, 
fáradságot nem sajnálva és saját ere
jét a legkevésbé sem kímélve küzd 
minden kis eredményért. 1803-ban el
éri a tanácsnál, hogy a város az é- 
nekkar mellé még öt zenészt is 
szerződtessen. De ez a szám még 
mindig nagyon csekély, és ezzel a 
pár zenésszel még gondolni sem le
het komoly zeneművek előadására. 
Hogy mégis menjen valahogy a mun
ka, Arnold maga kezd komponálni egy
szerűbb darabokat kis létszámú ének
és zenekar számára. Egy komoly vá
rosi zenekar 'létesítésének a tervé
ről azonban nem mond le. Zeneiskola 
alapítását javasolja a városi tanács
nak zenészek nevelése céljából. Ja
vaslatát elvileg el is fogadják, de 
gyakorlati megvalósításra ekkor még 
nem kerül sor. A város részéről nem, 
de Arnold részéről —  igen. Tizenkét



tehetséges gyermeket gyűjt maga 
köré, s ő egymaga, aki valójában nem 
is részesült teljes zenei nevelésben, 
de saját szorgalma által mégis sok
rétű tudásra tett szert, elkezdi taní
tani őket különféle zenekari hangsze
rek játszására. Néhány évi kitartó, tü
relmes munka után, 1809-ben meg
rendezi velük az első koncertet. Ez 
a rendezvény az első nyilvános hang
verseny Szabadka történetében, amely
ről tudunk. A következő évben szin
tén rendez egy hangversenyt ének
és zenekarával, a budai tűzvész ká
rosultjai javára. Tíz éven át foglal
kozik tanítványaival anélkül, hogy fi
zetnének érte. Csak 1814-től kezdve 
kap a várostól támogatást „zeneisko- 
lája”, amely valójában a mai szabad
kai zeneiskola őse, ugyanúgy, mint 
ahogyan az általa felnevelt első vá
rosi zeneikar a mai filharmonikus ze
nekar ősének tekinthető.

Arnold tekintélye egyre növekszik 
a városban. Nemcsak mint nagy tu
dású és rendkívüli szorgalmú művészt 
és zenepedagógust, de mint olyan 
embert Is becsülik, aiki (kapcsolatot 
tudott teremteni Szabadka többnemze
tiségű lakosságával. Az 1813-as canno- 
nica visltatio megemlíti, hogy a ma
gyar, német és latin nyelven kívül 
bunyevácuil is tud, és úgy jellemzi, 
mint jó erkölcsű, tartózkodó életű, ki
váló művészt.

Amilyen buzgó zenepedagógus, u- 
gyanolyan termékeny zeneszerző is. 
1919-ben Eszéken 'kiadja bunyevác é



nekeskönyvét, a következő cím alatt: 
Pismenik i l i t i  skupljenje pisama raz- 
lics itih  za nadiljne, svetacsne i ostale 
dneve priko godine podobnih, za vechu 
slavu boxju i kriposli duhovne naroda 
lliricskoga ucsinjeno po Gjuro Arnol- 
du u slob. kralj. varoshi M. Theresio- 
politanskoj froglavite cerkve sv. The- 
rezie kora upravitelju. U Osiku slov. 
Mart. A lois. D ivalt. 1819. 8° 202 str. 
A fenti cím magyarul így hangzik: 
Énekeskönyv vagyis íro tt gyűjteménye 
a különböző vasárnapokra, ünnepek
re és az év folyamán egyéb hason
ló napokra, az Isten nagyobb dicső
ségére és az i l l i r  nemzet le lk i épülé
sére megszerkesztette Arnold György, 
M. Theresiopolis sz. kir. város Szt. 
Teréz főtemplomának karmestere. E- 
széken, D ivalt M. A. betűivel. 1819. 
8 ré t 202 lap. Ez az első nyomtatás
ban megjelent bunyevác énekeskönyv, 
s így Arnold tekinthető „a bunyevác 
kulturális fejlődések egyik alapvető
jének is.” (Schulhoff József: Az e lfe
le jte tt zeneszerző, aki megalapozta 
Szubotica zenekultúráját. Napló, Sza
badka, 1934. július 22. 23.)

Egyházi karmester lévén, egész 
sor egyházi művet: offertóriumokat, 
himnuszokat stb. komponál. Sokolda
lúsága és úttörő szelleme azonban 
egyházi műveiben is kifejezésre ju t 
Két offertóriumának tárgyát a nemzeti 
történelemből veszi, ezek az Offertó- 
rium ok Szent Istvánra. E két korai 
művében akkoriban divatos operákból 
dolgoz fel motívumokat, így például



Mozart Don Jüanjából is. De későbbi 
egyházi műveit, mint például a Gr a- 
duale Solenne címűt, már népzenei 
elemek szövik át. S amiben országos 
viszonylatban is a legelső volt: ő
szerezte az első nagyszabású egyházi 
kompozíciókat (liberákat, misét) ma
gyar szöveggel.

Zeneszerzői alkotómunkája nem 
marad elismerés nélkül. 1814-ben VII. 
Pius pápának a francia fogságból való 
kiszabadulása alkalmából ünnepi offer- 
tóriumot komponál. A pápa 1816. jú
nius 15-én (kelt brevével köszöni meg 
a neki ajánlott művet. A brevét a bé
csi nuncius útján küldi el, aki külön 
levélben méltatja ennek jelentőségét 
és maga is csatlakozik Arnold mun
kájának elismeréséhez.

1823-ban XII. Leó pápa koronázás 
sára is ír egy offertóriumot. E művé
ért 1826-ban brevén kívül arany 'kitün
tetést is kap, ami megint csak az 
osztrák fővároson át jut el hozzá gróf 
Almássy Ignác bécsi alkancellámak a 
szabadkai városi tanácshoz lintézett le
velével együtt. A kitüntetést július 
10-én ünnepélyes ikeretek között adják 
át neki, ugyanekkor megválasztják ta
nácsnoknak is a városi tanácsba, és 
még egy dolog kapcsán ünnepük: ek
kor készült el az első színpadi műve, 
melodráma Kisfaludy Károly Kemény 
Simon című drámájának szövegére. 
Arnold György ugyanis a világi ze
ne terén is jelentős és úttörő jellegű 
műveket alkot a XIX. század ébre
dező nemzeti szellemében. Egyike a



zoknak, akik diadalra viszik az új ma
gyar stílus hőskorának zenéjét, a 
„verbunkos tavaszát". (Szabolcsi 
Bence: A XIX. század magyar roman
tikus zenéje. Zeneműkiadó Vállalat, 
Budapest, 1951. 124.) önzetlen egyéni
ségére jellemző, hogy 1925-ben felaján
lotta a Székesfehérvármegyei Szín- 
társulatnak, hogy minden jutalmazás 
nékkül hajlandó komponálni részére 
nemzeti tárgyú és stílusú darabokat: 
dalokat, 'kórusműveket, melodrámákat. 
Arnold nótái, amelyek valójában né
pies műdalok, az első ilyenfajta mű
vek közé tartoznak a magyar zene 
történetében, ugyanúgy melodrámái is.

Az 1826. július 10-i ünnepélyen 
Komlóssy Ferenc neves színigazgató, 
drámaíró és műfordító tartott beszé
det, akinek együttese előző évben 
Pozsonyban felbomlott (ez volt a Szé
kesfehérvármegyei Színtársulat), s 
aki új társulatával ekkor Szabadkán 
állomásozik. Talán éppen azért ő, mi
vel két héttel később, július 24-én 
Arnold Kemény S/mo/?jával nyitják meg 
az újonnan épített színháztermet a 
szabadkai Nagykávéházban. Érdemes 
betűhíven idézni néhány részletet eb
ből a beszédből, amely a Magyar Nem
zeti Múzeum kézirattárában 782 qu. 
Hung. alatt található meg, mivel ér
dekes korabeli jellemzést tartalmaz 
Arnoldról, a művészről és az ember
rő l

„Érdemlett Tisztelet!
Nincs szebb és Kedvesebb Köte

leség, mint az érdemnek méltó tiszte



letet adni, bár az, a köz hangra nem 
szorúl; de olly munkás Fiját Ha
zánknak, a ki elméje, ereje kitelhető 
tehetségével munkálkodik Nemzete ja
vára, lelke, szíve ömlő elragadtatá
sával, a művészi Jót és Szépet, mely- 
lyel bír, készen adja annak díszére; 
egy illy Hazafit nyilván kijelelni leg
édesebb, s drágább köteleség.

Tit: Arnold György Úr, Sz. Kir: 
Maria-Theresiopolis Várossá érdemes 
Polgárja és a Muzsika Kar Directora, 
hasznos munkálódásának szüleménye
iben az alsó Vidék régolta gyönyörkö
dött melly sok musikális Miseivel a 
Halgatókat Isteni tiszteletre gerjesz
tette, s buzgó ájtatoságra ragadta; 
nem külömben tisztelő Cantateival- 
Ouverturaival, Magyar-táncz s más da
rabjaival a nyájas, szeléd vigságot 
nemzeti érzésre emelte . . .

Valóban szép és méltó a köz tisz
teletre ezen jeles Férjfiú, mert mos
tan is fáradhatatlan munkálkodással 
dolgozik Hazája s Nemzete díszére: 
ugyan is már a múlt 1825-dik Eszten
dőben a Tek: Székes Fehér Várme
gyei Directionak azon Nagy Köszöne
tét érdemlő szép ajánlást tette, hogy 
minden Operákat-Drámákat, Karéne
keket, s bár miféle musika darabo
kat Nemzete eránt vonzó Magyar szí
véből, minden jutalmazás, bér, haszon 
nélkül megkészetendi; elég lévén a- 
zon szép Jutalma, hogy a Magyar Litte- 
ratura ezen ágát elősegítheti, és a 
művészi szép Érzést ébresztheti. Ő 
maga a szemérmes érdem piruló ér



zetével áll munkálódva csendeségé
ben és tűz elméjének új szüleménye 
nem sokára világ elejbe kerül. T. Kis
faludy Károly Úr Kemény Simonját vá- 
lasztá tárgyul és arra karénekekkel 
felváltó melodrámát szerez; Minden 
ki musikális tűz lelkét, és szép El
méjének tehetségét ösmeri, előre ör
vend azon művészi szüleménynek, ör
vend mert hathatós zengéssel halja 
Keményt a Harmónia ömlő hangjai
ban a Magyar szívekhez szóllani, és 
a Nemzeti bajnok érzést ébresztő kar- 
zengésben csatára kelni hős Elein
ket.

Illy jeles Férjfiúval kevély lehet 
Mtheresiopolis Sz: Kir. Várossá —  
kegyes szemmel nézhetik Magyarja
ink, és méltó Emlékezéssel jelelhety- 
tyük Nemzeti művészeink sorába; —  
bár számos munkái által egész haza 
megösmerhetné, s íróink szép drá
mák, Operák költeményes darabjaikkal 
Musikalis nagy tehetségének adnának 
tárgyat, hogy a Magyar szívekhez Ma
gyar zengő hangokkal szóljon, és édes- 
deden ragadó szárnya»kL:l repítené 
fény díszhelyre érdemes nevét —  
tőlle vennének példát több Művésze
ink, és amit az Ég hatalmokba adott, 
azt olly igaz —  szép —  haszon nélkül 
való lélekkel áldoznák Hazánknak.”

Arnold egyházzenei munkásságát 
egy harmadik pápai breve is díszíti, 
az, amelyet XVI. Gergely 1831-ben va
ló trónra lépésének alkalmából írt 
művéért kapott. Az 1830-as évekből 
azonban mind több világi hangverseny
ről szóló krónika is őrzi nevét, s nem



csak Szabadkáról, hanem az ország 
több nagyobb városából is. így pél
dául 1834. január 16-án Kolozsvárott 
rendezett hangversenyen két Arnold- 
mű is szerepel: a Pirosló n a p . . .  kez
detű karének a Kemény Simon című 
melodrámából és a Kisfaludy Sándor 
versére írt kórusműve, az Adja Isten, 
hogy a m a g y a rt... kezdetű. Ugyan
ebben az évben március 23-án egy 
budai hangversenyen előadják egyik 
zenekari nyitányát és két kórusdalát, 
egyet a Kemény Simonbó\, egyet pe
dig az 1832-ben elkészült újabb szín
padi művéből, a Mátyás kirá ly vá
lasztása című operából, amelyet ro
konával, Heinisch Józseffel közösen 
komponált Szentjóbi Szabó László szín
művének szövegére. Pár hónappal ké
sőbb pedig, július 24-én ugyancsak 
a budai színházban Kisfaludy ///rajának 
felvonásai között Arnold nótáiból ad
nak elő nagy sikerrel.

Szabadkán 1835. április 19-én ren
dez zenekarával és az itt állomásozó 
katonazenekar közreműködésével em
lékezetes hangversenyt. A korabeli 
krónika megemlíti, hogy ezen a kon
certen az ezredes két lánya is fellé
pett. A következő évben Arnold két 
gyermekét mutatja be a szabadkai 
közönségnek a kórház javára rende
zett hangversenyen. Legidősebb fia, 
Frigyes, fuvola- és zongoraszámokkal 
lép fel, míg legkisebb gyermeke, e- 
gyetlen leánya, az ekkor még csak 
nyolcéves Mária Czerny Rondo bril- 
lant\ét adja elő zongorán igen nagy 
sikerrel. Mária később gyakran sze



repel énekszámokkal is apja hangver
senyein, s Szabadkán kívül más vá
rosokban is, így Pécsett, Kalocsán, 
Szegeden, Zomborban, Djakovón.

A Heinisch Józseffel közösen kom
ponált, Mátyás kirá ly választása című, 
még 1832-ben elkészült opera teljes 
egészében soha nem került színre. 
1841. május 12-én ugyan Marosvásár
helyen színre hozza Pályi társulata, 
de ebben az együttesben olyan kevés 
a képzett énekes, hogy a kihagyások
kal előadott dalmű csak mérsékelt 
sikert arat. Csupán a Mátyást megsze
mélyesítő Bereckiről írja a korabeli 
kritika, hogy ajkáról „kedvesen, símán 
folytak, érzelem hangjain ömlöttek és 
szívhez szóltak” az énekek. (Honmű
vész, 1841. 372.)

Arnold György harmadik színpadi 
műve két név alatt is bejárja az or
szágot. Debrecenben 1837. február 21- 
én adják elő a következő címmel: A 
gotthardhegyi boszorkány. Schuszter 
Antalnak víggal elegy tüneményes me
lodrámája. A kritika igen dicsérőleg 
ír róla, többszöri ismétlésre ajánlja, 
„már csak Arnold György szellemes 
muzsikája miatt is”. (Honművész, 1837. 
205.) Más városokban Az endorbeli 
boszorkány cím alatt mint ismeretlen 
szerző művét mutatják be ugyanezt 
a darabot, de mindenhol feltüntetik, 
hogy zenéjét Arnold György szerez
te.

Az 1830-as években összeállít egy 
magyar egyházi énekgyűjteményt is a 
következő címmel: Valódi Éneklő Ma
gyar- és Erdélyország kántorai számá



ra. Ezt a munkáját, amely az év min
den napjára tartalmaz egy éneket, 
1839-ben fejezi be, s 1840 áprilisában 
adja meg használatára az engedélyt 
Furdek Kelemen gimnáziumi igazgató 
és könyvrevizor.

Bunyevác és magyar énekgyűjte
ményén kívül van Amoldnak még egy 
nagy, rendkívüli szorgalommal össze
állított könyve, egy négykötetes ze
nelexikon, amelyet még 1826-ban be
fejezett, s amelyről azt hitte, hogy 
az első ilyen munka a világon, nem 
tudva, hogy Németországban már meg
jelent néhány zenei lexikon. De 
D’lsoz Kálmán szavait idézve „min
denesetre nagy érdeme, hogy már 
1826-ot megelőzőleg felismerte egy 
oly kézikönyvnek a szükségességét, 
melyben betűrendbe foglalva megta
lálja mindazt, amit a zenéről és a 
zenészekről tudni szükséges”. (D ’lsoz 
Kálmán: Arnold György. Budapest,
1908, Pesti Könyvnyomda, 17.) Lexi
konénak anyagát valószínűleg az Allge- 
meine Musikalisohe Zeitung című 
lipcsei zenei folyóiratból, valamint 
más, számunkra ismeretlen források
ból merítette. E művét egyébként né
metül írta, a címe a következő: 
Historisch  - musikalisch - biographisches 
Tonkünstler Lexicon. M it eigenem  
Fleisse, zu seiner Belehrung, aus den 
besten Hülfsquellen geschöpft und 
zusammengetragen von Georg Arnold. 
(Történelmi-zenei-életrajzi zeneművész
lexikon. Saját szorgalmával, saját tu
dásának gyarapítására, a legjobb se



gédforrásokból merítette és összeállí
totta Arnold György.)

Feleségének, Jozefának 1844-ben 
bekövetkezett halála után Arnold bús
komorságba esik, nem komponál töb
bé világi műveket. De egyházi műve
iben, amelyek ebben az időben kelet
keztek, tükröződik a közelgő 1848-as 
nemzeti forradalom. 1847-ben két li- 
berát is komponál, de nem a szo
kásos latin szöveggel, hanem „honi 
nyelven”, ami nagy újítást jelent az 
egyházi zenében. Ugyanebben az év
ben egy magyar nyelvű halotti misét 
is ír, talán szeretett feleségének az 
emlékére. Amoldnak ez a műve a 
legelső magyar mise a zenetörténet
ben.

Arnold György rendkívül termékeny 
munkássága és szeretetre méltó egyé
nisége révén nagy tekintélyre tett 
szert Szabadkán. Mint a városi tanács 
külső tagja aktívan részt vett annak 
munkájában, és 1848 júniusában meg
tették az ideiglenes csendbizottmány 
tagjává is. De még ugyanez év októ
ber 25-én követte feleségét a sírba. 
A Teréz-templom kriptájába temették 
el, ahol a fekete, pajzs alakú táblán 
a következő felirat olvasható: 

i n  NYUGSZIK IS. B.
ARNOLD GYÖRGY 
SZABADKA VAROS 
KARNAGYA. MEG

HALT 848. ÉVI OCT.
25-ÉN ÉLTE 67-IK ÉV.

Halálának 60. évfordulóján, 1908- 
ban, márványtáblával is megjelölték 
kriptáját.



Arnold György zeneszerzői alkotó
munkájáról átfogó elemzést adni saj
nos nem lehet. Két főműve, a Ke
mény Simon és A gotthardhegyi bo
szorkány című melodráma elkallódott 
az idők folyamán, kéziratban levő kot
táikat széthordták a vándor színtársu
latok. A Kemény Simonból csupán a 
Pirosló na p . . . kezdetű karének ma
radt fenn a kolozsvári Szorgalom Tár
saság kottatárában. Ez a kórusmű Sza
bolcsi Bence megállapítása szerint 
„nem haladja meg a Ruzitska-féle 
daljátékok magyaros együtteseinek 
színvonalát”. (Szabolcsi Bence: I. m. 
171.) A Heinisch Józseffel közösen 
írt, Mátyás k irá ly  választása című 
operának partitúráját a Magyar Álla
mi Operaház őrzi. Ez a mű, ugyancsak 
Szabolcsi Bence szerint, „nagyobb ha
ladást m utat. . .  legelőször vonja le 
Ruzitska kísérleteinek konzekvenciáját 
s próbál elhelyezkedni egy új, félig ide
gen, félig magyar színpadi formavilág
ban. Még mindenül* Ruzitska olasz—  
magyar stílusa, mely az olaszos szá
moknak is magyaros jelleget igyekszik 
adni verbunkos-közjátékok révén; de a 
formák már bővebbek, nagyabb léiliegze- 
tűek, mint Ruzitska színpadán. A ver
bunkos jellegű magyar számok megfor
málásában Arnald invenciójáé az elsőbb
ség (megnyitó kar, 2. felv. g-moll duett
je és b-molil tercettje). Heinisch maga 
inkább csak kitűnő beállító és alkalmaz
kodó készségével tűnik ki (nyitány, 3. 
felv. Esz-dúr együttese”. (I. m. 172.)

A  ZENESZERZŐ



Arnold táncdarabjaiból egyetlenegy 
sem, nagyszámú népies dalából is csak 
kettő maradt fenn. Egy a Veszprémi 
Zenetársaság kiadványában, ez a X. 
„fogás" ( =  füzet) 81. dala, Eöri Már
kus Ignáoné sz. Rába-Bogyoszlói Vaj
da Annának ajánlva, a másik pedig 
a Bartay Ede által a múlt század hat
vanas éveiben (kiadott gyűjtemény
harminc darabja közül az első. D’lsoz 
Kálmán szerint „mindkettő jeles nóta. 
A Veszprém megyei első részében a 
Rákóczi nótára emlékeztető töredékek 
vannak, egyébként futamokkal és cif
rázatokkal teli. A Bartay közölte nótá
jának Lassú ja igen szép elégikus han
gulatú darab. Megérdemelné, hogy
újabb antológiákba felvegyék. E nóta 
Frisse  (a tört hármas összhangból al
kotott melódia folytonos ismétlése
folytán) kevésbé sikerült, noha triója 
igen kedves.” (D ’lsoz Kálmán: I. m. 
13— 14.) E két gyűjteményt Arnold 
e9Y-egy dalával a Magyar Nemzeti 
Múzeum őrzi, ugyanúgy, mint Arnold 
kéziratban fennmaradt zenei lexikonét, 
néhány egyházi művét és a nyomta
tásban is megjelent Valódi Éneklő 
Magyar- és Erdély ország kántorai szá
mára című gyűjteményének 2. füzetét. 
E könyv címlapjának fele hiányzik, 
így csak a cím egy része olvasható 
rajta és az 1839-es évszám, a címlap 
belső részén pedig a könyv haszná
latára adott engedély töredéke. D’lsoz 
Kálmán szerint e gyűjtemény énekei 
igen egyszerű, sőt „lapos” feldolgo- 
zásúak, s szerzőjük az egyszerűség 
kedvéért „még az összhangosítás sza-



bátyaival sem törődik". (I. m. 17.) Ar
nold György bunyevác énekeskönyvé
ből, a Pismenik . .  .-bői két példány ma
radt fenn, egy Zágrábban és egy Sla- 
vonska Požegan. E gyűjtemény egyik 
dalát, a Veselje t i navišćujem  kezde
tű karácsonyi éneket még ma is ének
lik Szabadkán.

A szabadkai Teréz-templom kotta
tárában megtalálható még néhány, saj
nos nem teljes partitúra. E műveket 
tanulmányozva is arra a következte
tésre juthatunk, hogy Arnold kiváló 
zenei tehetsége és hihetetlenül nagy 
szorgalma azért nem bontakozha
tott 'ki teljesen, mert nem volt 
meg hozzá a kellő elméleti alapja, 
így például a Graduale Solenne érde
kes motívumainak hatását is formai 
és más zeneszerzéstani hibák rontják. 
Egy komoly zeneakadémiai tanulmány 
hiánya Arnold —  társszerző nélkül ké
szült —  művein sajnos érezhető. Ez 
természetesen mit sem von le elévül
hetetlen érdemeiből, amelyeket ma
gának úttörő jellegű szervező- és al
kotómunkájával szerzett. D’lsoz Kál
mán szerint: „Arnold György zene
szerzői munkásságát nézve, hangsú
lyoznunk 'kell, hogy nem műveinek bel
ső tulajdonságai őrzik meg szerzőjük 
emlékét, hanem az, hogy ő akkor, 
abban az időben volt zenénk fáradha
tatlan harcosa, s tegyük hozzá, a 
dalmű, az énekes játék művelője, a- 
amikor e téren a kezdet kezdetén 
állottunk. E munkásságával érdemelte 
ki az utókor elismerését, háláját.” 
(I. m. 17.)



ÉLETRAJZI ADATAI

1781. június 5.
Születik a Pest megyei Taksony köz
ségben mint Arnold József kántor és 
Böhm Katalin második gyermeke.
1784
Az apa a híres búcsúhelyen, Hajóson 
vállal kántori állást; ide költözik a 
család, György itt végzi az elemi is
kolát, zenét édesapjánál tanul.

1791 —  ?
Pécsett végzi a középiskolát, jogi pá
lyára készül.

1796
Meghal az édesapja.

? —  1800
Kalocsán Pöhm Pál székesegyházi kar
mesternél zenei tanulmányait folytatja.

1800. április 19.
Benyújtja folyamodványát tanára aján
lólevelével a szabadkai Teréz-templom 
karnagyi állására; felveszik próbaévre, 
amelynek eltelte után megerősítik 
állásában. A Teréz-templomnak ekkor 
még csak egy kis létszámú férfikara 
van, amelyet Arnold orgonán kísér.

1802
Házasságot köt diákköri kedvesével, 
Malek Jozefával Malek Mihály pécsi 
katonatiszt leányával. Házasságukból 
öt gyermek származik: Frigyes, Antal, 
Károly, Ferenc, Mária.



Sikerül elérnie a városi tanácsnál, 
hogy a város a templomi énekkar 
mellé öt zenészt is szerződtessen, 
akikkel később világi rendezvényeken 
is fellép. Ugyanekkor javasolja zene
iskola létesítését is; javaslatát elvileg 
elfogadják, de gyakorlati megvalósítá
sára nem kerül sor.

1804— 1814
Tizenkét növendéket tanít ingyen ze
nekari hangszerekre, hogy a város ze
nekarának kibővítéséről gondoskodjék. 
„Privát zeneiskolája” a mai szabadkai 
zeneiskola őse, az általa felnevelt ze
nészekből álló együttes pedig a mai 
filharmonikus zenekar ősének tekint
hető.

1809
Tanítványaival koncertet rendez; ez 
az első nyilvános hangverseny Sza
badkán.

1810
Hangversenyt rendez ének- és zene
karával a budai tűzvész károsultjai 
javára.

1813
A cannonica visitatio dicsérőleg nyi
latkozik Arnold tudásáról és tulajdon
ságairól.

1814
Ettől az évtől kezdve városi támoga
tást kap „zeneiskolája”. VII. Pius pá
pa kiszabadul a francia fogságból, Ar-

1803



nold offertóriumot komponál ebből az 
alkalomból.

1816. június 15.
Fent említett offertóriumáért brevét 
kap VII. Pius pápától.

1819
Megjelenik első műve nyomtatásban, 
a Pism enik . . .  c. bunyevác énekes
könyv Eszéken.

1823
XII. Leó pápa koronázására offertóri
umot ír.

1825
Felajánlja a Székesfehérvármegyei 
Színtársulatnak, hogy jutalmazás nél
kül komponál számára nemzeti tárgyú 
kórusműveket, melodrámákat stb.

1826
Offertóriumáért brevét és aranykitün
tetést kap XII. Leó pápától; befejezi 
négykötetes zenelexikonát.

1826. július 10.
Nyilvánosan ünnepli a városi tanács 
a kitüntetés alkalmából, és annak kap
csán, hogy elkészült első színpadi mű
ve, a Kemény Simon című melodrá
ma. Ugyanekkor megválasztják tanács
noknak is.

1826. július 24.
Arnold Kemény Simonjával megnyitják 
a szabadkai Nagykávéházban felépített 
színháztermet.



1831
XVI. Gergely pápa trónra lépésére 
írt művéért brevét kap.

1832
Elkészül M átyás kirá ly választása cí
mű operája, amelyet Heinisch József
fel közösen írt.

1834. január 16.
Arnold Kemény Simon\ábó\ a Pirosló 
na p . . .  kezdetű karének és a Kisfa- 
ludy-versre írt kórusmű, Adja Isten, 
hogy a m agyart. . .  kezdetű szerepel 
egy kolozsvári hangversenyen.

1834. március 23.
Hangverseny Budán, amelyen előad
ják egyik nyitányát, valamint egy-egy 
kórusművet a Kemény Simonból és 
a Mátyás kirá ly választásából.

1834. július 24.
A budai színházban Kisfaludy ///fájá
nak felvonásai között Arnold nótáiból 
adnak elő nagy sikerrel.

1835. április 19.
Hangverseny Szabadkán városi zene
karával és az itt állomásozó katonaze
nekar közreműködésével.

1836
Koncert a szabadkai kórház javára, 
amelyen két gyermeke is fellép, Fri
gyes fuvola- és zongoraszámokkal, 
Mária zongoraszámmal.



1837. február 21.
Debrecenben előadják A gotthardhe- 
gyi boszorkány című melodrámáját.

1839

Befejezi énekeskönyvét, a Valódi Ének
lő  Magyar- és Erdély ország kántorai 
számára címűt, amely az év minden 
napjára való énekeket tartalmazza.

1840. április

Furdek Kelemen gimnáziumi igazgató, 
könyvrevizor megadja az engedélyt a 
fenti énekeskönyv használatára.

1841. május 12.

Marosvásárhelyen színre kerül Arnold 
és Heinisch operája, a Mátyás kirá ly  
választása.

1844. június 28.
Meghal a felesége.

1848. június

Kineveziik az ideiglenes csendbizott
mány tagjává.

1848. október 25.

Meghal Szabadkán. A Teréz-templom 
kriptájába temetik el.

1908

Halálának 60. évfordulóján kriptáját 
márványtáblával is megjelölik.



MŰVEINEK JEGYZÉKE

VILÁGI MÜVEK

I. Színpadi művek

1. Kemény Simon. Melodráma Kisfa
ludy Károly szövegére. 1826.

2. Mátyás k irá ly  választása. Opera 
Heinisch Józseffel közösen Szent- 
jóbi Szabó László szövegére. 1832.

3. A gotthardhegyi ( =  endorbeli) bo
szorkány. Melodráma Schuster An
tal szövegére. 1837.

II. Népies műdalok

1. Magyar nóták a budai színtársulat 
részére. 1834.

2. Magyar nóták a Veszprémi Zene
társaság kiadásában.

3. Magyar nóta a Bartay-féle gyűjte
ményben.

III. Egyéb v ilági művek

1. Magyar táncok.

2. Zenekari nyitányok.

3. A vesztett rózsa. Sárosi Gyula 
költeményére. Románc.

4. Gyászmars zongorára. „Lekottázta 
Andné Pál maga hasznára 1842 
Szegeden.”



EGYHÁZI MŰVEK

I. M isék

1. Sparta. Mise. C-dúr. Énekkarra, ket
tős zenekarra és orgonára. 1848.

2. Mise. B-dúr (német szöveg). Ve
gyes karra, zenekarra és orgonára.

3. H alotti mise (magyar szöveg) 
g-moll. Egy énekhangra és orgo
nára. 1847.

II. O ffertórium ok

1. Nagy offertórium  (VII. Pius pá
pának fogságból való megszabadu
lására). 1815.

2. O ffertórium  Szent Istvánra. A Lö- 
w enritte r c. opera motívumaiból. 
1805.

3. O ffertórium  Szent Istvánra. A Don 
Juan és a Schweizerfam ilie  c. ope
ra motívumaiból.

4. O ffertórium  pro Festő aniversarii 
electionis et coronationis SD Pá
páé Leonis. 1823.

5. O ffertórium  e-moll de Beata M ari a 
Virgine. (A hajósi templom részé
re.) 1826.

6. O ffertórium  C-dúr de Beata Maria  
Virgine.

7. O ffertórium  de Beata Maria V irg i
ne SS. Pie IX. dedicatum, e-moll. 
1846.



8. O ffertorium  in diem Ascensionis 
Domini.

9. O ffertorium  f-m oll de Passione 
Domini.

10. O ffertorium  f-m oll in Festő Cor- 
poris Christi.

11. O ffertorium  G-dúr in Festő Cor- 
poris Christi.

12. O ffertorium  m it und ohne Echo 
(Visszhanggal és anélkül).

13. O ffertorium  G-dúr.
14. O ffertorium  húsvétvasárnapra.

III. Liberák

1. Libera. 1809.
2. Libera honi nyelven, g-moll. 1847.
3. Libera honi nyelven, e-moll. 1847.

IV. Flimnuszok

1. Flymnus pro assumptione Beatae 
Mariae Virginis. (Teljes karra.)

2. Hymnus de SS. Trinitate et Beát a 
M ari a Virgine.

3. Hymnus Dominica in albis.
4. Flymnus Omnium Sanctorum.
5. Flymnus N ativ ita tis Jesu Christi.
6. Flymnus Ascencionis Jesu Christi.
7. Flymnus de Beata Maria Virgine.
8. Flymnus de Trinitate.
9. Flymnus de Assumptione.

10. Flymnus Nominis Jesu.
11. Hymnus pro Martybus et Beata 

Maria Virgine.



V. Egyéb egyházi művek

1. Te Deum. Zenekarra és vegyes 
karra. 1833.

2. Tantum ergo. 1810.
3. Tantum ergo C-dúr. Vegyes karra,

zenekarra és orgonára. 1832.
4. Regina Coeli C-dúr. Vegyes karra, 

zenekarra és orgonára.
5. Et incarnatus est, in Festő Annun- 

ciationis.
6. Graduale Solenne de Comuni

Conf esőre. Vegyes karra, zene
karra és orgonára.

IRODALMI MŰVEK

1. Pismenik i l i t i  skulpjenje pisama 
razlicsitih  . . .  Eszék, 1819.

2. Historisch-m usikalisch biographi- 
sches Tonkünstler-Lexicon. 4 kö
tet. 1826.

3. Valódi Éneklő Magyar- és Erdély - 
ország kántorai számára. 2 füzet. 
1839.

A SZÖVEGBEN ELŐFORDULÓ EGYHÁZ
ZENEI SZAKKIFEJEZÉSEK JELENTÉSE

graduale ( =  lépcsőfok) =  a mise 
része, amelyet eredetileg az oltár 
lépcsőjén énekelt az előénekes, majd 
a gyülekezet válaszolt. Későbbi for
májában a templomi kórus adta elő 
kísérettel vagy anélkül.



himnusz =  eredetileg hangszerrel 
kísért vallásos ének, tágabb értelem
ben minden lírai vallásos költemény, 
illetve dal.

libera  (libera me =  szabadíts meg) 
=  a rekviem (gyászmise) esetenként 
előforduló zárótétele.

mise =  a templomi mise énekes 
részeinek elkülönítése és összekapcso
lása révén létrejött zenei műfaj, a- 
mely az európai zene 1350— 1600-ig 
terjedő időszakának legjelentősebb 
műformája; a bécsi klasszicizmustól 
kezdve (1750) a mind nagyobb zeneka
rokra komponált miséket egyre in
kább a hangversenytermekben adták 
elő.

offertórium  ( =  felajánlás) =  hang
szeres közjáték a mise keretein be
lül.

solenne =  ünnepi
Tantum ergo =  Aquinói Szent Ta

más Pange lingua című himnuszának 
ötödik versszaka, amelyet külön is 
meg szoktak zenésíteni.

Te Deum =  középkori egyházi him
nusz, amelynek latin szövegét több 
jelentős zeneszerző is megzenésítette.
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ÉLETE

Festői szépségű, romantikus han
gulatú, ódon városka bújik meg a 
Kisalföld északi szélén, a Nagy-Fátra 
lábánál, a Nyitra folyó kanyarulatának 
zugában. Nevét is az őt körülölelő fo
lyótól kapta: Nyitra. Kedvező földrajzi 
fekvése folytán már a legrégibb idők
ben betelepült, gyorsan fejlődött és 
korán jutott jelentős szerephez a ben
ne és a környékén élő népek: szlová
kok, morvák, csehek, magyarok törté
nelmében. A város rnagvát a falakkal 
körülbástyázott várhegy képezi, ame
lyen a IX. században Pribina szlovák 
herceg rezidenciája volt. A XI. század
ban I. István magyar király erősítette 
meg a várat olyannyira, hogy az 1074-ben 
Henrik császár, 1241-ben pedig a ta
tárok ostromának tudott ellenállni. Már 
a XIII. században szabad királyi vá
ros és püspöki székhely lett. 1271-ben 
Ottokár cseh király, utána Csák Má
té foglalta el. Kázmér lengyel király, 
Mátyás ellenfele, sikertelenül ostro
molta. 1605-ben Bocskay, majd Bethlen 
Gábor seregei nyomultak a várba. A 

37 törökök alig két évig uralták: 1663—



64-ben. 1876-ban alakult rendezett ta
nácsú várossá. Ma Szlovákia egyik 
kerületének székhelye.

A város látképét a várhegyen 
emelkedő, a XIV. században gótikus 
stílusban épített, később barokk ele
mekkel gazdagított székesegyház ural
ja. Az ún. alsó városban, a várhegy
hez simuló utcákban a középületek, 
iskolák, régi templomok sorakoznak, a 
külső városrészeket hangulatos, kertes 
házsorok alkotják. A táj szépségét 
emeli a folyó két ága közé zárt Sziget 
nevű liget és a csaknem 600 méter 
magas Zoborhegy is.

Nyitra városa korán válik művelő
dési központtá. A ferencesek és a 
piaristák iskoláiban, különösen a re
neszánsz idejétől kezdve, komolyan 
foglalkoznak tudománnyal, művészet
tel. Még a XIX. században is az a 
szokás ezen a vidéken, hogy a tehet
séges gyermekeket ezekbe a szerze
tes rendű iskolákba küldik tanulni, és 
gyakran őket is szerzetesnek, papnak 
nevelik.

Az egyik nyitral szerzetesi iskola 
tanulója az 1860-as évek végén és a 
70-es évek elején egy rendkívüli te
hetségű, korán árván maradt gyermek, 
az 1860. március 27-én, a közeli Szka- 
csány faluban született Gaál Ferenc is, 
akit szüleik elvesztése után bátyja, 
Pius, a papi pályára szánt. A kisfiú 
érdeklődése azonban más irányú, haj
lamai más téren bontakoznak ki. Szü
letett zene- és nyelvtehetségnek bi
zonyul: már tízéves korában minden



keze ügyébe kerülő hangszeren tud 
játszani, s valamennyinek a Játékmód
jára egymaga, tanító nélkül, ösztönö
sen jön rá! Ugyanilyen könnyedén sa
játítja el a többnemzetiségű Nyitra- 
vidék valamennyi nyelvét. De nem
csak tehetséges, szorgalmas is. Az is
kolában is jól tanul, s a magyar, né
met, cseh és szlovák nyelven kívül a 
könyvből tanult franciát, sőt a latint 
is jóformán folyékonyan beszéli. Lel
kiismeretes, jó diák, s ezenfelül ön
tudatos és őszinte is. Az iskolát, a 
tanulást nagyon szereti, de amikor rá' 
ébred a muzsika iránt érzett határta
lan vonzalmára, közli bátyjával kíván
ságát, hogy nem a papi, hanem zenei 
pályára szeretne menni. S ezek után 
a gimnázium felső osztályait már nem 
Nyitrán, hanem Budapesten végzi, ahol 
ezzel egyidejűleg a Nemzeti Zenedét 
is látogatja. S a gimnáziumban tett 
érettségi vizsga után 1878-ban beirat
kozik a Zeneakadémiára, a zongora és 
a zeneszerzés tanszakra.

A budapesti Zeneakadémiának ek
kor még nincsenek hagyományai, még 
csak három éve áll fenn. Kétségtelen 
azonban, hogy az a lelkes kis művész
tanár csoport, amely 1875-ben a Ze
neakadémiát megalakította, tudása leg
javát Igyekszik adni a növendékeknek. 
Az akadémia igazgatója és vezető zon
goratanára Erkel Ferenc, a nagynevű 
zeneszerző, titkára és egyik zeneszer
zéstanára Ábrányi Kornél, a fáradha
tatlan szervező és jelentős zenei író. 
Rajtuk kívül a Zeneakadémia első ta-



nárnemzed ékéhez tartozik még Gobbi 
Henrik ismert zongoraművész, Volk- 
mann Róbert, a Németországból jött 
sokoldalú zenetanár, zeneszerző; zenei 
író, karmester, aki egy ideig a pesti 
zsidó templom karnagyaként is műkö
dik, és Nikolits Sándor, a szerb szár
mazású fuvolaművész és zeneszerző, 
akinek különösen görögkeleti egyházi 
kompozíciói jelentősek. S az akadémia 
fényét és jelentőségét emeli, hogy 
Liszt Ferenc, aki ekkortájt minden év
ben három hónapot Budapesten tölt, 
ilyenkor szintén részt vesz a pedagó
giai munkában, s ezáltal a fiatal léte
sítmény megerősítésében is.

E néhány lelkes zenepedagógus ön
feláldozó munkája a legerősebb vissz
hangra Gaál Ferencnél talál. Ábrányi 
Kornél szavai szerint abban az idő
ben Gaál Ferenc a Zeneakadémia leg
kiválóbb növendéke. Tehetségénél 
csak szorgalma nagyobb: sohasem
mulaszt el egyetlen tanórát sem, s 
a feladatul kapott egy-két kötelező 
kompozíció helyett mindig egész hal
maz kéziratot ad be. A zeneszerzés 
tanszak évzáró vizsgáira készült leg
különfélébb műfajú szerzemények kö
zül is az ő műveinek van a legna
gyobb sikere. A növendékek közül ama 
nagyon kevesek közé tartozott, aki a 
művészet tanulmányozását a legko
molyabban vette” —  írja róla később 
Ábrányi Kornél. (Művészeti Lapok, Bu
dapest, 1896. február 23.)

A négy évre szabott zeneakadémiai 
tanulmányi időt Gaál Ferenc időre,



1882-ben, -kitűnő eredménnyel fejezi 
be. S kitűnő diplomájának, valamint 
volt tanárai ajánlásának jóvoltából 
1882. október 1-én elnyeri a szabad
kai zeneiskola igazgatói állását. Életé
nek gondtalan korszaka zárul le ezzel 
a dátummal —  elkezdődnek küzdelmes 
évei. A tehetséges, képzett, de tapasz
talatlan, alig huszonkét éves fiatalem
ber, aki mindeddig a művészet felleg
várának boldog elszigeteltségében élt, 
egyszerre csak, máról holnapra, várat
lanul a mindennapi élet és a hivatás
beli érvényesülés megannyi megoldás
ra váró feladatával találja magát szem
ben.

Szabadka, bár már 1779 óta szabad 
királyi város, ebben az időben még 
csak kezdetén van ipari és kulturális 
központtá való fejlődésének, amelyet 
majd csak az ezután kiépülő budapest—  
zimonyi vasút segít jelentősen elő. 
Gaál Ferenc érkezésének idején Sza
badka —  gyér értelmiségi rétegétől 
eltekintve —  még mindig csak a kör
nyék földbirtokosainak városa, s „aki
ben pislákolt valami tehetség, azt is 
lehúzta a szellemi közöny, a folytonos 
mulatozás kikezdte, paralizálta az al
kotókedvet”. (Dér Zoltán: Három tu
dós tanár. Hungarológiai Intézet, Újvi
dék, 1975. 5.) Ilyen körülmények kö
zött nem volt valami rózsás a zeneis
kola helyzete sem, amelyet ugyan már 
1868-ban megalapítottak Petar Stojko- 
vić orvos (!) javaslatára. Igazgatói 
tisztségével akkor Franki Istvánt, a 
már régebben működő gimnázium igaz
gatóját bízták meg, aki, bár nem volt



zenész, mint tapasztalt pedagógus és 
szervező valahogyan mégis megindí 
totta az új iskola munkáját. Igaz, csak 
két tanszakkal, az ének- és vonóstago
zattal, s csak 18754>en létesítettek 
még egy új tagozatot, a fúvósokét. 
Zongoratanszaka a zeneiskolának még 
Gaál Ferenc érkezésekor sem volt!

A zeneiskola tanárai a város egy
házi zenekarának tagjaiból kerültek ki. 
Minden tanszak tunulmányi ideje há
rom évig tartott, oly módon, hogy azt 
egy egyéves előkészítő tanfolyam e- 
lőzte meg, amelyet kizárólag csak a 
zeneelmélet alapjainak ismertetésére 
fordítottak, s ezután következett a 
hároméves hangszer-, illetve énektanu
lás. Ez a rövid tanulmányi idő termé
szetesen nem volt elegendő komoly 
zenei szaktudás elsajátítására, de hát 
ebben az időben a zeneiskolának még 
rendesen képzett tanárai sem voltak. 
A szabadkai zeneiskolának Gaál Ferenc 
nemcsak az első zeneakadémiát vég
zett igazgatója, hanem az első akadé
miai végzettségű tanára is volt.

Gaál Ferencet Szabadkán a zene
iskola igazgatói állásán kívül még más 
és más jellegű feladatok is várják. El 
kellett vállalnia a Teréz-templomban 
az egyházi karnagyi állást is (regens 
chori). Ez a nem képzett zenészekből 
álló és nem komplett zenekar ekkor 
még Szabadka egyetlen zenekara. Bár 
a város tartja fenn, nem városi, ha
nem egyházi zenekarként szerepel, de 
ellátja a színházban a zenés színmű
vek kíséretét is. így Gaál Ferenc egy



idejűleg egyházi és színházi karmes
ter is lesz. A következő, 1883— 1884. 
tanévben bevezetik a kötelező ének
tanítást a gimnáziumban, a polgári le- 
ánviskolában és néhány elemi iskolá
ban is. Ennek a tantárgynak az előa
dásával is Gaál Ferencet és a zeneis
kola többi tanárát bízzák meg. S a 
zeneiskolában is természetesen nem
csak mint igazgató, hanem mint tanár 
is dolgozik.

A kiváló iskolákban nevelkedett 
Gaál Ferencet, aki ez idáig nem is 
forgott más környezetben, mint hozzá 
hasonló diáktársai és nagy műveltsé
gű tanárai között, lesújtják Szabadka 
kezdetleges „zenei állapotai", amelyek
ről még évekkel később is így ír 
Csáth Géza: „Szabadka zenei kulturá
lis intézményei a városi zenekar és a 
zeneiskola. Mind a kettő régi szerve
zet, régi alkotmány, amely sehogy sem 
idomult a haladottabb kor haladottabb 
igényeihez. Nem a város szűkmarkúsá
gán múlt a dolog. Talán azon, hogy It
ten valami van a levegőben, hogy sem
mivel sem törődünk addig, míg ége
tően szükségessé nem válik." (Csáth 
Géza: írások az élet jó és rossz dol
gairól. Életjel Könyvek 5. Szabadka, 
1975. 63.)

Alkalmas lehet-e egy, az iskola
padból jött, huszonkét éves, bármilyen 
jól képzett, de még pedagógiai tapasz
talatokkal sem rendelkező fiatalember 
arra, hogy egymaga, minden segítség 
és támasz nélkül, sőt megértés híján, 
változtasson mindezeken a rossz kö
rülményeken? Aligha. Valószínű, hogy



Gaál Ferenc nem is rendelkezett azok
kal a szervezőképességekkel, amilye
nekkel majd Lányi Ernőnél találkozunk. 
De kétségtelenül nagy hiba volt a 
tehetséges és rendkívüli szorgalmú 
fiatal alkotó és előadó művészre már 
pályája indulásánál egy ekkora meg
terhelést róni. Mert nem mondhatjuk, 
hogy Gaál Ferenc nem igyekezett, nem 
próbált meg sok mindent Szabadka 
zenei életének és a zeneiskola fejlesz
tésének az érdekében. Hogy a siker 
sok esetben, különösen kezdetben, el
maradt, nemcsak rajta múlott. Tapasz
talatlan volt és meghaladta erejét a 
kísérlet, hogy saját szellemi színvona
lára emelje környezetét. Ehelyett —  
bizonyos szempontból —  az húzta le 
magához őt. Ez lett életének tragédiá
ja is.

Szabadkán Gaál Ferenc mindenek
előtt a zeneiskolai tanítást szeretné 
komolyabb alapokra fektetni. Szabály
zatot dolgoz ki, amelyben a zongora- 
tanszak megnyitását, a zeneelméleti 
oktatás magasabb szintre való emelé
sét és valamennyi hangszer tanulmá
nyi idejének az eddigi három évről 
hat évre való hosszabbítását indítvá
nyozza. Szabályzatának javaslatát 1884. 
szeptember 30-án nyújtja be a városi 
tanácsnak. Indítványait azonban a vá
rosatyák fölösleges fontoskodásnak 
tekintik. A zongoratanszak megnyitá
sán kívül szabályzatának egyetlen pont
ját sem hagyják jóvá. S megnyílt-e 
vajon a zongoratanszaik, amely iránt 
a városban egyébként igen nagy volt 
az érdeklődés? Igen, megnyílt de csak



hat év múlva. Addig ugyanis nem 
volt a zeneiskolának zongorája, s zon
gora nélkül nem vök lehetséges a 
zongoratanítás sem. Ugyanekkor a vá
ros tanítóképzőjében már évek óta 
zongorát is tanítottak.

Úgy látszik, Gaál Ferenc egyénisé
gében nincsen ©lég meggyőző erő. 
Mert a szabadkaiak, bár elismerik mint 
művészt, mint zeneszerzőt, mint kar
mestert, valójában nem fogadják be 
maguk közé. A társadalmon kívül álló 
művészt látják benne, akit a tisztes 
polgárok nem szoktak komolyan venni. 
Hívei az első időkben csak a Szabad
kai Hírlap köré csoportosult fiatal ér
telmiségiekből állnak, akik a lap ha
sábjain üdvözlik Gaál Ferencnek a 
zeneiskola újjászervezésére irányuló 
törekvéseit. De még magában a zene
iskolában sem talál megértésre: azzal 
a néhány gyengén képzett muzsikus
sal, akik rajta kívül a zeneiskolában 
a tanítást ellátják, nem találja meg a 
közös hangot. Gaál dilettánsoknak te
kinti őket —  valójában azok is voltak 
— , ők pedig Gaálial szemben megnyil
vánuló kisebbrendűségi érzésüktől gá
tolva nem tudnak, vagy nem is akar
nak közeledni hozzá.

Csoda-e, hogy a budapesti Zene- 
akadémia egykori legjobb növendéke, 
akit tekintélyes tanárai elismerésükkel, 
dicséreteikkel úgyszólván elkényeztet
tek, menekül ebből az (iránta olyan 
rideg környezetből«? Mert Gaál Ferenc 
menekül. De csak indirekt módon. 
Menekül a komponálásba, és szerze
ményeivel, különösen férfikórusaival,



amelyek ugyan nem úttörő jellegűek, 
de tetszetős, fülbemászó darabok, el
éri az Országos Daláregyesület pályá
zatain és az ország számos dalárdájá
nál azt a sikert, amelyhez a Zeneaka
démián hozzászokott. 1886-ban például 
a Kassai Városi Dalkör tiszteletbeli 
tagjává is választja karirodalmi mun
kásságának elismeréséül. De mint ze
neszerzőnek. ennél még sokkal na
gyobb sikerekben is van része. Egy 
zongoraművét Liszt Ferencnek, egy 
másikat Wagnernak ajánlja. Elküldi ő- 
ket nekik, s a két nagy zeneszerző 
elismerően nyilatkozik róluk. XII. Leó 
pápa pedig kétszer is küld neki kitün
tetést, először C-dur m isé jéért, azután 
Pápai himnuszáért.

Meneküléseket jelentenek számára 
nagysikerű hangversenykörútjai is, a- 
melyek messzire, az országhatárokon 
túlra is elviszik. S hogy Európa leg
fényesebb hangversenytermei Buda
pesten, Bécsben, Zürichben, Berlin
ben, Párizsban, Londonban, Rómában 
megnyílnak előtte, ebben valószínűleg 
nemcsak magas színvonalú zongora
technikájának, hanem magasan átlagon 
felüli, kozmopolita műveltségének is 
szerepe van.

Hangversenyein —  saját szerzemé
nyein kívül —  a nagy virtuozitást csil
logtató romantikus műveket, Liszt-, 
Chopin-, Mendelssohn^üarabokat ját
szik a legszívesebben. Egyébként sa
ját szerzeményei is a romantika e 
nagy mestereinek, különösen Liszt Fe
rencnek a hatását tükröz'rk. ő  maga 
is ír Liszt stílusában Magyar rapszó



diákat zongorára, s ezekkel a művei
vel különösen sok sikert arat.

1887-ben Szerbiában és Bulgáriá
ban koncertezik. Ekkor ismerkedik 
meg Zorka Teodosijevié belgrádi szí
nésznővel, akivel romantikus kapcso
latba kerül. Az ő révén ismerkedik 
meg azután és barátkozik össze Ste- 
van Mokranjaccal, a jelentős szerb 
zeneszerzővel is. Zorka Teodosijević- 
nek egy Románcát, Mokranjacnak pe
dig Jadna majka című melodrámáját 
ajánlja. Ez utóbbinak az ajánlása így 
szól: „Gospodinu i pobratimu Stevi 
St. Mokranjcu.”

Amint látjuk, Gaál Ferenc a szerb 
nyelvet is ugyanolyan könnyedén sa
játította el, mint annak idején, gyer
mekkorában minden nyelvet, amellyel 
érintkezésbe került. S szerb művész
barátai, de valószínűleg főleg Zorka 
Teodosijevié iránt érzett rokonszenvé- 
nek jeléül ezen a hangversenykörúton 
nevét többször is mint Galovié Franja 
írja alá. A szláv zene egyébként már 
gyermekkorától kezdve érdekelte: szü
lőföldjének, a Nyitra-vidéknek dallama- 
it egy vonószenekarra írt kompozíció
jában, a Szvit orosz és cseh— morva 
dalokból címűben örökítette meg. Ez 
a műve még Amerikába is eljut, és 
ott is sikert arat. Szerb népdalokat 
pedig Vetya Miljković belgrádi színész 
és drámaíró darabjához, a Kraljević  
Markóhoz írt kísérőzenéjében dolgoz 
majd fel. A színmű ősbemutatójára 
1894. április 29-én kerül sor Szabad
kán.



Gaál Ferenc nagyvonalú lénye szá
mára minden nemzetiségi, vallási vagy 
egyéb előítélet ismeretlen: a Szabad
kai Szerb Dalárdával is szívesen fog
lalkozik, és életének utolsó éveiben 
a zsidó templomban is orgonázik. Ta
lán csak egyetlenegy dologgal, a di
lettantizmussal szemben tanúsít türel
metlenséget. Tanítványai közül is csak 
a legtehetségesebbekkel, a legkiválób- 
bakkal foglalkozik örömmel. Az ilyen 
növendékek még meg is ihletik, amint 
azt egyik legnépszerűbbé vált zongora
művének, a Cserebogár, sárga csere
bogár kezdetű népdalt feldolgozó Ma
gyar ábránd\ának ajánlásából látjuk: 
„Bresztinai Brestyánszky Nelli kisasz- 
szony kedvelt tanítványomnak.” A 
könnyűnek éppen nem mondható zon
goradarab technikai és előadásbeli kö
vetelményei arra utalnak, hogy Nelli 
kisasszony igen jó zongorista Tehetett. 
A zeneiskolai tanárok között pedig szí
vesebben látna magához hasonló, kép
zett művészeket, pedagógusokat, de 
ebből a szempontból sokáig nincsen 
szerencséje. Csak egyetlen évadban, 
az 1885— 86-ban van a városban egy 
hasonlóan képzett zeneszerző, egy 
még nagyobb zeneszerző: Lányi Ernő, 
aki ekkor a szabadkai színház karna
gya. Kapcsolatba kerülnek egymással, 
s hogy Gaál Ferenc becsülte Lányi 
Ernőnek az övétől elütő, új stílusú 
művészetét, bizonyítja az, hogy Gaál 
Ferenc saját kórusaival is énekelteti, 
sőt hangversenyein is bemutatja Lányi 
Ernő műveit. Gaál Ferenc nem ismer
te a szakmai irigységet sem.



De Gaál Ferencnek nemcsak saját 
hangversenyeire van gondja. Híres 
művészek meghívásával, vendégszere
peltetésével is igyekszik színesebbé 
tenni Szabadka zenei életét. íme né
hány adat ezekről a koncertekről:

1886. december 17-én az ő rende
zésében vendégszerepei Szabadkán a 
világhírű budapesti vonósnégyes: Hu- 
bay Jenő (1. hegedű), Herzfeld Viktor 
(2. hegedű), Popper Dávid (cselló) és 
Bram Eldering (mélyhegedű).

1887. január 23-án gróf Zichy Géza, 
a híres félkezű zongoraművész, Liszt
tanítvány, akinek számára Liszt Ferenc 
különleges, egy kézzel is játszható 
virtuóz darabokat komponált, ad hang
versenyt Szabadkán. Ezen a koncerten 
kerül sor Gaál Ferenc később híressé 
vált Ünnepi nyitányának ősbemutató
jára is, a szabadkai zenekar előadásá
ban, a szerző vezényletével.

1889. április 29-én Marié Wiilt, a 
Bécsi Operaház európai hírű szoprán
ja koncertezik Szabadkán. Zongorán 
maga Gaál Ferenc kíséri.

1891. április 18-án Szabadkán ven
dégszerepei Maczák Manó budapesti 
zongoraművész, aki később a szabad
kai zeneiskola tanára, kiváló zongora
pedagógusa lesz. Ezen a hangverse
nyen fellép az 1889-ben alakított Sza
badkai Dalegyesület is, Gaál Ferenc 
vezényletével. Műsoron egyebek kö
zött Lányi Ernőnek Petőfi Sándor 
Reszket a bokor című versére írt kó
rusműve is szerepel.



Gaál Ferenc nem titkolja, hogy a 
komponálás és koncertezés, koncert
rendezés sokkal inkább szívügye, mint 
a zeneiiskola dolgaival való bajlódás, 
és hogy mennyire unja a sok meddő 
vitázást a városatyákkal, akik hol azt 
vetik a szemére, hogy nem vezeti pon
tosan a zeneiskolai adminisztrációt, 
hol azt, hogy jóval nagyobb a fizetése, 
mint a tanároké. Ezzel kapcsolatban 
1887-ben petíciót is nyújtanak be a 
belügyminisztériumba, s ebben Gaál 
Ferencnek a zeneiskola újjászervezé
sére irányuló javaslatait is élesen el
lenzik. A petíciót azonban elutasítják, 
s a városi tanács 1887. október 16-án 
kénytelen újra tárgyalni a Gaál Ferenc 
által már korábban javasolt szabály
zatot. Ekkor ímmel-ámmal megszavaz
zák javaslatának a belügyminisztérium
hoz való előterjesztését, de véglege
sen csak 1888. november 28-án fo
gadják el, amikor azt a belügyminisz
térium már előzőleg, ugyanezen év no
vember 3-án jóváhagyta, miután Gaál 
Ferenc budapesti pártfogóinak, volt ta
nárainak közbenjárását vette igénybe.

A zeneiskolában tehát végre érvé
nyesülhetnek Gaál Ferenc kétségtele
nül helyes indítványai: felemelik a
hangszerek és az énektagozat tanul
mányi idejét hat évre, majd 1890 ja
nuárjában végre menyitják a zongora
tanszakot is, amely iránt a városban 
a legnagyobb érdeklődés nyilvánul 
meg. Bevezetik a tandíj-kötelezettséget, 
éspedig a zongoratanszakon havi két, 
a vonóstanszakon havi egy forintot, 
azzal, hogy a szegényebb sorsú diá



kok anyagi helyzetüktől függően vagy 
kisebb tandíjat fizetnek, vagy pedig 
teljesen tandíjmentesek. A befolyó 
tandíjak összegét a zeneiskola szük
ségleteinek kielégítésére fordítják 
majd. Az ének- és a fúvóstagozat tan
díjmentes, mivel e két tanszak iránt 
nem nagy az érdeklődés. Az ének
és a hangszertanítás komolyabb ala
pokra való helyezése mellett az eddi
ginél nagyobb súlyt fektetnek a ze
neelméleti oktatásra is. Gaál Ferenc 
ragaszkodik hozzá, hogy ezt a sokat 
vitatott fontosságú tárgyat ő maga ta
nítsa, s egykori tanítványainak visz- 
szaemlékezései szerint a zeneelméle
tet nagy lelkesedéssel és türelemmel 
adta elő, még kisgyermekek számára 
is. Gaál Ferenc a személyét és javas
latait ért támadásokra nem hasonló 
támadásokkal, hanem elgondolásai he
lyességének bizonyításával felelt.

Ezután lassan mintha a szabadkai 
közvélemény megváltozna, jobbra for
dulna Gaál Ferenc irányában. Nem 
mintha valóban megértenék, talán in
kább csak megszokták a szabadkaiak 
a közöttük élő „félreismert zsenit”. 
S talán azért mégiscsak méltányolják 
a város zenei életének fejlesztésében 
elért eredményeit, s valószínűleg ha
tással vannak rájuk Gaál Ferencnek 
hangversenyeivel és szerzeményeivel 
elért országos és nemzetközi si
kerei is. 1896-ban például a bu
dapesti Országos Daláregyesület mil
lenáris dalünnepélyére kitűzött ere
deti Műdal és Népdalcsokor pályá
zaton Gaál Ferenc nyeri el mind a két



első díjat, s az Országos Daláregye- 
sület ekkor igazgató-választmányi tag
jának is kinevezi. Ezt követően két 
évre, 18984>an megalakul Szabadkán 
az Iparosdalárda, amelynek Gaál Fe
renc lesz az első karnagya.

1903. április 13-án nagy pompával 
tartják meg a Szabadkai Városi Szín
házban szerzői est keretében Gaál 
Ferenc zeneszerzői munkásságának 
húszéves jubileumát. A hangversenyen 
Gaál Ferenc maga vezényli Ünnepi nyi
tányát, majd a zeneiskola ekkor már 
jelentős képzettségű művészekkel fel
erősödött tanári karának tagjai és az 
intézmény legkiválóbb növendékei is 
fellépnek. A hangverseny és az azzal 
egybekötött bankett ünnepélyes han
gú meghívója és műsora így szól:

Meghívó
Öméltósága Schmausz Endre úr, 

Szabadka és Baja városok főispánjá
nak védnöksége alatt Gaál Ferencz ze
neszerző jubileumát a Városi Színház
ban 1903. április hó 13-án este fél 8 
órakor ünnepeljük. Tisztelettel felkér
jük, hogy az ünnep fényét megjelené
sével emelni szíveskedjék. A rendező 
bizottság nevében:

Martinovics Béla zeneszerző, Joó 
Nándor földbirtokos, dr. Joó Aurél ügy
véd mint a bizottság elnökei. . .

Jegyek előre válthatók Heumann 
Mór könyvkereskedésében.

Az előadás után bankett a Nem
zeti Kaszinó helyiségeiben.



Műsor:
Ünnepi nyitány: a szerző ve
zénylete alatt előadja a városi 
zenekar.
Prolog: Erdő-égés, írta dr. Csil
lag Károly úr, szavalja Pietsch 
Ferenczné úrnő.
Nooturne és Capricoio: zongo
rán előadja Herczl Mariska úr
hölgy.
Serenata: hegedűn előadja Pé
csi Károly úr,
zongorán kíséri Maczák Manó 
zenedei tanár úr.
Estély Ballada: énekli Sztojko- 
vits Zorka úrhölgy, 
zongorán kíséri Maczák Manó 
z. t. úr.

Emléktárgyak átadása 

Szünet
Akáczvirágok, melodráma (dr. 
Várady A.), szavalja Szabados 
Ilonka úrhölgy,
zongorán kíséri Maczák Manó 
z. t. úr.
VI. Magyar Rhapszódia: zongo
rán előadja Rónai Ilonka úr
hölgy.
Magyar Ábránd: hegedűn elő
adja Pécsi Károly úr, 
zongorán kíséri Maczák Manó 
z. t. úr.
Szerb-Sextett: előadják Wahl A- 
ilajos (hegedű), Heinrich Richárd 
(hegedű), Pibal Szaniszló (cello), 
Kubai Antal (Contrabas), Cser
mák József (harmónium) és Ma-



czák Manó (zongora) z. tanár 
urak.

Ugyanebben az évben Gaál Ferenc 
házat is vásárol magának Szabadkán, 
az István utcában (ma: Žarko Zrenja- 
nin utca), amelynek szobáit művész 
módra, értékes hangszereivel, pálya
műveivel nyert ezüstkoszorúival díszíti 
fel. A nyugalmat, az elímerést azon
ban már nem sokáig élvezi. A sok 
meg nem értés, kudarc idején ugyan
is a komponáláson és koncertezésen 
kívül az italhoz is menekült, amitől 
később már nem tudott szabadulni, s 
aminek az évek folyamán mindinkább 
rabja lett. Művészi tettereje, alkotó- 
készsége mintha nem is sínylette vol
na meg ezt a káros szenvedélyt, az 
alkohol Gaál Ferencnek nem az ide
geit, hanem a máját roncsolta szét 
alattomosan, szinte észrevétlenül. 
Csak 1905-ben, halála előtt egy évvel 
fordul orvosokhoz, akik ekkor szigorú 
életmódot írnak elő számára, amit va
lószínűleg nem tart be. 1906 novem
berében sárgaság lép fel nála, ezt 
sem veszi komolyan. December 8-án, 
szombat délután még vezényli a szín
házban a zenekart, de másnap dél
előtt már vért hány. A következő na
pon kiszállítják a kórházba, ahol még 
ugyanaznap éjjel meghal. Az orvosi di
agnózis a halál okául májzsugorodást 
jelölt meg.

Mindazt a tiszteletet és nagyrabe
csülést, amit a szabadkaiak nem ép
pen mindig adtak meg életében Gaál 
Ferencnek, kifejezésre juttatták a



negyvenhat éves korában elhunyt, 
tragikus sorsúnak mondható művész 
temetésekor. A zeneiskola koncertter
mében ravatalozták fel, amelynek fa
lait és mennyezetét fekete posztóval 
vonták be. Pálmákkal és más déli nö
vényekkel körülvett koporsójánál dísz
ruhába öltözött városi hajdúk álltak 
díszőrséget. A temetés napján, de
cember 13-án délelőtt a Teréz4emp« 
lomban fényes gyászmisét tartottak, 
amelyen az egyházi zene- és énekkar 
előadta Gaál Ferenc Rekviem jét és 
Gyászdalát, majd Kalmár József, a 
színház tenoristája énekelt egy gyász- 
dalt. A zsúfolásig megtelt templom
ban az egész városi tanács is megje
lent, a polgármesterrel az élen.

A délután rendezett temetésen, 
amelyen a hideg, havas eső ellenére 
rengetegen voltak, a szabadkai intéz
mények, egyletek, dalárdák tagjain kí
vül zombori, szegedi, miskolci és bu
dapesti vendégek is részt vettek. Jel
lemző és meglepően találó Gaál Fe
rencnek a szabadkaiakkal való viszo
nyára dr. Bólics József városi főjegy
ző egy mondata a ravatalnál tartott 
gyászbeszédéből:

„Ő, aki köztünk élt, olyan hatással 
volt ránk, mint egy festmény, amely
nek mi a közelségből csak hatalmas 
ecsetvonásait láttuk, de magát az 
összhangzatos képet és annak fönsé- 
ges hatását mi alig tudtuk kivenni..

A gyászbeszéd után a szerb dalár
da tagjai éneke'tek egy dalt, majd 
Könyves Jenő a színtársulat nevében



búcsúzott el a halottól. Végül a Sza
badkai Dalegyesület Gaál Ferencnek 
M ért oly borús kezdetű dalát énekel
te el.

Ezután megindult a Bajai úti teme
tőbe a szinte fejedelemnek kijáró te
metési menet, amelyet a korabeli kró
nikás így örökített meg: „Elöl két lo
vas haladt, égő lámpával, azután a 
tűzoltózenekar és az önkéntes tűzoltó
testület, a városi zenekar, a koszorú
kat vivő kocsi, ezt követte három ifjú, 
akik piros bársony párnán vitték az 
elhunytnak arany érdemkeresztjét és 
kitüntetéseit, majd a hatlovas halottas
kocsi, amelyet szintén elborítottak a 
koszorúk, s a halottaskocsi után a 
közönség ezrei és fogatok hosszú 
sora.”

A temetőben, a nyitott sírbolt előtt 
dr. Rácz Soma a zombori dalárda ne
vében búcsúztatta el a halottat, ami 
után a zombori énekesek egy gyász
dalt adtak elő. Azután a Szabadkai 
Dalegyesület Gaál Ferenc Balatoni nó
tá it énekelte el, s végül, a koporsó 
sírba bocsátásakor a fúvószenekar ját
szott.

Dr. Milkó Izidor, a Szabadkai Sza
bad Líceum elnöke, már a temetés 
napján javasolta egy díszes síremlék 
felállítását, amely célra egy nagysza
bású, kizárólag Gaál Ferenc szerze
ményeiből álló hangverseny rendezését 
vették tervbe. A síremléket fel is 
állították, s a jellegzetes, romantikus 
múzsaszobor Gaál Ferenc sírján a sza
badkai Bajai úti temető egyik neveze
tessége lett.



A ZENESZERZŐ

Gaál Ferenc mint zeneszerző nem 
volt eredeti tehetség, nem hozott új 
színt kora zeneirodalmába. Míg példá
ul Lányi Ernőt mint a magyar kariro
dalom úttörőjét, Bartók és Kodály elő- 
futárját tartja számon a zenetörténe
lem, Gaál Ferencről a mai zenei szak
könyvekben csak annyit olvashatunk, 
hogy kora ízlésének megfelelő, tartal
milag könnyű zeneműveket írt. Életé
ben azonban sok elismerésben volt 
része, nemcsak mint zongoraművész
nek, hanem mint zeneszerzőnek is. 
Nézzük, milyen lelkesedéssel ír róla 
1899-ben Ábrányi Koméi —  ebben az 
írásban azonban az idős zenepedagó
gus szeretete egykori legjobb növen
déke iránt jutott a legjobban kifeje
zésre.

„Gaál Ferenc zenekonzervatóriumi 
igazgató s egyházi karnagy az alföld 
nábobvárosában, Szabadkán. De az ő 
működése nemcsak egy városra, ha
nem az egész országra kiterjedt. Ez 
idő szerint nem ismerek nálánál sem 
termékenyebb, sem minden kis, na
gyobb s legnagyobb műformára is ki
terjedő zeneíróját a magyar zenevilág
nak. Valóságos Bosco-keze van, aki 
azonban nemcsak hangjegyeket ír, ha
nem izmos gondolatokkal, eredeti in
venciókkal s nagy dinamikus hatások
kal is tudja azokat telíteni. A magyar



dalárvilágnak valóságos ideálja, mert 
alig van dalárműsor, akár országos, 
akár vidéki, hol valamely műve ne sze
repelne. A nyert pályadíjakból is már 
egész kiállítást rendezhetne. A magyar 
zenevilágnak egyik legszélesebben is
mert és méltányolt alakja.” (Id. Áb
rányi Kornél: Képek a m últ és je len
ből. Pallas részvénytársaság, Budapest, 
1899, 223.)

Ezzel szemben Csáth Géza már 
1904-ben elfogulatlanul szól Gaál Fe
rencről A magyar zene című írásában:

„Pár zeneszerzőnk Wagner és kü
lönösen Liszt alapján akarta fölépíte
ni a magyar szimfonikus zenét. Ne
vetséges elgondolni is, de úgy volt —  
Major J. Gyula, Sztojanovics Jenő, 
Gaál Ferenc tévelyegtek a bayreuthi 
pusztaságon, nem tudva újat teremte
ni és a formák keresését másokra 
bízva.” (Csáth Géza: Éjszakai eszteti- 
zálás. Zeneműkiadó, Budapest, 1971,
29.)

Csáth Géza megállapítása felel 
meg a valóságnak: Gaál Ferencnek, 
bár kétségtelenül igen termékeny ze
neszerző volt, és valóban sokféle ze
nei műfajjal foglalkozott, nem voltak 
„eredeti invenciói”. Alkotóművészete 
epigón művészet volt, s nemcsak a 
Csáth Géza által em lített szimfonikus 
zene, hanem a többi műfaj terén is.

Legnépszerűbb szerzeményei kó
rusművei, különösen férfikarai voltak.



Erre az is okot szolgáltathatott, hogy 
ebben az időben, tehát a XIX. század
végén és a XX. század elején, igen
gyakorivá vált a zenét kedvelő dilet
tánsok dalárdákba való tömörülése. 
Ezek a dalárdák a társadalmi érintke
zés egyik formájává lettek. Ábrányi 
Kornél 1867-ben alapította meg Buda
pesten az Országos Magyar Dalár- 
egyesületet, ezt követték a vidéki da
lárdák megalakításai. Sokszor politikai 
szempontból is pozitív szerepet töl
töttek be ezek a dalegyletek: alkalmat 
adtak a munkások számára a szakszer
vezeti csoportosulásra is. Mivel ebben 
az időben magyar kórusművek még 
altig voltak, az Országos Daláregyesü- 
let, sőt a vidéki dalárdák is egyre- 
másra hirdették meg pályázataikat,
hogy magyar zeneszerzők műveivel 
gazdagíthassák repertoárjukat. Az 
ilyen pályázatokra gyakran küldte Gaál 
Ferenc is szerzeményeit, s hála alapos 
zeneszerzői tudásának, sokszor az el
ső díjat nyerte meg. S ily módon, 
ha Gaál Ferenc kórusművei nem is 
képviselnek maradandó értéket, fárad
hatatlan hozzájárulása e haladó zenei 
és társadalmi mozgalomhoz elévülhe
tetlen érdemű.

Gaál Ferenc kórusművei, mint dalai 
is, kora átlagos ízlésének megfelelő, 
hangulatos és hatásos zenedarabok, 
amelyek azonban teljesen a romantika 
nagy mestereinek stílusában íródtak,



de a zene és a szöveg között nem te
remtett összhangot —  a nagy meste
rek műveivel ellentétben, ahol ez az 
összhang természetesen megvolt. A 
költemények tartalmába, amelyeket 
megzenésített, nem élte bele magát. 
A szöveget csak komponálási alkalom
nak tekintette. íme két jellegzetes pél
da erre:

Az Epilóg és A szerelem  című kó
rusművei annak idején legkedveltebb 
szerzeményei közé tartoztak. Váradi 
Antal Epilóg című költeményének első 
versszaka így szól:

„ Ahol már nincsen egy virág se,
S csupán az ú ti tüske nő,
A tem ető végső zugában,
S megtépi aki arra jő :
O ttan keress fel, te megérzed 
Szíved dobbanásiról,
Hol nyugszom, hol porban akkor, 
Midőn ez ajk se nyíl, se szól.”

Gaál Ferenc, aki egyébként zongo
raműveit előszeretettel komponálta a 
lágy és szomorú moll hangnemekben, 
ezt a gyászos tartalmú verset az erő
teljes és derűs Esz-dúrban zenésítet- 
te meg.

A szerelem  című költemény (dr. 
Kadocsa Lippich Elektől) így kezdődik:



„M iko r olyan szomorú vo lt ez a világ
[nékem,

s úgy el tudtam merengeni egy-egy
[álomképen,

m ikor még a beszéd is fáit, s terhemre
[v o lt lenni,

fáradt nem voltam , bár mégis vágytami 
[ megpihenni

Erre a siralmas hangú versre a 
vidám D-dúrban, a legörömteljesebb 
hangzású dúr-hangnemben írta Gaál 
Ferenc a zenét.

E két példából egyébként ezt is 
láthatjuk, hogy Gaál Ferenc nem volt 
igényes kompozíciói szövegének meg
választásakor. Vagy nem törődött a 
versek irodalmi értékével, mert nem 
érezte a szövegek fajsúlyának jelentő
ségét, vagy talán irodalmi ízlése nem 
volt eléggé fejlett. Látni fogjuk ké
sőbb, hogy —  az idegenben nevelke
dett (!) —  Lányi Ernő miilyen biztos 
kézzel választja ki megzenésítésre a 
legnagyobb magyar költők verseit, s 
kortársai közül is a legjobbakét.

Gaál Ferenc zongorakompozíciói is 
epigón művek. Ha valaki először hallja 
annak idején igen kedvelt Mazurkáját, 
Bölcsődalát, Hattyúdalait és még sok 
más zongoraművét, s nem tudja, hogy 
ezeket a műveket Gaál Ferenc írta, 
az az érzése lesz, hogy Ghopin-dara- 
bokat hali. Egykor ugyancsak olyan 
népszerű Cigánytáncánál, Magyar rap-



szódiá'mál és Magyar ábránd\a\ná\ pe
dig félreismerhetetlen az igen erős 
Liszt-hatás, a magyaros hangvételre 
való törekvés, de a Liszt műveire jel
lemző nagy koncepció és gazdag ki
dolgozás nélkül. Gaál Ferenc magyar 
rapszódiái, amelyekkel mint zongora- 
művész olyan sok sikert aratott, nagy 
technikai virtuozitást követelnek, de 
tartalmilag egyhangúak, szegényesek, 
helyenként iskolás jellegűek, oktáv
vagy pergőtechnikai gyakorlatokra em
lékeztetnek. Gaál Ferenc zongoramű
veinek egykori nagy sikere nem a mű
vek tartalmi értékével, hanem szerző
jük hatásos, virtuóz játékmódjával ma
gyarázható.

Jellegzetes példaként elemezhető 
a Cserebogár, sárga cserebogár kez
detű népdalt feldolgozó Magyar áb
rándja:

A darab a romantikus virtuóz zon
gorajátékra jellemző, az egész klavia
túrára kiterjedő futamokkal, glissan- 
dókkal, tremolókkal, arpeggiós akkor
dokkal csillogó egyoldalas bevezető 
után stílustörően a prekilasszikusokra 
emlékeztető kontrapunktikus feldolgo
zásban, négyszólamú kánonná fejleszt
ve mutatja be a dal témáját, amelyet 
hatásos akkordok követnek, egymástól 
ugyancsak hatásos, koronával kitartott 
szünetekkel elválasztva.

A kompozíció további folyamán vál
takozik a kontrapunktikusan feldolgo



zott téma a már a bevezetőben meg
jelent romantikus díszítőelemekkel. Ez 
a feldolgozás fölényes zongoratechni
káról és nagy elméleti tudásról tanús
kodik, de sem eredetiséget, sem biz
tos stílusérzést nem mutat. Pozitív 
azonban a tény, és a „kor szavával” 
összhangban van, hogy Magyar ábránd- 
jaiban és Rapszódiaiban Gaál Ferenc 
népdalokat dolgozott fel, még akkor 
is, ha ezek nem mindig eredeti népda
lok, hanem csak igen népszerűvé vált 
magyar nóták voltak. Magyar ábránd- 
jain és Magyar rapszódiáin kívül ilyen 
zongoraműve még a kétkötetes Meren
gés Dankó Pista legszebb dalai fe le tt.

Nagyzenekarra írt művei, mint pél
dául a sokszor játszott Ünnepi nyitány
—  amelyet 1968-ban a Szabadkai Ze
neiskola alapításának 100. évforduló
ján is előadtak — , a már említett 
Liszt- és Wagner-hatást tükrözik. Ér
dekesebb kisebb vonószenekarra kom
ponált, egykor még Amerikában is is
mertté vált műve, a Szvit orosz és 
cseh— morva dalokból, azután Szerb 
szextettje  (1. és 2. hegedűre, csellóra, 
nagybőgőre, harmóniumra és zongo
rára), valamint Velja Miljkovié belgrá
di színész és drámaíró Kraljević Mar- 
ko  című színművéhez írt kísérőzenéje. 
E művek jelentősége is a népzenei 
elemek, ezúttal a szláv népek zenéjé
ből merített motívumok feldolgozásá
ban van.



ÉLETRAJZI ADATAI

1860. március 27.
Születik Szkacsányban (Nyitra megye); 
szüleit korán elveszti, neveltetéséről 
Pius bátyja gondoskodik.

1866— 1874
Nyitrán végzi az elemi iskolát és a 
gimnázium alsó osztályait.

1874— 1878
Budapesten végzi a gimnázium felső 
osztályait és ezzel egyidejűleg a Bu
dapesti Nemzeti Zenedébe jár.

1878— 1882
A budapesti Magyar Királyi Zeneaka
démia hallgatója, zongorát Liszt Fe
rencnél, Erkel Ferencnél és Gobbi Hen
riknél tanul, zeneelméleti tárgyakat és 
zeneszerzést Ábrányi Kornélnál, Volk- 
rnann Róbertnál és a szerb származá
sú Nikolits Sándornál.

1882
Kitűnő eredménnyel befejezi akadé
miai tanulmányait.

1882. október 1.
A szabadkai zeneiskola igazgatója és 
a szabadkai egyházi zene- és énekkar 
karnagya lesz; emellett aktív zongora- 
művész és termékeny zeneszerző is: 
kórusműveit országszerte éneklik majd 
a dalárdák, s mint zongoraművész Sza
badkán kívül Budapesten, Belgrádban,



Bécsben, Zürichben, Berlinben, Párizs
ban, Londonban, Rómában és Szófiá
ban is koncertezik.

1883— 1884
A szabadkai gimnáziumban, a polgári 
(leányiskolában és néhány elemi isko
lában bevezetik az énektanulást mint 
kötelező tantárgyat. A tanítással Gaál 
Ferencet és a zeneiskola tanárait bíz
zák meg.

1884. szeptember 30.
Javaslatot nyújt be a városi tanács
nak a zeneiskola újjászervezésére, ja
vasltából azonban ekkor még csak 
egyetlen pontot hagynak jóvá: a zon
gora tanszak megnyitását, de erre sem 
kerülhet egyelőre sor, mivel a zene
iskolának nincsen zongorája.

1885— 1886
Ebben az évben Szabadka színházi kar
nagya Lányi Ernő, aki barátságot köt 
Gaál Ferenccel.

1886
A Kassai Városi Dalkör tiszteletbeli 
tagjává választja Gaál Ferencet kariro
dalmi munkásságának elismeréséül.

1886. december 17.
Gaál Ferenc rendezésében Szabadkán 
vendégszerepei a vMághírű budapesti 
vonósnégyes: Hubay Jenő (1. hegedű), 
Herzfeld Viktor (2. hegedű), Popper 
Dávid (cselló) és Bram Eldering (mély
hegedű).



1887. január 23.
Gróf Zichy Géza, a híres félkezű zon
goraművész, Liszt-tanítvány vendégsze
repei Szabadkán. Ezen a hangverse
nyen a szabadkai zenekar bemutatja 
Gaál Ferenc Ünnepi nyitányát is a 
szerző vezényletével.

1887
Hangversenykörutat tesz Szerbiában 
és Bulgáriában; nevét ekkor gyakran 
mint Galovié Franja írja alá. Romanti
kus kapcsolatba kerül Zorka Teodosi- 
jević belgrádi színésznővel, majd az ő 
révén Stevan Mokranjac jelentős szerb 
zeneszerzővel is összebarátkozik.

1887. október 16.
A városi tanács újra tárgyalja Gaál 
Ferencnek a zeneiskola újjászervezésé
re irányuló javaslatát és megszavazza 
a javaslatnak a belügyminisztériumba 
való előterjesztését.

1888. november 3.
Budapesti pártfogói, volt zeneakadé
miai tanárai közbenjárására a belügy
minisztérium jóváhagyja a zeneiskola 
újjászervezésére vonatkozó javaslatát.

1888. november 28.
A városi tanács végül is elfogadja ja
vasolt szabályzatát a zeneiskola újjá
szervezésére, amellyel az alaposabb 
tudás elsajátítása érdekében a tanul
mányi időt az eddigi három évről hat 
évre emeli és a zeneelméleti oktatás
ra is nagyobb súlyt fektet.



1889
Megalakul a Szabadkai Dalegyesület; 
karnagya Gaál Ferenc lesz.

1889. április 29.
Marié Wiltnek, a Bécsi Opera európai 
hírű szopránjának hangversenye Sza
badkán. Zongorán Gaál Ferenc kíséri.

1890. január
A szabadkai zeneiskolában Gaál Fe
renc hat év óta tartó fáradozásának 
eredményeként végre megnyílik a zon
gora tanszak, amely iránt már kezdet
ben a legnagyobb érdeklődés nyilvá
nul meg.

1891. április 18.
Hangverseny a szabadkai Pest Szállo
da nagytermében. Ezen a Szabad
kai Dalegyesület Gaál Ferenc vezény
letével többek között Lányi Ernő Resz
ke t a bokor című kórusművét is előad
ja. A hangversenyen vendégszerepei 
Maczák Manó budapesti zongaramű- 
vész, később a szabadkai zeneiskola 
kiváló zongorapedagógusa.

1894. április 29.
A Kraljević Marko  című szerb színmű 
ősbemutatója Szabadkán. A színművet 
Vei ja Miljković belgrádi színész és 
drámaíró írta, zenéjét Gaál Ferenc sze
rezte,

1896
Budapesten az Országos Magyar Da- 
láregyesület millenáris dalünnepélyére 
kitűzött eredeti Műdal és Népdalcso



kor pályázaton Gaál Ferenc nyeri el 
mind a két első díjat; az Országos 
Magyar Daláregyesület ekkor Gaál 
Ferencet igazgató-választmányi tagjává 
választja.

1898
Szabadkán megalakul az Iparosdalárda. 
Első karnagya Gaál Ferenc lesz.

1903. április 13.
Nagysikerű szerzői estje a Szabadkai 
Városi Színházban húszéves zeneszer
zői munkásságának megünneplésére. A 
hangversenyen fellépnek a szerző ve
zényletével a szabadkai zenekar, vala
mint szóló- és kamaraszámokkal a ze
neiskola tanárai és növendékei.

1903
Házat vesz Szabadkán az István utcá
ban.

1905
Májbetegség tünetei jelentkeznek nála. 

1906. november
Sárgaság lép fel nála a májműködés 
elégtelenségének következtében.
1906. december 11.
Meghal a Szabadkai Városi Kórházban 
májzsugorodásban.

1906. december 13.
Eltemetik nagy pompával a szabadkai 
Bajai úti temetőben. Dr. Milkó Izidor, 
a Szabadkai Szabad Líceum elnöke ja
vaslatot tesz síremlékének felállítá
sára.



FENNMARADT MŰVEI

I. ZONGORAMŰVEK

1. Album blátter im ungarischen Style. 
Budapest, Rózsavölgyi kiadása.

2. Bar cár öle et Valse pour le piano, 
Op. 68. Hamburg, Cranz kiadása.

3. Bölcsődal, a Magyar Zeneköltők Ki
állítási Albumában. 1885, Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

4. Cigánytánc, Op. 102 a. Bp, Klökner 
kiadása.

5. Cserebogár, sárga cserebogár. Ma
gyar ábránd. Op. 135. Bp, Nádor 
Kálmán kiadása.

6. Deux Bagatelles. 4 kézre. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

7. Eisenbahn Polka, Op. 21. Litogra
fált.

8. Fantasie de Concert. 4 kézre. Op. 
64. Bp, Nádor Kálmán kiadása.

9. Fantasie hongroise pour le piano, 
Op. 154. Bp, Rozsnyai Károly ki
adása.

10. Hattyúdalok. Három hátrahagyott 
zongoradarab. Op. 152. Bp, Klökner 
kiadása.

1. Pourquoi
2. Reponse
3. Elegie

11. Idylle pour pianoforte, Op. 102 b. 
Bp, Klökner kiadása.



12. Impromptu en style hongroise. 
Rögtönzet magyar irályban. Bp, 
Harmónia kiadása.

13. Jubileum i induló. Bp, Táborszky és 
Parsch kiadása.

14. La tristesse et la joie. Deux mór- 
ceaux caracteristiques. Op. 113. 
Bp, Klökner kiadása.

1. L’afflica tion
2. Petite valse pour Mignon

15. Magyar ábránd könnyű irályban, 
Op. 119. Bp, Bárd Ferenc kiadása.

16. Magyar ábránd, Op. 120. Bp, Bárd 
Ferenc kiadása.

17. Magyar ábránd, Op. 127. Bp, Bárd 
Ferenc kiadása.

18. Magyar ábránd, Op. 136. Bp, Bárd 
Ferenc kiadása.

19. Magyar rapszódia. Népdalok fe le tt 
zongorára. Op. 19. Bp, Rózsavölgyi 
kiadása.

20. Merengés. Erzsébet királyné emlé
kének, Op. 29. Bp, Klökner kiadása.

21. Merengés Dankó Pista legszebb 
dalai fe le tt. I. füzet. Op. 128. Bp, 
Nádor Kálmán kiadása.

1. Eltörö tt a hegedűm
2. M ost van a nap lemenőben
3. Hamis a rózsám

22. Merengés Dankó Pista legszebb 
dalai fe le tt. II. füzet 5. Op. 133. Bp, 
Nádor Kálmán kiadása.



1. Bezöldült már
2. Beteg az én kisangyalom
3. Tisza partján

23. Nocturne pour piano, Op. 37. Nagy
szombat, Apolló kiadása.

24. Nocturne et Caprice pour piano, 
Op. 60. Lipcse, Constanz kiadása.

25. Önkéntes tűzoltóinduló, Op. 118. 
Szabadka, a szerző kiadása.

26. Praeludium und Doppel-Fuge, Op. 
43. Szabadka, 1898, a szerző kiadá
sa.

27. Repülj, fecském. Magyar ábránd. 
Op. 138. Bp, Nádor Kálmán kia
dása.

28. Reverie fü r Pianoforte, Op. 29. Bp, 
Klökner kiadása.

29. Rhapsodie hongroise No. I. Op. 19. 
Bp, Rózsavölgyi kiadása.

30. Rhapsodie hongroise No. II. Op.
91. la mineur (a-moll). Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

31. Rhapsodie hongroise No. III. Op.
104. si mínetír (h-moll). Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

32. Rhapsodie hongroise No. IV. Op.
108. mi mineur (e^moN). Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

33. Rhapsodie hongroise No. V. Op.
116. fa mineur (f-moll). Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

34. Rhapsodie hongroise No. VI. Op.
121. la mineur (a-moll). Bp, Rózsa
völgyi kiadása.



35. Serenade pour piano. Hamburg, 
Cranz kiadása.

36. La sói re (Valse d ’A lice), Op. 38. 
Bp, Nádor Kálmán kiadása.

37. Szilveszter estéjén. Id ill zongorára. 
Op. 107. Bp, Klökner kiadása.

38. Trois morceaux pour le piano, Op.
25. Bp, Klökner kiadása.

1. Arabesque
2. Mazurka
3. Etude

39. Tűnődés Wagner Richárd sírjánál, 
Op. 74. Bp, 1885. (Zenemelléklet 
a Pesti Hírlap jún. 22-i számához).

40. Vigasztalás. Bp, 1887. (Zenemellék
let a Pesti Hírlap 275. számához.)

II. KÓRUSMÜVEK

1. Ave verum. Cantus bivocalis (sop- 
rano-alto vei tenore-basso) mód is 
organi vei chori musicalis acco- 
modatus, Op. 76. Bp, Eberle nyom
da.

2. A bilincs. Férfikar. Bp, Apolló ki
adása.

3. A rózsa temetése, Op. 22. Férfi
kar. Bp, Nádor Kálmán kiadása.

4. A szabadsághoz. Férfikar. Bp, Apol
ló kiadása.

5. A szerelem, Op. 27. Férfiak. Bp. 
Apolló kiadása.



6. Balatoni nóták. Vegyes kar. Bp, Ná
dor Kálmán kiadása.

7. Bordal. Férfikar. Bp, Apolló kiadá
sa.

8. Etőre. Férfikar. Bp, Apolló kiadása.
9. Epilóg, Op. 65. Férfikar. Bp, Apol

ló kiadása.
10. Eredeti magyar dalok. Férfikar. Bp, 

Apolló kiadása.
1. H ull a levél
2. Nem is élek már i t t
3. Nem félek én

11. Eredeti magyar dalok. Férfikar. 
Bp, Apolló kiadása.

1. Nyisd ki, anyám
2. Elragadta galambomat
3. Siófokra megy a hajó

12. Fellő tt a hold, Op. 45. Férfikar. Bp, 
Nádor Kálmán kiadása.

13. Gyászdal. Férfikar. Bp, Apolló ki
adása.

14. Hazám, Op. 32. Férfikar. Bp, Har
mónia kiadása.

15. Három eredeti magyar dal. Férfi
kar. Bp, Apolló kiadása.

1. Beh szomorú
2. Esik eső
3. Félre innen

16. Honfidal. Férfikar. Bp, Apolló ki
adása.

17. Hymnus lub ilaris (a capella), Op. 
85. Bp, litografálva.



18. Imádságom. Férfikar. Bp, Apolló ki
adása.

19. Köszöntő. Férfikar. Bp, Apolló ki
adása.

20. Kossuth dala. Férfikar. Bp, Nádor 
Kálmán kiadása.

21. Kuruc dal, Op. 117. Férfi-, női vagy 
gyermekkarra. Szabadka, Heumann 
kiadása.

22. Magnificat. Vegyes kar. Bp, litogra
fálva.

23. Magyar dalbokréta. Férfikar. Bp, 
Klökner kiadása.

24. Magyar dalok. Gyermekkar. Kéz
irat.

25. Magyar Golgota. Férfikar. Bp, Apol
ló kiadása.

26. Magyarok Istene. Férfikar. Bp, 
Apolló kiadása.

27. Magyar tré fás dal. Férfikar. Bp, 
Apolló kiadása.

28. M ért o ly borús? Férfikar. Bp, Apol
ló kiadása.

29. Nászdal. Férfikar. Bp, Apolló kiadá
sa.

30. Nemzeti fohász. Férfikar. Bp, Apol
ló kiadása.

31. Népdalegyveleg. Férfikar. Bp, Apol
ló kiadása.

1. Dalolnék én
2. Drága gyöngyöm, elválunk
3. Sikogat az őszi szellő

32. Névnapi üdvözlet. Férfikar. Bp, 
Apolló kiadása.



33. fíeám tekint. Női kar. Kézirat.
34. Reggeli fohász. Férfikar. Bp, Apol

ló kiadása.
35. Sóhajtás. Férfikar. Bp, Apolló ki

adása.
36. Szegény szívem. Férfikar. Bp, Apol

ló kiadása.
37. Szent hamvak. Férfikar. Bp, Apolló 

kiadása.
38. Új eredeti magyar dalok. Férfikar. 

Bp, Apolló kiadása.
1. Ha tudtad, hogy nem szeret

té l
2. Messze-messze rónaságon

39. Ünnepi dal. Férfikar. Bp, Apolló ki
adása.

40. Vándordal, Op. 69. Férfikar. Bp, 
„Olcsó zeneművek” kiadása.

III. DALOK ÉNEKHANGRA 
ZONGORAKÍSÉRETTEL

1. Első szerelem  (vers: Wachte Ká
roly). Budapest, Rózsavölgyi kia
dása.

2. Estély. Ballada. Bp, Klökner kiadá
sa.

3. Gyászos éltem, Op. 2. Szabadka, 
a szerző kiadása.

4. Hajnalodik. Bp, Klökner kiadása.
5. Igazán csak egyszer lehet szeret

ni, Op. 34. Bp, Klökner kiadása.
6. Leteszem a lantot (Arany János), 

Bp, Klökner kiadása.



7. M ikor elszunnyadtam. Bp, Klökner 
kiadása.

8. R ejtett virágok. Hat eredeti magyar 
dal. Bp, Rózsavölgyi kiadása.

1. M eddig járok
2. Sikogat az őszi szél
3. Szomorúan szól a falu ha

rangja
4. Dalolnék én
5. Drága gyöngyöm
6. Szomorúan szól

9. Te kis virág, Op. 26. Bp, Rózsavöl
gyi kiadása.

10. Zúg a tenger, Op. 40. Ballada. Bp, 
Rózsavölgyi kiadása.

IV. EGYÉB MŰVEK

KAMARAMŰVEK

1. Agnus Dei. Bass-Solo und Harmo- 
nium mit Orgelbegleitung. Litogra
fált.

2. Andante religioso, Op. 31. Hege
dűre zongora- vagy orgonakíséret
tel. Litografált.

3. Anyám sírján. Motette, női vagy 
férfihármas zongorák is érettel. Lito
grafált.

4. Kuruc dal. Női hármas zongorakí
sérettel. Szabadka, Heumann ki
adása.

5. Magyar rapszódia fuvolára zongo- 
rakísérette l. Bp, Eberle nyomda.



6. Magyar rapszódia, Op. 91. Hegedű
re zongorakísérettel. Bp, Rózsavöl
gyi kiadása.

7. Serenade pour v io lin accomp. de 
piano, Op. 51. Lipcse, Constanz ki
adása.

8. Szerb szextett (1. és 2. hegedűre, 
nagybőgőre, harmóniumra és zon
gorára).

ZENEKARI MŰVEK

1. A rózsa temetése, Op. 28. Vonós- 
zenekarra. Litografált.

2. Szvit orosz és cseh— morva dalok
ból. Vonószenekarra. Litografált.

3. Ideál d'amour, Op. 67. Nagy zene
karra. Bp, Rózsavölgyi kiadása.

4. Magyar ábránd hegedűre zenekari 
kísérettel, Op. 92. Bp, Rózsavölgyi 
kiadása.

5. Rekviem, zene- és énekkarra. Lito
grafált.

6. Ünnepi nyitány. Nagy zenekarra. 
Litografált.

SZÍNPADI MŰVEK

1. Akácvirágok. Melodráma zongora- 
kísérettel (Várady Antal verse). 
Bp, Rózsavölgyi kiadása.

2. Batthyány generális (szöveg: Sie- 
benburger Károly). Kísérőzene a 
történelmi színműhöz. Litografált.



3. Jadna majka. Melodrama, posveóe- 
na Gospodinu i pobratimu Stevi St. 
Mokranjcu. Kézirat.

4. Kraljević Marko. Kísérőzene a
szerb színműhöz (szöveg: Vei ja
Miljkovió). Ősbemutató: Szabadka, 
1894. április 29. Litografált.
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LÁNYI ERNŐ









ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA

Lányi Ernő 1861. július 19-én szü
letett Pesten. Zenei tehetségét szülei
től örökölte: édesapja, Langsfeld Ernő 
nagykereskedő szabad idejében szíve
sen énekelt és gitározott, édesanyja, 
leánykori nevén WeisfeHér Fanni jól 
zongorázott. A házaspár második fia, 
Viktor, aki Ernőnél két évvel volt fia
talabb, ugyancsak tehetséges gyermek 
volt, de nem annyira a zene, hanem 
inkább az irodalom vonzotta, ahogyan 
az később megmutatkozott.

Viktor születése után nemsokára 
meghal az édesapa. Weisfeller Fanni 
második férje, Basch Raphael publicis
ta lesz, aki később Viktort adoptálja. 
A Basch házaspár nem marad sokáig 
Pesten. Kevéssel a házasságkötés u- 
tán Párizsba költözik a család. Ernő 
négyéves ekkor.

A gondos édesanya azonban gyer
mekeit viszi magával Párizsba Magyar- 
országról. A családdal megy a gyer
mekek dalos ajkú dajkája is. S így 
Ernő, akinek lelkében édesapja nótái 
már elültették a dallam szeretetének



rnagvát, továbbra is, az idegen kör
nyezetben is magyar népdalok hangjai 
meMett nevelkedik. S amikor tizennégy 
éves korában édesanyja kereskedői pá
lyára szeretné adni, ösztönösen, gye
rekfej Jel, minden segítség és bátorí
tás nélkül, sőt tilalmak ellenére lép 
a tehetsége által kijelölt, számára e- 
gyedüli lehetséges útra: Bécsbe szö
kik zenét tanulni.

A kisebbik fiú, Viktor, Párizsban 
marad. A Sorbonne-on tanul, s kiváló 
irodalomtörténésszé és politikussá vá
lik. Nancywban, Rennes-ben, majd a 
Sorbonne-on lesz egyetemi tanár, ké
sőbb pedig az emberi jogok ligájá
nak elnöke. Francia nyelven írt, főleg 
a német irodalommal és filozófiával 
foglalkozó jn ű v e i Párizsban jelennek 
meg. A második világháborúban —  
idős kora ellenére is —  részt vesz 
az ellenállási mozgalomban. Francia 
fasiszta milioisták ölik meg 1944. ja
nuár 10-én. A felszabadult Párizsban 
utcát neveztek el róla.

Ernő, miután szerencsésen megér
kezett Bécsbe, zongora- és hegedű
órákra kezd járni a konzervatóriumba. 
Hogyan találja fel magát a még jó
formán gyermek egyedül az idegen 
környezetben? Nos, a nyelv nem ide
gen a számára, hiszen otthon a csa
ládban, még Párizsban is, németül be
szélnek. Valószínűleg ez az alapja Vik
tor érdeklődésének is a német iroda
lom iránt. Ernő emellett már ekkor, 
tizennégy éves korában, zenésznek ne
vezheti magát, hiszen pici korától



kezdve, ha csak tehette, a zongorával 
és a hegedűvel bíbelődött. Valószínű
leg muzsikálással is fenntarthatta ma
gát már ekkor, esetleg zeneórák adá
sával is, de az is lehetséges, hogy 
édesanyja is segítette, miután a szö
kés szerencsés kimeneteléről és tisz
teletre méltó okáról értesült.

A bécsi konzervatórium akkori szel
leme azonban nem tetszik a tempe
ramentumos, önálló gondolkodású és 
szabadságot szerető fiúnak. Ezért pár 
hónap múlva Münchenbe megy, ahol 
akkor a Zeneakadémián olyan kiváló 
zenepedagógusok tanítanak, mint Rhein- 
berger (orgonát), Bussmeyer (zongo
rát és hegedűt) és Wüllner (zeneelmé
letet, zeneszerzést). S a diákok között 
olyan tehetségek vannak, mint például 
Koessler János, akiből később a bu
dapesti Zeneakadémia nagynevű peda
gógusa, zeneszerzés tanszakának ve
zetője, Bartók, Kodály, Dohnányi, Wei- 
ner Leó tanára lesz. Ernő barátságot 
köt a nála nyolc évvel idősebb Koess- 
lerrel, s mintegy tíz év múlva, sok 
bolyongás után, ő is nála fejezi be 
a budapesti Zeneakadémián tanulmá
nyait. Addig azonban még hosszú az 
út. Még jó néhány kalandos mtazás és 
külföldi egyetemi város neve jelzi ezt 
az utat.

Münchenben több mint egy évig 
marad. Innen édesanyja unszolására 
mégiscsak visszamegy Párizsba, ahol 
egy ideig kürtöt tanul a Zeneakadémi
án. Párizsban azonban, úgy Játszik, so
hasem érezte magát igazán otthon. Új



ra elszökik hazulról, ezúttal Köbbe, 
ahol Ferdinánd Hiller neves zeneszer
ző, Mendelssohn barátja, a kölni kon
zervatórium igazgatója lesz a tanára. 
De itt sem marad sokáig. Következő 
áldomása Lipcse, s itt egy egész évig 
Putti zongoraművész növendéke. Édes
anyja közben meghal, de nevelőapja 
is hívja újra vissza Párizsba. Ernő a- 
zonban, aki pedig ez idő tájt is való
jában még mindig gyermek, hiszen 
nincs még tizennyolc éves sem, nem 
tér többé vissza családjához. Elhatá
rozza, hogy végleg önállósítja magát. 
Stockholmba megy és egy vonósné
gyesben második hegedűt játszik, de 
három hónap múlva Stockholmot is 
otthagyja. Elindul másodszor Bécsbe.

Az alig tizennyolc éves fiatalember 
zenei tudása ekkor már nem marad 
észrevétlenül. A több évi tanulás a 
sok neves mesternél a kalandos élet
körülmények ellenére is megtette a 
magáét. Kitűnően énekel, több hang
szeren játszik kiválóan, vezényel, kom
ponál. Minden további nélkül felveszik 
karénekesnek a hírneves bécsi Ring 
Színházhoz, ahol csakhamar kartanító 
lesz. Úgy tűnik, elérte célját, szép kar
rier kezdetén áll a világ egyik zenei 
fővárosában. A látszat azonban csal. 
Becs felszínes csillogása nem kápráz
tatja el az ifjút, aki ugyan könnyen és 
lángolóan lelkesedik, de csak a valódi 
értékeikért. Életének nagy fordulópont
ja következik be ekkor.



Véletlenül Jókai Aranyembere kerül 
a kezébe, természetesen német fordí
tásban. Magyarul már rég elfelejtett 
ekkor. Olvasni kezdi a könyvet, s an
nak szuggesztív ereje felébreszti a lel
ke mélyén szunnyadó legkorábbi, de 
legszebb emlékeit: édesapja nótáit,
dajkája dalait. Leteszi a könyvet, s így 
kiált fel: „Ez az én világom!” —  s el
határozza, hogy visszatér Magyaror
szágra.

Érdekes esetről számol be Fodor 
Gyula Zenélő óra című zenetörténeti 
anekdotagyűjteményében. Az anekdo
ta szerint Lányi, ekkor még Langsfeld 
Ernő, 1880-ban, tehát bécsi tartózkodá
sa idején felkereste műveivel Brahm- 
sot és kérte, mondjon véleményt ró- 
tluk. A magányosan élő, komorságra 
hajlandó zeneszerző azonban nem fo
gadta barátságosan, s műveiről sem 
szólt elismerően. Az ifjú művészt le
sújtotta a dolog, de mégsem csüg
gedi. Újból szerencsét próbált: eluta
zott Weimarba Liszt Ferenchez. S Liszt, 
aki nemcsak minden idők legnagyobb 
zongoraművésze, de korának egyik leg
kiválóbb zenepedagógusa is volt, felis
merte a fiatal zeneszerző tehetségét. 
További munkára buzdította és taná
csokkal látta el a komponálással kap
csolatban.

Vajon szerepet játszott-e ez a ta
lálkozás és Liszt műveinek ismerete 
is Lányi elhatározásában, hogy vissza- 
tér Magyarországra és magyar zene



szerző lesz? Könnyen lehetséges, hi
szen több későbbi zongora-műve, kü
lönösen az egyik legkiemelkedőbb al
kotása, a Bácskai lakodalom, Liszt Ma
gyar rapszódiáinak hangulatát idézi.

Legelső állomása Magyarországon 
Miskolc, ahol színházi karnagyi ál'lást 
vállal. Megérkezésének estéjén egy 
francia operettet ad elő az együttes. 
Lányi azon nyomban, egyetlen próba 
nélkül vezényli a zenekart. Másnap A 
falu rosszát  játsszák. Ezt is ő vezény
li, pedig ekkor még egy szót sem ért 
az előadásból. (De Miskolcon rövid idő 
alatt újra megtanulja anyanyelvét.) Az 
operettben, jobban mondva népszín
műben szereplő egyik népdal, az A 
Csap utcán véges végig kezdetű any- 
nyira fel lelkesíti, hogy elhatározza, 
minden tehetségével a magyar dal mű
velésén fog fáradozni. A magyar zene 
iránti lelkesedéséből fakad az az el
határozása is, hogy vezetéknevét Lá
nyira változtassa. De Lányi természe
tesen korántsem volt nacionalista. A 
kis népek öntudatra ébredése az el
nyomó osztrák császári hatalommal 
szemben, saját kultúrájuk ápolása, fej
lesztése igen pozitív és haladó jelle
gű dolog ebben az időben. Lányi lel
kesedik a magyar népdalokért, de sze
reti és becsüli más népek művészetét, 
dalait is. Nagyon szép példa erre egyik 
fiatalkori, német nyelven írt költemé
nye, amelyben a szerb népdalok szép
ségét dicséri:



A TISZA PARTJÁN

Lemenőben a nap, de meleg még a lég, 
virágpompában áll a világ.
Lomhán hullámzik a víz a Tiszán.
De senki sem tudna aludni még, 
sem elszunnyadni a gajdás dalán.

Kiskocsma az alacsony parton, 
orgonabokron virágok.
Figyelem a dalt és lenyűgözve állok: 
e régóta ismert, méla szerb dalokban 
új szépségeket találok.

Bekukkantok a kocsma ablakán.
Legény ül odabenn magában.
A zenész oly szépen játszik, oly vidáman, 
csak néha teszi le gajdáját, 
s törli izzadó homlokát.

De lölkiált ekkor a legény:
,,Oly mély a búm, a bánatom!
Elhagyott vagyok, szegény,
mert egy lány nem lehet az enyém.
játsszál egy kólót, nem nyughatom!”

Vörösödik az ég és estharmat hullik 
a házra s orgonára.
Minden elcsendesül, csak a gajdás játszik. 
Gyönyörrel hallgatom. Nemsokára 
ráborul az ünnepélyes est a tájra.

Legelső dalának, a Volt nekem egy 
szép kedvesem  címűnek a kottáján 
még így szerepel a neve: Lányi (Langs- 
feld) Ernő. Ezt a dalt 1880. június 17-én 
mutatja be egy zombori hangversenyen 
az akkor még pályája kezdetén álló



Hegyi Aranka, aki később a pesti Nép
színház egyik leghíresebb operetténe
kesnője lesz. A tizennyolc éves Lá
nyinak ez a legelső dala is már olyan 
nagy sikert arat, hogy Állaga Géza, a 
kiváló cimbalomművész, BÍaha Lujza 
állandó kísérője, cimbalomra Is átírja.

Miskolci tatózkodása idején nagy 
hatással van Lányira Pap Dezső zene
szerző és karmester, akinek műveiben 
első példáit látja a népművészet for
rásaiból táplálkozó tiszta zenei stílus 
megteremtésére irányuló törekvések
nek. Második nagysikerű dalát, a Ne 
sírj, ne sírj, Kossuth Lajost, amely az 
egész ország valamennyi dalárdájának 
egyik leggyakoribb előadott műsorszá
ma lesz, már ebben a szellemben ír
ja.

Lányi neve igen gyorsan ismertté 
válik, s csakhamar sikerül Pestre jut
nia. A Gyapjú utcai német színház
ban lesz kartanító, s a hírhedt Neuge- 
báudében, a II. József által épített va
lamikori kaszárnyában, amelyet a sza
badságharc leverése után börtönné 
alakítottak át. De mivel a G ott ér- 
ha lté i, az osztrák császári himnuszt 
nem hajlandó betanítani, el kelj hagy
nia állását. A bajai színházhoz szer
ződik karmesternek, majd újra vissza
megy, Miskolcra.

Pesti tartózkodása mégsem vált hi
ábavaló. Abban az évben (1882-ben) ke
rült a budapesti Zeneakadémiára ta
nárnak az egykori müncheni diáktárs, 
Koessler János, akiről így ír Csáth Gé
za a Nyugat 1908. december 16-i szá-



mában: ....... még soha zenepedagó
gus ennyi kiváló tanítványt nem ne
velt, mint Koessler János. Nem jól 
képzett zeneszerzőkről van itt szó, ha
nem egy csomó kivételes tehetségű 
művészről, akik valószínűen Koessler 
János nélkül sohasem találták volna 
meg a maguk igazi ú tjá t. . .  fölnevelte: 
Dohnányit, Buttykayt, Bartókot, Ko
dályt, Vándor-Weinert, Antalffy Zsí
ros Dezsőt, akik megcsinálták —  és 
először —  a magyar szimfonikus ze
nét . . .  Az ő tanítványa volt Siklós, aki 
mint teoretikus vált ki, Lányi Ernő, aki 
a férfikar stílust reformálta, Kálmán 
Imre, Szirmai Albert és Jacobi Viktor, 
akik operettben, dalban és a könnyű 
kuplékban adtak meglepő újságokat." 
Kartanítói elfoglaltsága mellett látogat
ta Lányi a zeneakadémiai előadásokat. 
Zongoraművészi és zeneszerzői tudá
sát tökéletesítette Koesslernél.

1883 májusában Kolozsvárra szer
ződik színházi karmesternek, s két 
évig „zenei lelke” a Kolozsvári Nem
zeti Színháznak, ahogyan Papp Vik
tor írja róla. Itt már maga is foglal
kozik, színházi tevékenysége mellett, 
sokrétű pedagógiai munkával is. Ének-, 
zongora- és hegedűórákat tart az akko
riban szokásos csoporttanítási mód
szerrel.

A fiatal, még ebben az időben is 
csak huszonkét— huszonhárom éves 
Lányi nagyon komolyan veszi a taní
tást is. Az órákon igen szigorú. Órák 
után mindig hazakísér egy leányt, az



éneket tanulók csoportjába járó Fe- 
renczy Laurát. Ő Lányi első nagy sze
relme.

1885-ben újra Pesten van. Zeneta
nári oklevelet szerez a Zeneakadémia 
zongora- és zeneszerzés tanszakán. 
Ugyanez év júliusában megnősül; az 
ugyancsak művészcsaládból származó 
Dombay Erzsébetet veszi feleségül.

A szép ileány édesapja, Dombay 
Adalbert, elikártyázta birtokát, s így 
kénytelen volt falusi jegyzőként dol
gozni. Első gyermeke, Mihály, aki 
Nagyi dán született 1855-ben, kiváló 
színművész és vándorszínház igazgató 
lett. Társulatával bejárta az egész or
szágot. Nagy érdeme, hogy meghono
sította Magyarországon az egyfelvoná- 
sos színdarabok, rövid bohózatok ját
szását, amelyeket ő maga fordított né
metből és franciából. Igen haladó szel
lemű volt. Parasztlányt vett feleségül, 
akiből kitűnő színésznőt nevelt.

Dombay Adalbertnek Mihályon kí
vül még három gyermeke volt, három 
leány: Katalin, Mária és Erzsébet.
Édesanyjuk halála után Dombay Mi
hály és felesége, Róza, magukhoz vet
ték a legkisebb lányt, Erzsikét.

Erzsiké feladata lett, hogy Róza né
ni ruháit mossa, vasalja, rendben 
tartsa. Néha ő is elment este a szín
házba, de olyankor, amikor a darab 
nem fiatal lányoknak való volt, ott
hon maradt. Egy ilyen színdarab elő
adása után Dombay Mihály és fele
sége vendéget vittek haza magukkal, 
Lányi Ernőt, aki első látásra megsze
rette.



A fiatal házaspár első állomása 
Szabadka. Lányi ekkor még itt is szín
házi karmester. De csak egy évadban 
maradnak itt, az 1885— 86-ban. 1886. 
április 1-én itt születik első gyerme
kük, iifj. Lányi Ernő.

A következő két évben Mára ma
rosszigeten vannak. Itt születik máso
dik gyermekük, Viktor, aki azonban 
kétéves korában torokgyíkban meghal.

Lányi ekkor már nemcsak színházi 
karnagy, hanem zenetanári kinevezést 
is kap a haladó szellemű Trefort Ágos
ton kultuszminisztertől, aki a közép- 
és felsőfokú oktatás fejlesztése mel
lett különösen a zeneoktatás érdeké
ben tevékenykedett.

Ebben az időben Lányi már ismert 
zeneszerző. Sóhajtás című férfikarával 
megnyeri az Országos Daláregyesület 
első pályadíját. Valószínűleg ennek a 
sikernek a révén jut be 1888Jban a bu
dapesti Operaházba korrepetitornak. Az 
Operaház igazgatója ekkor Gustav 
Mahler, a híres osztrák zeneszerző 
és karmester, aki azonban, egocentri
kus egyéniség lévén, nehezen érti meg 
magát munkatársaival. Lányi önérzete 
is csorbát szenved Mahler igazgatása 
alatt, s emiatt egy év múlva el is 
hagyja Pestet. De Mahler sem ma
rad sokáig a budapesti Operaházban.
1891-ben az intendánssá kinevezett 
Zichy Géza gróffal történt összeütkö
zése miatt lemond igazgatói tisztsé
géről és visszamegy Bécsbe.

Lányiék harmadik fia, Géza, akit 
később elhalt gyermekük emlékére



Viktornak hívnak, még Budapest-Rá- 
kosfalván születik 1889. augusztus 5- 
én, de (még ugyanennek az évnek 
őszén az Operaházban ért sérelme 
folytán csalódott és a színházi viliág
ból kiábrándult Lányi elfogadja a szé
kesfehérvári székesegyház meghívá
sát és odamegy egyházi karnagynak. 
De persze nemcsak az egyházi zene 
terén működik. Dalárdát is alapít, kom
ponál. Két évig maradnak Székesfe
hérváron, ahol 1891. június 6-án Sarolta 
leányuk születik.

1892-ben Egerbe mennek, ahol Lá
nyi a főszékesegyház és a Városi Dal
kör karnagya, valamint a tanítóképző 
zenetanára lesz. A Makiári Hostyán 
van egy kis házuk. Velük él Lányiné 
nővére, Marislka is, a gyermekek for
rón szeretett Nanuskája. Később el
adják házukat, és Tolvaj ügyvéd há
zába költöznek. A Lányi gyermekek 
itt látják meg először a különbséget 
a gazdag és a szegényebb emberek 
élete között. Egyébként mindig, az 
anyagi gondok ellenére is, vidám élet 
folyik náluk. Baráti körük Egerben fő
leg Lányi képezdei tanártársaiból és 
azok családjából alakul. Barátság fűzi 
Gárdonyi Gézához is. Ebből a barát
ságból fakadnak a Göre-nóták és a 
Gárdonyi-nóták.

1898-ban dr. Greksa Kázmérral 
együtt Lányi Ernő kiadja egyetlen isko
lai, ifjúsági vegyes karra írt énekgyűj
teményét, amely sok ősi magyar dal 
feldolgozását is tartalmazza.



Az Egri Városi Dalkört országos hír
névre emeli. Kórusműveit ekkor már 
szerte az országban énekik a dalárdák, 
s csaknem valamennyi országos jellegű 
kardalpályázaton Lányi Ernő műve kap
ja az első díjat. Alkotóművész] pályá
ját több mint harminc pályadíj ékesíti, 
így ír róla ebben az időben id. Ábrá
nyi Kornél, a múlt század második fe
lének jelentős zeneszerzője és zenei 
írója, az Országos Magyar Daláregye- 
sület megalapítója: „Lányi Ernő, az
egri székesegyház s az ottani orszá
gos hírű dalegyiliet karnagya, egyik 
legismertebb s legnépszerűbb dal- s 
karének-költője a magyar zenevilág
nak. Számos pályadíjas koszorú övezi 
a homlokát. De méltón is, mert olyan 
gazdag dallamerővel, annyi zenészeti 
tudással s felszárnyaló ihlettséggel 
rendelkezik, hogy számos pályatársá
nak bőven juttathatna belőle anélkül, 
hogy ő maga szegényebb lenne vele. 
A fővárostól kezdve számos vidéki 
nagyvárosban talált már otthonra s 
mindenütt kiható nyomát hagyta maga 
után a sokoldalú zenészeti ténykedés
nek.” (Id. Ábrányi Kornél: Képek a 
m últ és jelenből. Budapest, Pallas 
részvénytársaság nyomdája, 1899, 227.)

1899-ben az egri érsek ösztöndíjjal 
Regensburgba küldi Lányit az egyházi 
zene tanulmányozására az ott működő 
híres egyházi zeneiskolába. S Lányi 
egy év alatt el is végzi ezt az isko
lát. Regensburgba családját is magával 
viszi, a kis Hedvig kivételével, aki 
1894. október 16-án született Egerben,



tehát ekkor még csak ötéves. A kis
lánnyal nagynénje, Nanuska marad 
otthon.

A Regensburgban töltött egy év 
alatt jut ideje Lányinak még utazások
ra is. Például Boroszlóba, ahol könyv 
alakban jelenteti meg német nyelven 
írt verseinek egy részét, majd Pá
rizsba, ahonnan egy szép kis szek
rényt hoz Saska (Sarolta) babaruhái 
számára. A művészhajlamű Lányiné 
ugyanis a regensburgii idegen környe
zetben az otthoni elfoglaltságok hí
ján ideje nagy részét babaruhavarrás
sal tölti Saska nagy örömére.

A regensburgi tanulmányút után 
még egy évig Egerben van Lányi, az
után elfogadja Szentpáli miskolci pol
gármester meghívását és 1901-ben 
családjával Miskolcra költözik.

Miskolcon Lányi Ernő alapítja a 
városi zeneiskolái. A Miskolci Városi 
Dalkörnek országos hírű karnagyává 
válik. Nem mindennapi szuggesztív 
erejével muzsikát visz jóformán min
den miskolci házba. Minden miskolci 
családban akad legalább egy valaki, 
aki vagy zeneiskolájába, vagy dalárdá
jába, vagy mind a kettőbe jár. S azok, 
akik nem tudnak énekelni vagy hang
szeren játszani, nemcsak hangverse
nyeire, de még a próbákra is eljárnak, 
s a próbákat is síri csendben, áhítat
tal hallgatják. Lányi egész Miskolcot 
mozgósította a zenekultúra érdekében.

Ebben az időben kétségkívül Lányi 
Miskolc legnépszerűbb embere. De van 
a városban még valaki, aki ugyan nem



vetekedhet ezzel az átütő erejű nép
szerűséggel, de a maga módján —  
legalábbis a miskolci fiatalok körében
—  szintén közkedveltségnek örvend. 
Egy csinos és intelligens fiatal zene
tanárnőről van szó, Csánky Nelliről, 
aki Budapestről jött a miskolci zene
iskolába, s akit ismerősei Minőinek 
becéznek. Szerelem szövődik a két 
erős egyéniség között.

Lányiné talán nem is venne észre 
semmit sem ebből a szerelemből, ha 
vénlány nővére, Nanuska nem hívná 
fel rá a figyelmét. A kis Hedda egy
szer csak azt veszi észre, hogy édes
apja, aki pedig sohasem szokott ve
szekedni, haragos szóváltást folytat 
Nanuskával. A kislány sírni kezd, mi
re kiküldik a szobából. S Hedda ekkor 
a konyhába megy, kiveszi a konyha- 
szekrény fiókjából a nagy kenyérvágó 
kést. Fölemeli, szíven akarja szúrni 
magát, annyira fáj kis szívének ez a 
veszekedés. Azután mégis visszateszi 
a kést a fiókba. De ez az esemény 
marad fiatal életének legszomorúbb 
emléke.

Lányi másik, talán mélyebb szerel
me Miskolcon Regéczy Nagy földbirto
kos felesége. Egy meghatóan ünnepé
lyes hangzású zongoradarab, a Búcsú
dal a Lírai hangulatok című ciklusból 
tanúskodik erről a fájdalmas szép sze
relemről. De a Regéczy Nagy csa
láddal kapcsolatban örömteljes élmé
nyeik is vannak Lányiéknak. Ebben a 
családban ugyanis van két Jeány is. 
Az "egyik zongorázni, a másik hegedülni



tanul Lányinál. A hegülni tanulót Ilo
nának hívják. Idővel művésznő lesz 
belőle, Lányi Ernő sok hangversenyé
nek szólistája és —  ifj. Lányi Ernő 
felesége.,

Amilyen kiváló zeneszerző, karmes
ter és pedagógus Lányi, ugyanolyan 
kitűnőnek bizonyul mint zeneiskolai 
igazgató is. Már maga alapította mis
kolci zeneiskolájában is, mint később 
a szabadkaiban, a modern zeneoktatás 
alapjait veti meg. Hét másik társával 
részt vesz 1906. május 22-én Debre
cenben a vidéki zeneiskola igazgatók 
tanácskozásán és memorandumot ír 
alá a zeneiskolák újjászervezéséről. 
A szabadkai zeneiskolát, amelynek
1907. március 1-én lesz az igazgatója, 
már ennek a memorandumnak a szel
lemében szervezi újjá.

1906. december 1-én meghal Sza
badkán Gaál Ferenc, a szabadkai zene
iskola igazgatója, s a városi tanács 
az ekkor már országos hírű zeneszer
zőt, karmestert és pedagógust, Lányi 
Ernőt kéri fel erre a tisztségre. S Lá
nyi, akit már első szabadkai tartózko
dása óta baráti szálak fűznek ehhez 
a városhoz, például többek között dr. 
Brenner József ügyészhez, Csáth Gé
za apjához is, eleget tesz a kérésnek.

A Lányi család először az elhunyt 
Gaál Ferenc házába költözik Szabad
kán, a Népkör utcájában. Lányi Hedvig 
így írja le naplójában ezt a házat:

„Szabadka, 1907. április 9.
Idestova két hónapja lesz, hogy 

Szabadkán vagyunk. Apa elődjének,



Gaál Ferencnek a házában lakunk. Van 
fürdőszoba Is, lehet tusolni! A kis 
virágoskertben szép szaletllk. A szo
bák előtt tornác, így kicsit sötétek, de 
azért a Mandi (a kanári) jól érzi magát, 
főleg ha megnyitjuk a káli oka ajta
ját, és beröpülhet az utcai szobába, 
ahol Anya cserepes virágai vannak, 
és ezek leveleit csipkedheti. . .

Szabadka más, mint Miskolc, vala
hogy laposabb, szélesebbek az ut
c á k . . .” (Dér Zoltán: Fecskelány. Fó
rum, Újvidék, 1970. 14.)

A Gaál^házból az akkori Rákóczi ut
ca egyik házába költözik a Lányi csa
lád, majd a Vörösmarty utcába, a Ha
lasi út elejére.

Lányi otthona Szabadkán is, mint 
mindenhol, ahol eddig éltek, igen 
vendégszerető. Brenneréken kívül fő
leg Kosztolányi Árpád gimnáziumi Igaz
gató családjával járnak össze, de ba
ráti körükhöz tartozik Vojnich Ferenc 
főjegyző, Mamuzsics polgármester, 
Mllkó Izidor ügyvéd, a neves író, dok
tor Wilhelm háziorvos, Völgyi János ta
nító bácsi, akit Lányi sokat ugrat túlzás
ba vitt vallásossága miatt, és még so
kan mások. Lányiék középiskolássá cse
peredett gyermekeinek a barátai ugyan
ezekből a családokból valók, így ezek 
elsősorban a Brenner fiúk, József 
(Csáth Géza) és Dezső (akit Kisdezső- 
nek becéznek), a Kosztolányi fiúk, Ár
pád és Dezső, a költő, akinek Lányi 
Hedda, a Fecskelány iránti szerelme 
bekerül az irodalomtörténetbe, és raj
tuk kívül még Sztrokay Kálmán, a ké



sőbbi neves matematika— fizika tanár és 
tudományterjesztő író, akinek a Lányi 
gyerekek a Sztokekenay nevet adták.

A Lányi gyerekek tehetsége iís ki
bontakozóban van már ekkor. A két fiú 
versel és (komponál, Sarolta és Hedda 
is írnak költeményeket. De Lányi meg 
szeretné kímélni gyermekeit a művész
pálya tövises útjától. Megengedi nekik, 
hogy zenével és irodalommal is fog
lalkozzanak, természetesen énekelnek 
kórusaiban, hegedülnek zenekarában, s 
zongorán, harmóniumon is játszanak, 
de arra ösztönzi őket, hogy valamilyen 
polgári foglalkozási válasszanak élet
hivatásul. Ernő később Budapesten el
végzi a jogot, doktorál belőle és ügy
védi vizsgát is tesz, de emellett mint 
ifj. Lányi Ernő ismert zeneszerzővé is 
válik, ha nem is éri el apja hírnevét 
és jelentőségét. Géza filológiai tanul
mányokat folytat majd az egyetemen, 
de a tanári vizsgát nem teszi le. Lá
nyi Viktor néven lesz ismert zenei író 
és műfordító; különösen operaszöveg
fordításai lesznek jelentősek. Saroltá
ból is költő lesz majd, Hedda azonban 
már tizennégy éves korában elhatároz
za, hogy orvosnő lesz, s ki is tart e 
mellett az elhatározása mellett, s ke
resztülviszi szándékát a sok akadály 
ellenére, amelyek a század elején egy 
tanulni vágyó fiatal leány elé tornyo
sultak.

Lányinak otthon mindig van külön 
szobája. Ennek a szobának a berende
zése, a zongora, a harmónium, az író
asztal, a szép bőrgarnitúra, városról vá



rosra vele utazott. A napi munka után 
itt komponál, rendesen a késő délutáni 
órákban. Ilyenkor már az egész család 
izgatottan várja, mikor nyílik meg az 
ajtó s hívja be őket, hogy legújabb 
szerzeményét meghallgassák. Leggyak
rabban műdalokat komponál —  ő nép
daloknak nevezi őket, és sok közülük 
valóban népdallá is vált. Ezekhez a 
dalokhoz először a zenét írja meg, s 
csak azután a szöveget, s ezt már 
családtagjai, barátai közreműködésé
vel. De természetesen már meglevő 
szövegeket is megzenésít néha, éspe
dig kedves költőinek: Petőfinek, Kiss 
Józsefnek, Adynak, Kosztolányinak és 
másoknak a verseit. De ezeket a mű
veit már inkább koncertdaloknak ne
vezhetjük.

Lányi egyedül is ír verseket fiatal
korától kezdve egészen haláláig, olyan 
verseiket, amelyeket csak ritkán zené
sít meg. Ezeket a verseket azonban 
nem -magyarul, hanem a gyermekko
rában és serdülőéveiben beszélt német 
nyelven írja. Fiatalabb korában hosz- 
szabb, romantikus hangulatú verseket 
ír, amelyek Heine hatását tükrözik. 
Ilyen a már korábban idézett, A Tisza 
partján  című költemény is. A Forró 
a szerelmem  című ugyancsak fiatalabb 
éveiből való:

Forró a szerelmem, mint a sivatagban a 
[homokszemek, 

melyek a felhői nézik epekedve.
Ó légy enyém, ó nyújtsd a kezed, 
vezess engem a gyönyörökbe, 
magadhoz! — kérlek esdekelve.



Hogy mit hoz a holnap, ne kérd! 
Aranypompában ragyog a hold.
Enyhe a lég, halld a zenét:
Édes kis madár dalol.
Hallgasd a szerelmes éj énekét!

A dal elhallgat, a hold is elsápad. 
Ébredj, szerelmem, hafnalodik.
De 6, ne sírj! Hisz az enyém vagy. 
Ez a ml titkunk, és titka a madárnak, 
mely elhallgatott és nem árulkodik.

Az ilyen stílusú verseit adta ki 
Lányi 1899-ben Boroszlóban, de nem a 
saját neve alatt. Illetve —  egyáltalán 
nem szerepel név a címlapon, s a 
cím egészen szerényen csak így hang
zik: Consonanzen und Dissonanzen
eines ungarischen Musikers (Egy ma
gyar muzsikus konszonanciái és disz- 
szonanciái). De már ennek a kötetnek 
a végén is szerepel, mintegy függelék
ként egy merőben más hangot megütő 
ciklus. Ennek a résznek a címe Tage- 
buchbláttér in zwangloser Form, ami 
magyarul körülbelül ennyii jelent: Nap
lójegyzetek szabad formában. De va
lójában nem a forma a szabad ezeknél 
a „naplójegyzeteknél”, hiszen rímek
ben, versformában vannak ezek is. A 
tartalom a szabad, a gyakran nyersen 
őszinte. Még két vaskos kötetet ír 
tele Lányi ilyen verses naplójegyze
tekkel, de ezeket már nem jelenteti 
meg, kéziratban maradtak az utókorra.



Érdekes és igen jelentős a sze
repük ezekneik a verses naplójegyze
teknek Lányi életében. Az, ami olva
sásukkor a legjobban megragadja az 
embert, az a meg nem alkuvó, sem
mit sem szépítő őszinteség, az erős 
kritika másokkal és a még erősebb 
önmagával szemben és a helyenként 
meglepő pesszimizmus. Éspedig azért 
meglepő ez a pesszimizmus, mert va
lamennyi írás, elbeszélés, visszaemlé
kezés mind mint rendkívül erőteljes, 
magabiztos egyéniséget mutatja be 
Lányit. „Felfokozott idegállapotban, sőt 
indulatosnak is, # gyakran láttam. De 
letörtnek soha” —  mondja róla leá
nya, Hedvig. Ezért nagy jelentőségű 
ez a verses naplóírás Lányi számára, 
ő, aki tizennégy éves korától kezdve 
egyedül áll az élet harcában, s későbbi 
élete is küzdelmek sorozata —  és a 
győzelmeké is — , a világ előtt mindig 
felvértezetten mutatkozik. De mert 
mélyen érző művészlélek, neki is fáj
nak az életben elszenvedett sérelmek, 
a gondok, a bajok. De ezt csak nap
lójának árulja el. E versekben szaba
don önti ki szívét, s így kerekedik fe
lül kétségein, győzi le önmarcangoló 
gondolatait, semlegesíti mérgező han
gulatait. Figyeljük meg, milyen erős 
önkritikával ír saját magáról az Én cí
mű versben, s mennyire kicseng a 
sorokból a fájdalmas önvád amiatt, 
hogy nem hozott még több áldozatot 
hivatásáért, s nem nyújthat még töb
bet az életben:



Temperamentumos voltam és érzelmes, 
mások ezt így mondták: tehetséges.
De a világot túlságosan szerettem, 
erényesnek lenni nem volt semmi kedvem.
Nem Irányítottam magamat helyesen, 
könnyelműen eveztem mind vadabb vizeken, 
az örömökben, a szenvedélyben, 
és gyenge voltam ahhoz, hogy elérjem, 
hogy kis örömöket adjak a nagyért cserébe.
S így éltemben, munkámban sem lehettem más. 
mint egy szerencsétlen dilettáns.

S ez a kegyetlenül éles önváddal 
írt vers már érett éveiből származik, 
abból az időből, amikor ereje teljében, 
művészi pályafutásának magaslatán áll. 
Csak egy rendkívül nagy Jélek lehet 
saját magával szemben ilyen kímélet
len.

Van-e még valami a versíráson kí
vül, ami segít a depressziós hangula
tok leküzdésében? Van. íme:

S ha semmi sem segített, 
ha a zenét is untam, 
újra föllelkesített 
egy prelúdium, fúga.
Neked köszönöm ezt, ah, 
mesterek mestere: Bach!

Mert Lányi szerint a boldogság tit
ka a lelkesedés:

Boldogok akartok lenni?
Tanuljatok meg lelkesedni!

Lányi Ernő t u d  lelkesedni. És 
megtanít rá másokat is. „Szabadka 
egész művelődési életére hatással



v o lt . . .  A lelkesedésével, amellyel 
mindenkit magával ragadott” —  írja 
róla Herceg János. (Üzenet, 1975,
V.— VI. 416.)

De mindenkitől, aki zenével foglal
kozik, komoly, művészi játékot kíván. 
S ha társaságban udvariasságból nem 
is mond éles bírálatot, verses jegyze
teiben teszi meg azt:

Büszkén kopognak a szépasszonynál 
a billentyűk a zongorán.
De aki e zenét jó l ismeri, 
a ritmushibákat is észreveszi.
Vidáman pereg a darab 
a kiművelt ujjak alatt; 
de mégis, az előadásban 
nem a mű lelke, valami más van.

A zongorát kegyetlenül veri, 
s magát tehetségesnek hiszi.

Nem mindig művészet zenélni.
Többet ér helyesen figyelni!

A zeneiskolában természetesen 
nem udvariaskod ik. Növendékeitől és 
munkatársaitól a loglelkiismeretesebb 
munkát (követeli, de ő maga jár az 
élen a példaadásban. Új életet önt a 
zeneiskolába, amelyet teljesen újjá
szervez. Az Iparosdalárda munkáját is 
magas színvonalra eme/li. (Ez a mai



Lányi Ernő Művelődési Egyesület.) Vá
rosi zenekart alakít az addigi egyházi 
helyébe, házi zenekarokat szervez, 
megalakítja a Munkásdalárdát, a Lu- 
dasi Dalárdát és foglalkozik a szabad
kai Szerb Dalárdával is: ő készíti elő 
a bácskai szerb dalosversenyre, ame
lyen azután ez a dalárda nyeri el az 
első díjat.

Amikor Lányi 1907. március 1-én 
a szabadkai városi tanács előtt leteszi 
esküjét mint a zeneiskola igazgatója, 
tudja, hogy nem könnyű feliadat előtt 
áll. A megboldogult Gaál Ferenc, aki 
kiváló zongoraművész és zeneszerző, 
de sokkal kevésbé rátermett iskola- 
igazgató votlt, hangversenykörűtjai mi
att gyakran ellhanyagotlta a zeneiskolát. 
Nem is titkolta, hogy igazgatói tevé
kenységét és pedagógiai munkáját 
csak szükséges rossznak tekinti, amely 
elveszi az idejét a gyakorlástól. A ze
neiskolai tanárokkal sem értette meg 
magát mindig, a városban sem volt 
igazán népszerű. A Szabadkai Hírllap 
munkatársa már a itap 1887. évi 13. 
számában „a város legelhanyagoltabb 
intézményéM-nek nevezi a zeneiskolát. 
S a helyzet az évek folyamán egyre 
romlott, különösen a Lányi érkezését 
megelőző években, amikor Gaál, ta
lán a sok kudarc miatt, az ivásban 
keresett vigasztalást.

Ilyen állapotban veszi át a szabad
kai zeneiskolát Lányi Ernő, aki —  le
ánya, Sarolta szerint —  azért vándorol



az ország egyik városából a másikba, 
hogy a jó zene kultuszát terjessze, s 
amikor úgy látja, hogy „vetése be
érett s művészi törekvése meghozta 
az akkor elérhető eredményt”, másho
vá megy . . .  (Cz. Lányi Sarolta: A me- 
losz szerelmesei. Magyar Zene, 1965.
VI. évfolyam, 1. szám, 37.)

Egy teljes esztendeig dolgozik Lá
nyi a zeneiskolla szabályzatán a deb
receni memorandumban lefektetett el
gondolások szerint. E memorandum ér
telmében az addigi „saját szórakozást 
szolgáló” muzsikálás tanítása helyett 
a zeneiskolák célja egy magas szintű 
zeneoktatás és zenei káder nevelése 
kelil legyen. 1908. ápriiüs 30-án a vá
rosi tanács elfogadja Lányi beterjesz
tett szabályzatát, amelyet 1909-ben a 
belügyminisztérium is jóváhagy.

Szabályzatával az addigi hat évig 
tartó oktatást hét évre emelte az ala
posabb tudás elsajátítása érdekében. 
Éspedig úgy, hogy a tanítás az első 
osztályokban három, a felső osztá
lyodban négy évig tart. Csaik a szóló
ének és a fúvós hangszerek tanszaka 
maradt továbbra is három alsó és há
rom felső osztállyal. A zeneiskolának 
egyébként öt tanszaka nyílt meg: zon
gora, vonós hangszerek, szólóének, fú
vós hangszerek és összhangzattan (ze
neszerzés). Zeneszerzés tanszaka ed
dig még nem vollt a zeneiskolának, ezt 
Lányi vezette be.

Lányi nagy gondot fordít a taná
rok képzettségére, valamint az isiko-



la felszerelésére is. Új hangszereiket 
vásárol az iskola számára, és könyv-, 
illetve kottatárat létesít.

Az addig elhanyagolt, tespedt ze
neiskolába új élet költözik. Lányi nagy 
lelkesedéssel dolgozik, példát mutat 
munkatársa inak, akikkel mind a ilegjobb 
baráti viszonyban álil. A tanulók szá
ma egyre növekszik, virágzik minden 
tanszak, még az újonnan létesített ze
neszerzés tanszakon is már az első 
évben tíz növendék van. Lányi maga 
is tanít: zongorát, hegedűt, szólóéne
ket, zeneszerzést és általános zene
elméletet, azonkívül vezeti az iskola 
kórusát és zenekarát, amelyekben 
nemcsak a diákok énekelnek, illetve 
játszanak, hanem a tanárok is, sőt más 
iskolák, például a gimnázium tanárai 
és más amatőrök is. Az általános ze
neelmélet és az ének-, illetve zeneikari 
próbák, amelyeket a gimnázium torna
termében tart —  mivel a zeneiskolá
ban nincsen elég nagy terem erre a 
célra — , kötelezőek a zeneiskola vala
mennyi növendéke számára. A próbák 
kezdetén egyetlen pillantással mérte 
fel az egész kórust és az azt kísérő 
zenekart —  mesélik volt tanítványai 
— , és egyetlen hiányzást sem hagyott 
szó nélkül. „Minden énekes a kórus
ban és minden zenész a zenekarban 
olyan, mint a tégla a ház falában. 
Egyetlenegynek sem szabad hiányoznia
—  szokta mondogatni. De szívesen is 
járt mindenki az élményt jelentő pró



bákra. ,,A szerdai elmélet nagyon ne
héz volt, mert Lányi sóikat követelt, 
de a szombati kanéneiket el nem mu
lasztottuk volna” —  mesélte még 
öregkorában is egyi'k hajdani növen
déke.

Tanítványaival is olyan szeretettel 
bánik Lányi, mintha azok is saját gyer
mekei- lennének. Beceneveket ad ne
kik, s azokon szólítja őket. A négy
éves csodagyereket, Nagy Jancsit, akit 
ő fedezett fel, beviszi a próbákra és 
a zongora tetejére állítja, hogy min
denki jól iláthassa a hegedülő aprósá
got. S amiikor Nagy Jancsi tizenöt éves 
korában Budapesten közlekedési sze
rencsétlenség áldozata lesz, Lányit úgy 
megrázza a tragédia, mintha saját 'ked
ves hozzátartozóját vesztette volna el. 
Hogy más tehetséges, szegény sorsú 
gyerekek is hozzájuthassanak a zene- 
tanuláshoz, eléri, hogy a fúvós hang
szerek tanszaikát mentesítik a tandíj- 
kötelezettség alól, mivel a jobb módú 
középosztály gyermekei főleg zongo
rát és vonós hangszereket tanulnak. 
My módon biztosítja valamennyi zene
kari hangszer számára az utánpótlás 
nevelését is.

Hogy álilt Szabadka zenekar dolgá
ban Lányi Ernő érkezésekor? Nézzük, 
hogyan ír erről Csáth Géza a Bácskai 
Hírlap 1907. június 19-i számában: 
....... hát bizony a mai zenekarban hi



ányzik nem kevesebb, mint hat fúvós 
hangszer. Ilyenformán semmiféle ko
moly nagy művet, ameily zenekarra 
(bár csak ún. 'kis zenekarra) van írva, 
előadni wem lehet. Ez a zenekar csak 
arra alkalmas, hogy a színházban az 
operettek zenéjét így-úgy ellássa, de 
éppen a fönnebbi technikai okokból 
semmi olyat, amit komoly művészet
nek neveznek, produkálni nem lehet 
képes . . .  Ezt a zenekart Szabadka mint 
templomi zenekart szerződteti. . . ” 
(Csáth Géza: írások az é let jó  és 
rossz dolgairól. Életjel, 1975, Szabad
ka. 64.)

Lányi első dolga, hogy ezt a gyér 
népességű templomi zenekart —  ilega- 
labbis egyelőre —  műkedvelőkkel tölt
se fel. Az amatőr zenészek a zeneis
kola növendékeiből, baráti köréből és 
saját családjának tagjaiból ikerülnek ki. 
A próbákon igényes műveiket kezd be
tanítani, és néhány hónapi megfeszí
tett munka után műsorra tűzi az első 
filharmonikus hangversenyt Szabadkán. 
Lányi Hedvig naplójában meghatóan 
számol be a jellentős eseményről és 
előkészületeiről:

„1908. február 12. Vasárnap

Csodálatos élményről kell beszá
molnom: az első filharmonikus hang
versenyről. Apának rengeteg izgalmá
ba, fáradságába került, míg a társa
ságot összehozta. Templomi zenészek-



bői és a város hegedülni tudó tagjai
ból alakúit meg a zenekar. A családból 
Sasa és Ernő játsziik benne. Hosszú 
beteken át folytak a próbák a Pest 
szálloda nagytermében. Anya többször 
elvitt magával a próbákra. Apa cso
dálatosan szuggerálita a zenekar tag
jait, hogy az ő elgondolásai szerint 
muzsikáljanak. De nemcsak a zenekar 
tagjait szuggerálta, hanem a publiku
mot is. Zsúfolásig megtelt a színház
terem. A prológust, amit Dide [Koszto
lányi Dezső] írt, síri csöndben hall
gatta az elsötétített nézőtér. Emőke 
szépen szavalta. A vers gyönyörű volt, 
és remekül vezette be Schubert h- 
mold szimfóniáját. Ideírom, hadd ol
vassam máskor is:

Legyen söté t!. . . Aludjon el a pompa 
a tarkuló tavaszi páholyokba!
Te tarka kép, te ki kel éti álom, 
borulj el a derengő félhomályon, 
mint hogyha jő a hamvas alkonyat 
s elszürkíti a fényes parkokat.

A szellemóra ez. A néma csendben 
a fátylas istennő körünkbe rebben.
Fehér köpenybe húros, hosszú lanttal 
leszáll az éjben lépegetve halkan, 
és hangot üt a rezgő lelkeken —
Félig csak álom — félig sejtelem.

Halljátok-e? Minthogyha este tűznél 
magadba rogyva, álmodozva ülnél, 
és hallanád a szellők fuvoláit, 
mig a panasz dalos ütemre válik, 
s ajkadra rebben egy szelíd mosoly, 
és dalt hallasz, pedig csak álmodol.



Csak álmodol. S álmodban újra látod 
a tűnt szerelmet, a tűnt ifjúságot, 
hallod Schubert zenéjét, ezt a lírát, 
amin a válás fájó kínja sír át, 
s arcodba sajgó, édes bú fuvall, 
sóhajba tördelt, fáradt hattyúdal.

Halljátok-e? A nyugtalan húrokban 
valami kél, a hangszer összedobban, 
holt óriások örök szenvedélye 
harsogva, sírva költözik beléje, 
örök derű, csapongó szenvedély, 
királyi nyugalom: Mozart beszél.

S halljátok ott? Hogy tornyosul kavargva 
a lázadó hangok pogány viharja, 
a trombiták kövér, aranyló torkán 
egekbe zengő beethoveni orkán, 
az arcokon tűz, isteni harag 
és az egész egy álom álma csak.

Itt köd, ború, fenséges zenelárma.
Norvég mezőn jégtömbök roppanása.
És a sötétlő, tompa csendben által 
egy véres szív dobog szomorú vággyal. 
Halljátok-e, mit súg az éjszaka?
Ez a ködön kesergő Grieg dala.

De csend. Ne hangozzék még rezzenés se. 
Legyen ez a királyok érkezése, 
akik előtt térdeplő áhítatban 
hódol a nép, a porba rogyva, halkan.
Jön a Zene. Ébrednek a húrok. . .
Szegény herold, én Is elnémulok.

Zúgott a taps, s később is minden 
szám után. Büszke voltam Apára, és



csodáltam, hogy nemcsak zenekart 
szervezett meg, hanem 'komoly zenét 
élvezni tudó közönséget is neveltt hoz
zá. Mert a műsor igen igényes volt:

1. Schubert: H-moll szimfónia (I. és II.)

2. Beethoven: Hegedűverseny. Zenekari kíséret
tel előadta: Regéczy Ilona

3. Grieg: Részletek a Peer Gyntból
a. Ase halála
b. Anitra tánca

4. a. Tartini: ördögtrilla
b. Hubay: Csárdásjelenetek. Hegedűn előadta: 

Regéczy Ilona

5. Mozart: Jupiter szimfónia (I.)

A hangverseny után a szálló ter
meiben táncvigallom vo l t . . .  Felejthe
tetlen szép este volft.” (Dér Zoltán: 
Fecskelány. Fórum, Újvidék, 1970. 
35— 38.)

Lányi eléri, hogy a templomi zene
kar helyett rendes városi zenekara 
Jegyen Szabadkának. A városi zenekar 
szervezéséről szóló szabályzatát 1909. 
szeptember 30-án fogadja el a városi 
tanács. Ezt a dátumot tekinthetjük a 
szabadkai filharmonikus zenekar meg- 
ailapításának.

Hangversenyein mindig a zeneiro
dalom legkomolyabb, legértékesebb 
művei szerepelnek. Hét Beethoven-



szimfóniát vezényel Szabadkán, és 
más, ezekhez hasonló nehéz, karmes
tert, zenekart egyaránt próbára tevő 
műveket. A szabadkai fMharmonikus 
zenekar Lányi vezetése alatt országos 
hírnevet és tekintéilyt szerez magának. 
Olyan világhírű művészek is jönnek 
Szabadkára a Lányi Ernő által vezé
nyelt filharmonikus zenekarral játsza
ni, mini Bartók Béla és Pablo Casalis. 
Bartók 1913-ban vendégszerepei Sza
badkán Liszt Esz-dúr zongoraversenyé- 
veil, s ő is elismeréssel szól a zene
kar produkciójáról.

1910-ben a budapesti A Hét című 
folyóirat így méfltatja Lányi szabadkai 
működését: „Csodálkozva vesszük ész
re, micsoda sürgés-forgás van ebben 
a kisvárosban. Minő kül,túriázat tudott 
beléje lopni Lányi Ernő, a dalköltő. . .  
művészetsze relemből vidéki magyar 
városokba álmodja az európai kultúrát, 
hol Egerbe, hol Miskolcra, hol pedig 
Szabadkára.” [A  Hét, 1910. IV. 10. 
21/15. (1048.) 246.]

1912-ben már a 13. hangversenyét 
tartja Szabadkán a filharmonikus ze
nekar. A hangverseny sikerét a buda
pesti Világ is méiltatja: „A Szabadkai 
Fiiharmomikus Társaság fényesen sike
rült hangversenyt rendezett szerdán 
este a Városi Színházban . . .  Lányi Er
nő energikus keze alatt immár a leg
nehezebb művészi feladatokat végzi a



zenekar. Szerdán az utolsó helyig még
telt a színház, s meily ovációkban ré
szesítette Lányi igazgató karnagyot.” 
(Világ, 1912. február 3. 10.)

Lányi azonban nemcsaik Szabadkán 
hangversenyezik. 1912-ben, ötvenéves 
korában először rendez hangversenyt 
Budapesten. Szerzői estet, a Royal- 
teremben, a következő programmal:

1. Záoh Klóra. Arany Jários balladája 
zongora-, harmónlum- és férfikarkísérettel. 
A költeményt elmondja Pártos Jenő, a Ma
gyar Színház tagja.

2. Megállnák ablakod alatt 
Varróleány dala
Levél a tanyáról 
Schiffbruch
Eine Lebensgeschichte
Dalok. Énekli Marschalkó Rózsi, a Magyar 
Királyi Operaház tagja.

3. Albumlap 
Mazurka 
Magyar románc
Előadja Regéczy Ilona hegedűművésznő.

4. A hajnalcsillaghoz 
Takarodó
Üllői úti fák 
Reszket a bokor 
Daloljak-e hozzád?
Dalok. Énekli dr. Székelyhídi Ferenc, a 
Magyar Királyi Operaház tagja.



5. Melódia 
Deux Poemes 
Ballada 
Humoreszk
Előadja Steiner Irén zongoraművésznő.

6. Szeretném, ha szeretnének 
Sugártánc
Elkéstem 
M e g / a juhász 
Hervad, hervad a föld határa 
A falu végén.
Dalok. Énekli az opera női vokálnégyese 
(Balázs Irén, Galambos Böske, Baloghné Her- 
min, Kolozsváry Etel)
Zongorán kísér a szerző. A férfikart vezényli 
Müller Károly.

A Nyugat 1912. február 1-i számá
ban ezt írja Csáth Géza Lányi Ernő 
budapesti szerzői estjének sikeréről: 
„Nagy elégtétel volt számunkra, akik 
hírben és elismerésben fájdalommal 
láttuk őt a nálánál sokkal-sokkal gyen
gébbek háta megett, hogy a fővárosi 
közönség megbecsülte, sőt megértet
te az ő bensőséges, lelkes és rajongó 
művészetét.” (Csáth Géza: Éjszakai
esztetizálás. Zeneműkiadó, Budapest, 
1971. 469.)

Az igazgatói, pedagógiai, karmes
teri tevékenység meillett sohasem ha
nyagolja el Lányi a komponálást sem. 
Fáradhatatlan az energiája, kimeríthe
tetlen a munkakedve. A legelterjed
tebbek dalai lesznek, amelyek közüli a 
nép sökat —  még ma is —  mint saját



ját énekeli. A legjelentősebbek pedig 
kórusművei, különösen férfikarai, ame
lyekkel nemcsak az új stíJusú magyar 
karirodalomra van hatással, hanem 
még az országos munkásmozgalomra 
is. 1919-ben az Élelmezési Munkások 
Szakszervezete dalárdájának énekesei, 
volt vörös katonák, Lányi Ernő kórus
dalát választják jeligéül, a Zengjen a 
dal címűt:

Zengjen a dal, hadd zúgjanak a szárnyaló igék, 
miként vihar az óceán felett.
Rabszolgája mások kenyerének, 
végső, döntő harcra fogjunk kezet.

Zászlónk kibontva, büszkén leng, 
jer, hívó szózat cseng.
A fegyverünk lesz víg dalunk, 
szent igazunkért harcolunk.

Ez a dal évekig szerepel a Sza
badkai Munkás- és Iparosdalárda mű
során is.

Lányi az 1910-es évek vége felé ar
ra gondol, hogy gyermekeihez költözik 
Budapestre, akik ott ekkor már mind 
egyetemi hallgatók, s akiknek forra
dalmi lelkesedésében szívvel-!élekkel 
osztozik. De 1919 őszén az ott hata
lomra jutott ellenforradalmi rendszer 
miatt megmásítja elhatározását, jólle
het 1919. augusztus 24-én nyugdíjaz
zák Szabadkán mint zeneiskolai igaz
gatót. Mégis itt marad. Megtartja kar
nagyi állását a Teréz-templomban, és 
elhatalmasodó cukorbaja ellenére is 
továbbra is vezeti a Munkás- és az



Iparosdalárdát, otthon magánórákat ad 
és komponál egészen 1923. március 
13-án bekövetkező haláláig.

Öt évvel halála után barátai és 
tisztelői síremléket emelnek számára 
a Bajai úti temetőben. A Stróbl Zsig- 
mond terve alapján készült fehér ter
méskőoszlop alatt Kara Mihály szob
rásznak Lányi Ernő művészien meg
mintázott fejét ábrázoló plakettje és 
Lányi Viktornak a költeménye van el
helyezve, amely a nagy művész és ze
neszerző munkásságának örökkévaló 
érdemeire és műveinek halhatatlansá
gára utal:

,,lmhol teste megnyugodván 
Lelke a magasba lengett.
És ott fönn az Isten jobbján 
Része lön a Végtelennek.
Ne sirasd mi benne földi,
Minek terhét már lerázta.
Szellemét a föld fölötti 
Üdvök teljessége várja.”

A sírenrlékavatásra, amelyen Lányi 
Ernő özvegye és két fia is részt vett, 
1928. november 4-én, vasárnap déle
lőtt 11 óraikor került sor. De már órák
kal a kitűzött idő előtt tömegesen za
rándokoltak a temetőbe Lányi Ernő 
tisztelői, barátai, volt tanítványai.

Az ünnepség ifj. Lányi Ernőnek er
re az alkalomra komponált Gyászdalá
val kezdődött, amelyet az Iparosdalár
da férfikara adott elő Kovács Kornél 
vezényletével. Ezután Cvetko Manoj- 
lović, a zeneiskola igazgatója méltatta



Lányi Ernő munkásságát és megkoszo
rúzta a síremlékei: a zeneiskola és a 
városi tanáo6 revében. Dr. Drágán Di- 
mitrijević ügyvéd pedig a Graničar 
szerb dalárda nevében helyezett arany- 
babér lantot a sírra, ami után a szerb 
dalárda énekeit Gavanszkí Sándor ve
zényletével.

Egymást követték a gyászbeszédek 
és kórusdalok. Dr. Nagy Ödön ország
gyűlési képvisellő Lányi Ernő életét és 
pályafutását ismertette, majd a zene
iskola női kara előadta Lányi Ernő 
Végrendelet című szerzeményét Ber- 
mel Ferenc karmester vezényletével 
és a városi fúvószenekar kíséretével. 
A kórusmű szoprán szólamát Farkas né 
Gábos Nelli énekelte. A Lányi Ernő 
általi alapított Munkásdalárda nevében 
Kubik Andor a dal nemzetköziségéről 
beszélt és nagy vörös koszorút helye
zett a sírra, majd a Munkásdaiárda 
Lányi Ernőnek Sűrű sötét éjszakában 
és A megsebzett hűtlensége  című da
lait adta elő Berme*! Ferenc vezetésé
vel. Végül az Iparosda'lárda férfikara 
Kovács Kornál vezényletével ugyan
csak két híressé vált Lányi-dalt éne
kelt, a Kertem a latt és a Régi nóta 
címűeket,

A sírerrtlékavatás alkalmából így 
írt Debreceni József a Bácsmegyei 
Naplóban Lányi Ernőneík a vajdasági 
zenekultúra érdekében kifejtett úttörő 
murtká járói:

„Ezen a földön szaggatott lesz a 
teremtő gondolkodás lélegzetvétele,



savanyú homoki spriccerek szériáiba 
rejtik legszebb színeiket a festőik és 
a muzsika fenséges hegyormaiból jó, 
ha a Nótás kapitány esetilen nótáin 
keresztül kapjuk a bonkóstolót. . .

Lányi Ernő jelentékeny muzsikus 
volt, hivatalosan számon tartotí, nagy
ra tartott művész, aiki új utakon indult 
kincskeresésre a melódiák végtelen 
kontinensén. Olyan vailaki volt ő, aki
nek innen, a kultúra és 'különösen a 
zenekultúra északi sarkából is sike
rült kifordítani tengelyéből a világot, 
a Vajdaság terra incognitáját pedig 
felfedezte a muzsikát szerető milli
ók szeretete számára is.”

Évekkel később pedig Papp Viktor 
a budapesti rádióban elhangzott elő
adásában, amely azután nyomtatásban 
is megjelent, így méltatta Lányi Ernő 
áldozatos nevelő és szervező munká
ját:

„Aki ismeri régebbi vidéki zene- 
életünk hiányosságait, méltányol min
den eredményt, különösképpen az olyan 
munkásságot, amilyen a Lányi Ernőé 
volt. Nemtörődömségek, elfogultságok 
közepette és mindig anyagiak híján, 
óriási erőfeszítéssel és szorgalommal 
muzsikát nevelt maga körül. A zeneis
kolák, Palestrina Egyesületek, dalár
dák és városi zenekarok ma is őt di
csérik. Sok vidéki városunk neki kö
szönheti zenekultúráját.” (Papp Viktor: 
Zenekönyv. Stádium, Budapest, 1940, 
73.)



A ZENESZERZŐ

„Ki tudná összeszedni Lányi da
lait, amelyeket, mint színes pillangó
kat, ereget ó szerte az országba im
már majd huszonöt éve? . . .  Szétre
pültek a pillangók, elhintettek a szár
nyukról sok-sok hímport, amely —  
mint valami el nem olvadó hó —  me
lódiák alakjában mindig ott maradt 
az emberek fejében” —  írja 1907-ben 
Csáth Géza a Budapesti Napló január 
30-i számában. (Csáth Géza: A ma
gyar zene. Éjszakai esztetizálás. Ze
neműkiadó, Budapest, 1971. 27.)

Papp Viktor Lányi Ernőről szóló 
rádióelőadásában kijelenti: „Dalai a
magyar zenekultúrából kitörölihetetle- 
nek. Temperamentumosak és mindig 
előkelőek. Magyar népdalból szőtt ze
neművészeti értékek. Sajátos, fennkölt 
ízű mindenik.” (I. m. 76.)

Szabolcsi Bence, a kiváló zenetör
ténész, Bartók és Kodály előfutárának 
tekinti Lányi Ernőt, a dalköltőt: „Lá
nyi jellegzetes és mégis különálló Ja- 
nus-alakja a századfordulónak. . .  da
laiban első visszfényei jelentkeznek 
a népi dallamvilágnak.” (Szabolcsi 
Bence: A XIX. század magyar roman
tikus zenéje. Budapest, Zeneműkiadó,
1951. 138.)

Lányi Ernő Magyarországra való 
visszatértekor, mikor első állomásán, 
Miskolcon mint színházi karmester



népszínműveket is vezényel, határozza 
el, hogy tehetségét a magyar dal mű
velésére fordítja. A népdailok hatása 
alatt komponált saját dalait ő maga 
„eredeti magyar dalok”-nak, „eredeti 
magyar népdalokénak nevezi, s olyan 
hatalmas numerójú opusokat is kiad 
belőlük, mint például 32 eredeti ma
gyar népdal, 33 eredeti magyar nép
dal, 34 eredeti magyar dal, 85 ere
deti magyar dal. Dalokat egész éle
tében, állandóan komponál, Csáth Gé
za szerint összesen mintegy 1000 
(ezer!) dalt írt.

Mindenhol, ahol csak működik, 
megjelentet dailosfüzeteket hat-nyolc- 
tíz dallal. Pillanatnyi tartózkodási he
lyét ezeknek a füzeteknek a címei 
árulják el: Máramarosi bokréta, Ko
lozsvári nóták, Egri bokréta, Új egri 
nóták, Heves megyei nefelejcsek, Du
nántúli bokréta, Palicsi tóvirágok, 
Bácskai dalok.

Ezekben a dalaiban Lányi Ernő a 
magyar nótát fejleszti tovább igénye
sebb formákkal. Legtöbb dalának for
mája a bővített népdal, amellyel előt
te többek között Simonffy, Állaga, 
Szentirmay is kísérletezett, de Lányi 
Ernő az első műdalszerző, akinek si
kerül a szöveg és a dallam metrikai 
és melódiái hanglejtését teljes mér
tékben összeegyeztetni, valamint tö
kéletes harmóniát teremteni a szöveg 
mondanivalója és a daliam között. Ez



a megállapítás egyaránt vonatkozik 
Lányi ,.népdalaidra, amelyeknek szö
vegét —  a dallam komponálása után! 
—  ő maga írja családtagjai és bará
tai közreműködésével, és azokra a 
dalaira is, amelyeket Petőfi, Arany, 
Kiss József, Gárdonyi, Ady, Koszto
lányi és más költők verseire kompo
nál.

A szöveg és a dallam tökéletes 
harmóniája Lányi minden dalára jel
lemző. Ezért Is válhattak olyan gyor
san népszerűkké és igazi népdalokká 
i<6, amelyeket ma is énekelnek, so
kan anélkül, hogy tudnák, ki volt a 
szerzőjük. Lányi legelterjedtebb dalai
vá a következők váltak: Haragszik a 
pusztabíró, Barna kislány, m ért vagy 
olyan szomorú, Elmennék én, de nem 
tudom hová, Sírtam eleget utánad, Du
na m elle tt van a házunk, Régi nóta, 
híres nóta, Hogyha engem szeretnél, 
Nem ke ll a szőke.

Lányi nagy zenei tudása kedves 
költői verseinek a megzenésítésekor 
még jobban kifejezésre jut. A legszí
vesebben Petőfi verseit zenésítette 
meg —  írja róla leánya, Sarolta — , 
de biztos irodalmi ízléssel válasz
tott ki költeményeket más költők, 
gyakran kortársai alkotásai közül is. 
Egyik legérdekesebb és hangverse
nyeken (még ma is!) legtöbbet elő
adott dala a Kosztolányi versére írt 
Üllő i ú ti fák.



Ennek a kísértetiesen szép dalnak 
az elemzésekor megfigyelhetjük, hogy 
Lányi milyen tökéletes összhangba 
hozza a szöveggel a zene valameny- 
nyi elemét: a ritmust, a dallamotT az 
összhangzatokat, a dinamikát. Jellem
ző már a hangnem megválasztása is: 
a dal a halált sejtető g^mollban van, 
Mozart egyetlen tragikus hangvételű 
szimfóniájának hangnemében.

Amilyen nemesen egyszerű a mű
vészi szöveg, olyan logikus, kerek a 
zenei mondatszerkesztés 'is, és a_ —  
Csáth Géza kifejezésével élve —  „fu- 
voláző tercek”-ben kísérő zongoraszó
lam. Az első mondatban a dallam 
csúcspontja az Üllői úti fákra vonat
kozó „ti” névmással esik egybe, majd 
mélyül a daliam, mély gondolatokat, 
emlékeket /fölelevenítve. Azután, aho
gyan —  a vers szavait követve —  a 
tekintet fölemelkedik a fakoronákra 
(„Borítsa lombos fejetek szagos vi
rágos fergeteg”), úgy emelkedik a 
dallam is. A „fergeteg” fogalmával 
szemben kontrasztot jelent a szöveg
ben a „fehér virág” megjelenése. 
Ugyanezen a helyen a dallamban egy 
gesz csendül meg, éles ellentét a 
dal hangnemének alaphangjával, a 
g-vel szemben —  amilyen idegen az 
ártatlanságot kifejező fehér szín a 
fergetegben, olyan magányos ez a 
gesz a g-moil alapszövetén. „Ti ad
tatok kedvet, tusát” —  a szöveggel



egyértelműen erősödik a dal dinami
kája, a pianóból mezzoforte lesz. „Ti 
voltatok az ifjúság” —  az ifjúság szó
nál van az egész dal csúcspontja, mi
vel ez a szó fejezi ki az Üllői úti 
fák jelentőségét.

A dal másik része a szöveg tar
talmával összhangban a „Lassabban. 
Szomorúan” tempó- és előadásjelzést 
kapta. Az énekhang recitatívval kezdi. 
A d hang monoton ismétlése fejezi 
ki a haldoklást, míg a zongorakíséret
ben, mintegy háttérben az Üllő i ú ti 
fák  főtémája szól. Ez a recitatívszerű 
feldolgozás a dallammal váltakozva 
azután megmarad a dal végéig, éspe
dig úgy, hogy ahol a szövegben meg
jelennek az Üllői úti fák —  vagy más 
kifejezéssel: dús lombú fák — , ott 
az énekhang is elhagyja a recitatí- 
vot, szárnyalni kezd, hiszen az Ül
lői úti fák jelentik a szárnyaló kedvű 
ifjúságot. így a fájdalmas kérdést is 
(„Hová repül az ifjúság”) ugyancsak 
a recitatív fejezi ki, de a „dús lom
bú fákhoz” szóló kérés már szárnya
ló dallam formájában jelenik meg.

A költemény egységes melankoli
kus hangulatával összhangban a dal 
is megmarad végig az eredeti, tragi
kumot sejtető ĝ molil hangnemben.

Az Üllő i ú ti fákhoz hasonlóan Lá
nyi Ernő különösen értékes koncert
dalai közé tartoznak még azok a da
lai, amelyeket Kiss József verseire



komponált, az Egy sír, Megállnák ab- 
lakod a la tt és a Varróleány dala cí
műik.

Lányi Ernő kórusművel különösen 
nagy jelentőségűek a magyar zene
irodalom számára. Ebben a műfajban 
is úttörő. Kardalaiban is tökéletes 
összhangot teremt a szöveg és a ze
ne között, de a kidolgozás itt még 
gazdagabb, mivel ezek a művek több- 
szólamúságuk révén erre még több 
lehetőséget nyújtanak. Már legelső 
kórusművénél, az igen népszerűvé 
vált Ne sírj, ne síri, Kossuth Lajos 
című férfiakra írt kompozíciójánál is 
megvannak Lányi úttörő kardalstílusá- 
nak jegyei: a nagy elméleti tudásról 
tanúskodó kidolgozás a szólamveze
tésben és a harmonizálásban, és a 
magyaros népi motívumok tükröződé
se a dallamban és a ritmusban.

A négy szólamra, I. és II. tenor 
és I. é6 II. basszus hangra írt kórus
mű az öt ütemes bevezető után a 
magyar népdalok előadására jellem
ző unisonóval (egyszólamúsággal) 
kezdi címadó sorát: „Ne sírj, ne sírj, 
Kossuth Lajos, lesz hazádnak szabad
sága." (A bevezető is unisonóval kez
dődött.) Tehát mind a négy kórus- 
hang ugyanazt a dallamot, ugyanazo
kat a hangokat énekli, majd a követ
kező ütemben lépésről lépésre min
dig egy hanggal több jelenik meg, 
szétválnak és egymástól független



szólamükké önállósulnak a kómshan- 
gok, Az ütem végén, a szöveg tar
talmával megegyezve, a tragikus 
hangzású, coronával kitartott, szűkí
tett szeptimakkordban állnak meg, a- 
mely a következő ütem első akkord
jában, az e-moll alaphangnem tiszta 
kvintakkordjában oldódik. Ettől kezd
ve mind a négy szólam önállóan ha
lad tovább, egészen a dal első részé
nek a derűs, reményt kifejező G-dúr- 
ban való befejezéséig, ami a „sza
badság” szóval esik egybe.

A másik részben is itt-ott újra 
megjelenik az unisoho és az azt 
követő kibontakozás. A magyaros rit
mus a többi európai nép zenéjétől 
elütő rövid, hangsúlyos hangokkal jut 
kifejezésre, illetve azokkal a rövid 
hangokkal, amelyek az ütem hangsú
lyos részein vannak.

A kórusmű dallama a népdalokra 
jellemző természetes dallamvezeté
sen kívül a verbunkosok melódiáinak 
elemeit is tartalmazza, egymást kö
vető ellentétes irányú ugrásokat.

A népies irányzatú karirodalom 
számára igen jelentősek Lányi Ernő 
férfi-, női és vegyes karokra írt folk- 
lorisztikus nótacsokrai is, amelyekben 
úgy lép át egyik hangnemből a má
sikba, egyik tempóból a másikba, a- 
hogyan azt az egyes dalok szövege 
kívánja. Vegyük például a Meguntam  
az életem  című nótacsokrot. Figyel
jük meg a szöveg tartalmának han
gulatával teljes összhangban álló tem



pó- ás előadásjelzéseiket, valamint a 
hangnemek váltakozását, ami ugyan
csak a szöveg tartalmának változá
sait tükrözi:

Moderato (Mérsékelten) Érzéssel (e-moll)

Meguntam az életem.
Elhagyott a kedvesem.
Az öröm Is gyász nekem,
Keservesen sír a megölt szerelmem!

Menő mosso (Kevésbé élénken) (e-moll)

Ha a tied volnék,
Mennyországban volnék,
Csupa öröm boldogságtól 
Sírnék, de nem szólnék!

Száll a vándormadár,
Másnak párja vagy már.
Hej, de hamar letűnt nekem 
A fényes napsugár!

Bariton szóló. Legnagyobb fájdalommal 
(gisz-moll)

Elrepült a darumadár dél fele,
Úgy elrepült, mint szerelmed messzire.

Ne csald többé az én árva szívemet,
Ne mondd nekem, hogy te szeretsz 
engemetl

Allegretto ma non troppo (Gyorsacskán, de 
nem nagyon) Tréfásan (E-dúr)

Csepereg az eső, csepereg 
Libapásztorlányka kesereg.

Andantino (Lassacskán)



Liba pásztor lányka szomorú

Andante (Lassan)

Veri gyenge szívét a nagy bú,
Elvitte a libát a varjú.

Allegro (Gyorsan) (a-moll)

Aki engem megszeret, megszeret,
Adok neki szekeret, szekeret.
Nem szekeret, de hintót,
Piros csizmát, vlganót.
Aki engem megszeret, megszeret,
Adok neki kenyeret, kenyeret.

Kakastejjel süttetem,
Tejbe, vajba fürdetem.

Tehát, tehát szeress meg!

Még nagyobb jelentőségűek Lányi 
hatalmas karrapszódiái. Ezekben a kó
rusműveiben sikerül neki a legtöké
letesebben a magyar népzenei kifeje
zésmód, a népzenei ritmus-, dallam- 
és formaelemek felhasználása. Ilyen 
nagy lélegzetű kórusművei többek 
között az Egy gondolat bánt engemet 
és a Hunyadi Petőfi szövegeire, A 
szabadsághoz és a Rákos nimfájához 
Kölcsey szövegeire, A magyar nyelv 
Pósa Lajos szövegére és A hősök 
sírja  Gyulai szövegére.

Epikus kórusművei mellett írt in
tim hangulatú, lírai kardalokat is. Ilye
nek a Boldog éjjel, Estharang, K is
kertemben, Patakcsergés.



Az egész ország dalárdái, amelyek 
Lányi megjelenéséig kénytelenek vol
tak beérni külföldi, vagy pedig ide
gen, különösen német hatás alatt író
dott kompozíciókkal, kapkodtak Lányi 
kórusművei után magyar népzenei stí
lusuk miatt.

Lányinak a karirodalom terén ki
fejtett alkotómunkáját így jellemzi 
Papp Viktor: „Lányi karműveit a szó
lamvezetés mozgalmassága, a szöveg 
lendületét híven követő szabad és 
kifejező deklamáció, a hatások töké
letes ismerete és merész alkalmazá
sa jellemzi. A magyar zenetörténet 
Lányi karirodalmi működésének érde
meit sohasem felejtheti el.” ( I .m .  78.)

Külön fejezetet képeznek Lányi Er
nő hatalmas opusában zongoraművei. 
Ezek között Is sok a népies stílusú. 
Népzenei elemeket tartalmaznak még 
azok a zongoraművei is, amelyeknek 
címéből erre egyébként nem is kö
vetkeztethetnénk.

Lányi Ernő zongoraművei főként 
pedagógiai szempontból, a zongorát 
tanuló ifjúság számára értékesek, mi
vel legtöbbjük nem igényel nagy tech
nikai felkészültséget.

Gyermekek számára íródott a Csen
des otthonban című gyűjtemény tíz 
zongoradarabja. A táncórában című a 
Tempó di Csárdás Jelzést kapta, s a 
darab elejétől végig megtartja csér- 
dásritmusát.



Balkáni népzenei elemeket: bőví
tett szekund (lépéseket a dallamban, 
valamint páros és páratlan ütemek 
(2/4 és 3/8) váltakozását tartalmazza a 
ciklus Medvetánc című Igen érdekes 
darabja.

Zongorára is komponált Lányi nó
tacsokor jellegű darabokat. Ezeket 
Tóth Árpád misikoloi karfásával együtt 
írta. Népdalábrándok címmel adták ki 
őket. Ezek a művek ismert népdalok 
variációszerű feldolgozásai: a témát 
hol a jobb kéz, hol a bal kéz játssza. 
Nagyobb technikai nehézségeket nem 
támasztanak, valószínűleg ifjúsági elő
adási daraboknak szánták őket.

Technikailag nehezebbek és elő
adás szempontjából igényesebbek az 
1906-ban megjelent U ra i hangulatok 
című gyűjtemérfy darabjai. Csáth Gé
za így jellemzi ezeket a kompozíció
kat: „A U ra i hangulatokban ( . . . )  ben
ne van Lányi szuverén teremtő ereje, 
kifogyhatatlan invenciója és tiszta 
formaérzéke . . .  néhány olyan zenei 
igazságot mond el bennük, amelyet 
Csajkovszkij, Grieg például a maguk 
hazájában megkerestek. Lányi réjuk 
akadt itthon . . .  a misztikusan drámait 
is keresi.” (Csáth Géza: írások az 
élet jó  és rossz dolgairól. Életjel, 
1975, Szabadka. 60.) Csáth Géza a 

Nocturne-<t és a Tavaszi emeli ki a 
gyűjteményből. De meghatóan szép 
templomi zenére emlékeztető össz- 
hangzataival a II. füzet utolsó darab



ja, a reménytelen szerelem hangne
mében, f-mol l bán 'komponált Búcsúdal 
is, amelyet Lányi nagy szerelmének, 
a miskolci Regéczy Margitnak aján
lott.

Hasonló karakterű zongoraművei 
még a Pasztellek, Op. 208, amelyek 
közül Csáth Géza a Canzonettát em
líti mint különösen érdekeset.

Leghíresebb, legtöbbet játszott és 
legnagyobb sikert elért zongoraműve 
a hatásos Bácskai lakodalom, amely 
rapszodikus hangvételével, meglepe
tésszerű tempóváltoztatásaival Liszt 
Ferenc Magyar rapszódiáira emlékez
tet.

Mind zongoraműveiben, mind da
laiban Lányi Ernő a kis formák mes
tere. A pillanat zenei megörökítése 
állt hozzá a legközelebb. Ez alól csak 
nagy lélegzetű kórusművei képeznek 
kivételt. De komponált néhány kama
ra- és zenekari művet is. így például 
néhány egyházi kompozíciót karama- 
kórusra orgonakísérettel, történelmi 
tárgyú melodrámákat (szavalatok ze
nekísérettel) és egy pár hatásos mű
vet nagyzenekarra, mint amilyen pél
dául a Mese, a Fülemüleének és a Ma- 
gyar gyászinduló. Zenekari szerzemé
nyei sem jelentéktelenek, bár szám
belileg és népszerűség dolgában meg 
sem közelítik énekhangra, kórusokra 
és zongorára írt darabjait. Szabolcsi 
Bence szerint zenekari művei „a ver
bunkos Mosonylt követő fénykorá

nak hagyományait őrzik." (I. m. 138.)



ÉLETRAJZI ADATAI

1861. Július 19.
Születik Pesten mint Langsfeld Ernő 
nagykereskedő és Weisfeller Fanni 
gyermeke.

1863. augusztus 18.
Születik öccse, Viktor, akit később 
édesanyjuk második férje, Basch Ra- 
phael publicista adoptál.

1865
Párizsba költözik a család.

1875
Mivel nem akar édesanyja kívánságá
ra kereskedői pályára ilépni, Bécsbe 
szökik, ahol pár hónapig hegedűt és 
zongorát tanul a konzervatóriumban.

1876— 1877
Münchenben a Zeneakadémián Rhein- 
bergertől orgonát, Bussmeyertől zon
gorát és hegedűt, Wüllnertól zeneel
méletet tanul; megismerkedik Koess- 
ler Jánossal, aki később a budapesti 
Zeneakadémia tanára lesz.

1877— 1878
Párizsban kürtöt tanul a Zeneakadé
mián, majd Kölnbe szökik, ahol Hiller 
zeneszerző tanítványa.

1878— 1879
Lipcsében Putti zongoraművésznél ta
nul; három hónapig Stockholmban



egy vonósnégyesben második hege
dűt játszik.

1879— 1880
A bécsi Ring Színházban karénekes, 
majd kartanító. Találkozik Bécsben 
Brahmsszal, Weimarban Liszt Ferenc
cel. Visszatér Magyarországra. Miskol
con színházi karmester.

1880. június 17.
Zomborban Hegyi Aranka előadja Lá
nyi (Langsfeld) Ernő első dalát, a 
Volt nekem egy szép kedvesem  címűt.

1881— 1882
Pesten kartanító a Gyapjú utcai né
met színházban és a Neugebáudéban. 
Zongoraművészi és zeneszerzői tudá
sát tökéletesíti a Zeneakadémián 
Koessiler Jánosnál. Mivel nem hajlandó 
betanítani az osztrák császári him
nuszt, el kell hagynia állását. Szín
házi karnagy Baján, majd újra Mis
kolcon.

1883. május 
Kolozsvárra szerződik.

1883— 1885
A Kolozsvári Nemzeti Színház kar
mestere.

1885
Tanári oklevelet szerez a budapesti 
Zeneakadémián.

1885. július
Házasságot köt Dombay Erzsébettel.



1885— 1886
Szabadkán színházi karnagy.

1886. április 1.
Szabadkán megszületik első gyerme
kük, ifj. Lányi Ernő.

1886— 1888
Máramarosszigeten színházi karnagy. 
Zenetanáni kinevezést kap.

1888
Sóhajtás című férfikarával megnyeri 
az Országos Daláregyesület első pá
lyadíját.

1888— 1889
Budapesten a Magyar Királyi Opera
ház korrepetitora.

1889. augusztus 5.
Budapest— Rákosfalván Géza (Viktor) 
fia születik.

1889— 1891
Székesfehérvárott székesegyházi kar
nagy; dalárdát alapít.

1891. június 6.
Székesfehérvárott Sarolta leánya szü
letik.

1892
Egerben a főszékesegyház és a Vá
rosi Dalkör karnagya lesz.



1894. október 16.
Egerben Hedvig leánya születik.

1898
Egerben kiadja egyetlen iskolai ének
gyűjteményét Cantate címen.

1899
Boroszlóban kiadja egyetlen verses- 
kötetét Consonanzen und Dissonan- 
zen eines ungarischen M uslkers  cí
men.

1899— 1900
Regensburgban tölt egy évet ösztön
díjjal, elvégzi az ottani egyházi zene
iskolát.

1901— 1907
Miskolcon a Városi Zeneiskola igaz
gatója és a Városi Dalkör országos 
hírű karnagya.

1906. május 22.
Részt vesz Debrecenben a vidéki ze
neiskola-igazgatók tanácskozásán és 
memorandumot ír alá a zeneiskolák 
újjászervezéséről.

1906. december 11.
Szabadkán meghal Gaál Ferenc, a ze
neiskola igazgatója, a városi tanács 
Lányi Ernőt kéri fel erre a tisztségre.

1907. március 1.
Leteszi az esküt a szabadkai városi 
tanács előtt mint a zeneiskola igaz
gatója.



1908. február 11.
Az első filharmonikus hangverseny 
Szabadkán Lányi Ernő vezényletével a 
Pest Szálloda nagytermében.

1908. április 30.
A városi tanács elfogadja beterjesz
tett szabályzatát a zeneiskola újjá
szervezésére.

1908. május 18.
A városi tanács elfogadja szabályza
tát a Ludasi Dalárda szervezésére.

1909
A Belügyminisztérium jóváhagyja sza
bályzatát a zeneiskola újjászervezé
sére.

1909. szeptember 30.
A városi tanács elfogadja szabályza
tát városi zenekar szervezésére az 
addigi egyházi zenekar helyébe.

1912. január 24.
Nagy sikerű szerzői estje Budapesten 
a Royal teremben.

1913
Bartók Béla vendégszerepei Szabad
kán Liszt Esz-dúr zongoraversenyével, 
a zenekart Lányi Ernő vezényli.

1919. augusztus 24.
Nyugdíjazzák mint zeneiskolai igaz
gatót.



1919. október 30.
Budapesten az Élelmezési Munkások 
Szakszervezete dalárdájának énekesei, 
volt vöröskatonák, Lányi Ernő Zeng

jen a dal c. dalát választják jeligéül.

1923. március 13.
Meghal Szabadkán cukorba|jban.

1928. november 4.
Felavatják síremlékét a szabadkai Ba
jai úti temetőben.

1941.
Születésének 80. évfordulóján áthe
lyezik sírját jelenlegi helyére.

1952. február 14.
Halála után az első Lányi-est Szabad
kán (a zeneiskola rendezésében).

1959. november 23.
Az Életjel megrendezi nagy sikerű 
Lányi-emlékestjét.
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FENNMARADT MÜVEI

I. DALOK ÉNEKHANGRA 
ÉS ZONGORÁRA

1. A ve Maria. Budapest, 1905, Ma
gyar Lant, Kunosy Nyomda.

2. Bácskai dalok. (Lányi Ernő magyar 
nótái III.) Bp, Nádor Kálmán kia
dása.

1. Bujdosó nóta
2. Sári lelkem
3. Végig sír az őszi szél a pusz

tába
4. Kilences baka

3. Boldogtalan voltam  (Petőfi). Pető
f i  album 1848— 1898. Bp, Eberle 
nyomda, 1898.

4. Dunántúli bokréta. Nyolc eredeti 
magyar dal. Op. 24. Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

1. Dunántúli királyhimnusz
2. Titkon égek
3. Ennek a kislánynak
4. Én istenem
5. Dunántúl a fehérvári határon
6. Fehérvári felsőváros
7. Az én kedves babám
8. Súgja nekem

5. Egri bokréta. Nyolc eredeti ma
gyar dal. Op. 34. Bp, Rózsavölgyi 
kiadása.



6. Új egri nóták. Bp, Schunda V. 
József kiadása.

1. Hová tűntél, gyönyörű virá
gom

2. Az én lelkem  feketébe öl
tözik

3. Akár szőke, akár barna, egy 
a szíve

4. Messze hallik vezérürü ko- 
lompja

5. Bármerre já r tekintetem
6. Rózsaszőlő édesebb, m int 

száz gohér
7. M egátkoztam csalfa szíved
8. Rég veri már a magyart a 

terem tő
9. Húzd ki, cigány, a vonódat 

egészen
10. Elmehetsz már, angyalom

7. Egy sír. (Kiss József verse.) Op. 
94. Bp, Klökner kiadása, 1896.

8. Esti csillag és még három dal. 
Bp, Bárd Ferenc és testvére ki
adása.

1. Esti csillag, es ti csillag, m i 
bajod van

2. Nincsen nékem nyugovásom
3. Hej leányok, szép leányok
4. Hét országot, hét világot

9. Legújabb finn dalok. Bp, 1914, 
Klökner kiadása..

10. Föl, szép magyar nép. Kuruc induló. 
(Ifj. Lányi Ernő szövegére.) Bp, 
Bárd Ferenc kiadása, 1938.



11. Gárdonyi-nóták. Op. 87. Bp, Klök
ner kiadása.

12. Göre-nóták és egyéb dalok Gár
donyi Géza szövegére. Op. 83. Bp, 
Rózsavölgyi kiadása.

13. Guzsajosban. Négy székely népdal. 
Op. 7. Kolozsvár, Stein kiadása.

1. A fuszujka szára
2. Jaj, de búsan harangoznak
3. Sóváradon nevelkedtem
4. Huszár vagyok, azzá le ttem

14. 33 eredeti magyar népdal. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

15.3 2  eredeti magyar népdal. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

16. Három nóta. Miskolc, Ferenczy ki
adása. (3. Sári te, je r ide.)

17. Három szerelm i dal. Op. 5. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

18. Hat eredeti magyar dal. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

1. Ha meghalok
2. Galamb m ellé
3. Szép a legény
4. Muzsikálnak
5. Azt mondja egy parancsolat
6. A ki engem megszeret

19. Hat új eredeti népdal, Op. 11. A 
szerző kiadása.

20. Hat népszerű magyar dal. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása, 1905.

21. Hat új nóta. Bp, Klökner kiadása.



22. Hát még m in d ig . . .  és Messze- 
messze Rodostóba . . .  Bp, Klökner 
kiadása.

23. Heves megyei nefelelcsek. Hat ma
gyar dal. Bp, Nádor Kálmán ki
adása, 1897.

24. Húzd rá, cigány, Op. 106. Bp, Klök
ner kiadása, 1904.

25. Izavölgyi dalok, Op. 17. Bp, Ná
dor Kálmán kiadása.

26. Kalapomon nincsen fátyol. Bp, 
Egyetemi nyomda, 1887.

27. Két néprománc. Bp, Rózsavölgyi 
kiadása.

1. Falu végén
2. Nagy Sándorról

28. K it szeretnék, ha nem té g e d . . .  
és Ne mondd nékem, hogy sze
retsz . . .  Bp, Klökner kiadása.

29. Kolozsvári bokréta, Op. 4. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

30. Kolozsvári nóták. Hét eredeti ma
gyar dal. Op. 8. Bp, Harmónia ki
adása.

31. Kosztolányi-versek, Op. 191, 192, 
193. Bp, Enterpe kiadása, 1909.

1. A hajnalcsillaghoz
2. Ha lott asszony az én szerel

mem
3. Üllő i ú ti fák

32. Kuvik madár és még három dal, 
Op. 143. Bp, Klökner kiadása.

33. Lángoló vörösben . . .  Két magyar 
dal Gyóni Géza verseire. Bp, Rozs- 
nyai Károly kiadása.



34. Lányi Ernő legújabb dalai, Op. 187. 
és Op. 188. Bp, Klökner kiadása.

35. Lemondani! és még három magyar 
dal. Bp, Klökner kiadása.

36. Máramarosi bokréta. Hét eredeti 
népdal. Op. 15. Bp, Rózsavölgyi ki
adása.

37. Ne sírj, ne sírj, Kossuth Lajos. 
Budapest, Rózsavölgyi kiadása.

38. Ne szomorkodj, Bálin t! Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

39. Négy kuruc nóta, Op. 195. Bp, 
Klökner kiadása.

40. Nem vagyok én nagyon kényes 
(Kincses magyar nóták 27. szám). 
Bp, Klökner kiadása.

41. Nótakincs. 53 magyar dal és nép
dal. Bp, Pesti könyvnyomda.

42. Lányi Ernő nótáskönyve. Bp, Pes
ti könyvnyomda.

43. A m i nótáink. A jelesebb magyar 
zeneszerzők új dalai. Bp, Klökner 
kiadása.

44. Nyár. Hat magyar dal. Op. 160. Bp, 
Klökner kiadása.

45. Nyár, Op. 160. Bp, a szerző kiadá
sa.

46. 84 eredeti magyar dal. Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

47. 85 eredeti magyar dal. Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

48. Olyan vagyok, m int a v irá g . . .  és 
A leánynak, annak rossz . . .  Bp, 
Klökner kiadása.



49. Ó, m ért oly későn, Op. 10. Bp, 
Klökner kiadása.

50. Őszi napsugár I. és II. füzet, Bp, 
Klökner kiadása.

I. füzet

1. Nem nézett rám
2. Devecserbe, Devecserbe
3. A M aki ári belső soron
4. A M aki á ri hostyán
5. Durbints sógor

II. füzet

1. Húzd rá, cigány
2. Azt gondoltam
3 . Az a lány
4. Az egri nagy dohánygyárban
5. A csikóm, a deres

51. Öt dal énekharangra zongorákisé- 
re tte l. Bp, Zeneműkiadó 1961.

1. Megy a juhász szamáron (Pe
tőfi)

2. Megállnák ablakod a la tt (Kiss 
József)

3. Varróleány dala (Kiss József)
4. Levél a tanyáról (Gárdonyi)

52. Palicsi tóvirágok. Hét magyar dal. 
Op. 172. Bp, Klökner kiadása, 1907.

53. Rákóczi. Tárogatónóták. Op. 123. 
Bp, Klökner kiadása.



54. Régi nóta (Szomory Dezső). Klök
ner Zenélő Magyarország c. albu
mának 1898. július 1-i füzetében.

55. Sajó partján, Op. 114. Nyolc ere
deti magyar dal. Bp, Klökner kiadá
sa.

1. Ha te virág volnál
2. Lehullatta a juharfa
3. Szeged m elle tt Dorozsma
4. Száll a vad lúd
5. Meg ke ll válni a fa lu tó l
6. Künn a kertben
7. K inyílo tt a fehér rózsa
8. Hej, szép asszony

56. Sugártánc. Tizenkét dal. Bp, Har
mónia kiadása.

57. Szeretném, ha szeretnének és még 
kilenc dal, Op. 207. Bp, Harmónia, 
1911.

1. Szeretném, ha szeretnének 
(Ady)

2. Levél a tanyáról (Gárdonyi)
3. Só (Gellért Oszkár)
4. Megállnék ablakod alatt (Kiss 

József)
5. Varróleány dala (Kiss József)
6. Daloljak-e hozzád? (Ifj. Lányi 

Ernő)
7. Elkéstem  (Mohácsi Jenő)
8. M egy a juhász szamáron (Pe

tőfi)
9. Reszket a bokor (Petőfi)

10. Hervad, hervad a fö ld ha
tára (Tompa Mihály) *



58. Tekintetes úr. Dalos cigánytörté
net. Bp, Klökner kiadása.

59. Új bimbók. Nyolc eredeti magyar 
dal. Op. 19. Bp, Rózsavölgyi kiadá
sa.

1. Göndör hajad
2. Magasan a Szalován hegy
3. Debreceni legény
4. Kapud e lő tt
5 . Ez a legény
6. Nem hitted
7. Am ióta áll a világ
8. Nem ke ll a szőke

60. Új dalok. Hét eredeti magyar dal. 
Op. 56. Bp, Rózsavölgyi kiadása.

61. Új dalok. Nyolc eredeti magyar dal. 
Op. 19. Bp, Rózsavölgyi kiadása.

62. Új tavasz. Lányi Ernő legújabb ma
gyar dalai. Op. 72. Bp, Klökner ki
adása.

63. Városligeti csárdás. Op. 157. Bp, 
Klökner kiadása.

64. Vasárnap délután. Tíz néprománc. 
Op. 225, Szabadka, a szerző kiadá
sa, 1914.

65. Volt nekem egy szép kedvesem. 
Bp, Rózsavölgyi kiadása, 1880.

II. KÓRUSMŰVEK

1. Adoramus te Christie. Vegyes kar 
Bp, Pesti Könyvnyomda kiadása, 
1894.



2. Bordal. Vadászdal. Férfikar. Eger, 
Napló, 1898. 399.

3. Bordal. Vadászdal, Op. 92. Férfi
kar négy kürtkísérettel. Bp, Klök
ner kiadása.

4. A boros vándor, Op. 194. Férfi
kar. Bp, Klökner kiadása.

5. Csatadal (Petőfi), Op. 88. Vegyes 
kar. Bp, Klökner kiadása.

6. Csatadal (Petőfi), Op. 91. Férfi
kar négy kürtkísérettel. Bp, Klök
ner kiadása.

7. Dalkoszorú, Op. 128. Férfikar. Bp, 
Klökner kiadása.

8. Dalok az erdőről. Vegyes kar—  
szóló— férfikar. Kézirat.

9. Ecce Sacerdos Magnus. Férfikar 
négy kürtkísérettel. Eger, Líceum 
nyomdája, 1898.

10. Édes hazám, Op. 129. Férfikar. Bp, 
Rózsavölgyi kiadása.

11. Egy gondolat bánt engemet (Pe
tőfi), Op. 194. Férfikar. Bp, Klök
ner kiadása.

12. Elmegyek és nem tudom még, ko
va. Férfikar, Apolló antológiában, 
Bp, Apolló kiadás, 1888.

13. Elment az én rózsám. Férfikar. 
Bp, Daláregyesület kiadása, 1909.

14. Erzsébet királyné emlékezete. Női 
kar. Bp, Eberle nyomda.

15. Ez a világ amilyen nagy (Petőfi), 
Op. 48. Férfikar és zenekar. Bp, 
Rózsavölgyi kiadása.



16. Falu végén kurta kocsma (Petőfi). 
Női kar. Bp, Rozsnyai kiadása, 
1937.

17. Fehér az én rózsám háza, Op. 
125. Férfikar. Bp, Klökner kiadása, 
1904.

18. Három dal férfikarra, Op. 65. Bp, 
Rózsavölgyi kiadása.

19. A hősök sírja. Férfikar, Bp, Klök
ner kiadása.

20. Kossuth-gyászdal. Férfikar. Bp, Ku- 
nosy Vilmos zeneműnyomdája ki
adása.

21. A magyar nyelv (Pósa Lajos). Fér
fikar. Bp, Daláregyesület kiadvá
nya, 1900.

22. Meguntam az életem, Op. 10. Nép
dalcsokor. Férfikar, Bp, Rózsavöl
gyi kiadása.

23. Nászinduló a Lohengrinből. Férfi
kar, Bp, Klökner kiadása.

24. Négy eredeti dal. Vegyes kórus. 
Bp, Pesti Nyomda kiadása, 1894.

25. Négy magyar dal. Vegyes kar. Bp, 
Klökner kiadása, 1909.

26. Négy magyar férfikar, Op. 26. Bp, 
Rózsavölgyi kiadása.

1. Honfidal
2. Erősödünk
3. Rab hazánk fia
4. Daloljatok!

27. Nem nézek én (Petőfi), Op. 38. 
Női kar. Eger, Blay István kiadása.



28. Nem tudja még a lány. Férfikar. 
Apolló antológiában. Bp, Apolló ki
adása, 1888.

29. Peng a kasza. Férfikar. Apolló an
tológiában. Bp, Apolló kiadása, 
1888.

30. Petőfi. Férfikar. Bp, Dalos szövet
ség kiadása, 1907.

31. Régi dal, Op. 45. Férfikar. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

32. Rég veri már (Petőfi). Férfikar, 
Bp, Klökner kiadása.

33. Sűrű söté t éjszakában, Op. 140. 
Vegyes kar. Bp, Rózsavölgyi ki
adása.

34. Tavasz elm últ (Ne sírj, ne sírj, 
Kossuth Lajos). Férfikar. Apolló 
antológiában. Bp. Apolló kiadása. 
1888.

35. Tief im  Garten, Op. 79. Férfikar. 
Bpf Klökner kiadása, 1908.

36. Új kuruc nóta. Férfikar. Bp, Klök
ner kiadása.

III. ZONGORAMŰVEK

1. Aquarelles, Op. 117. Bp, Klökner 
kiadása, 1903.

2. Bácskai lakodalom, Op. 30. Bp, 
Pesti Könyvnyomda kiadása.

3. Cantique d ’Amour, Antologie (Mé- 
ry). Pesti Könyvnyomda.

4. Capricietto , Op. 165. Bp, Klökner 
kiadása, 1906.



5. Charakterstücke, Op. 27. Bp, Ró
zsavölgyi kiadása.

1. Gebet
2. Album b la tt
3. Capricietto
4. Márchen
5. Búr leske

6. Cigány ének —  Magyar zenekép, 
Op. 111. Bp, Klökner kiadása, 1915.

7. Compositions. Bp, Méry kiadása,
1913.

8. Csendes otthonban, Op. 112/a és 
Op. 112/b. Bp, Klökner kiadása.

I. füzet, Op. 112/a

1. A m it a mama mesél
2. Katonásdi
3. Medvetánc
4. A táncórában
5. Húzd rá, cigány

II. füzet, Op. 112/b

1. A tó partján
2. Szabadban
3. Búcsú
4. Fogj meg
5. A hegyekben

9. Deux morceaux. Bp, Schunda V. 
József kiadása.



10. Deux poemes, Op. 206. Bp, Har
mónia kiadása.

11. Ez aztán csárdás. Bp, Rózsavölgyi 
kiadása.

12. Három lírikus zongoradarabf Op. 
118. No. 1, 2, 3. Miskolc, Lövi J. 
kiadása.

1. Rögtönzés
2. Id ill
3. A rabnő tánca

13. Hol volt, hol nem volt, Op. 162. 
Bp, Klökner kiadása.

14. Hunnia gyásza, Op. 170. Bp, Klök
ner kiadása, 1907.

15. Impromptu hongroise pour piano- 
forte, Op. 23. Bp, Klökner kiadása, 
1897.

16. Drei Intermezzi fü r Pianoforte, Op. 
84, No. 1, 2, 3. Bp, Klökner ki
adása.

17. Karácsony. Hat könnyű hangulat- 
kép. Bp, Rozsnyai Károly kiadása.

18. Karácsonyestén, Op. 142 a/b. Bp, 
Klökner kiadása.

19. Kis szvit (Petite Suite). Gyermek
darabok zongorára. Bp, Méry ki
adása, 1913.

1. A kis fecsegő —  Hinta-pa- 
Unta

2. Visszaemlékezés —  Indulás 
a tornatérre

3. M ájusi reggel —  Harangjáték

20. Kuruc induló, Op. 135. Bp, Bárd 
Ferenc kiadása.



21. Lírai hangulatok, Op. 159 a/b. Bp, 
Rozsnyai Károly kiadása, 1906.

I. füzet, Op. 159/a

1. Mom ent musical
2. Víg pillanat
3. Tavasz
4. Prelude
5. Lemondás

II. füzet, Op. 159/b

1. Nocturne
2. Scene de Bal le t
3. Gyászének
4. Humoreszk
5. Búcsúdal

22. Magyar zeneképek, Op. 3. Bp, 
Klökner kiadása.

23. Nachtmusik, Op. 25. Bp, Rózsa
völgyi kiadása.

24. Nagymama álma, Op. 221. No. 5. 
Bp, Méry kiadása.

25. Népdalábrándok (Lányi Ernő és 
Tóth Árpád). Miskolc, Vadász M. 
kiadása, 1905.

26. Panasz. Klökner Zenélő Magyaror
szág c. albumának 21. füzetében. 
Bp, 1909.

27. Pasztellek. Tizenkét zongoradarab. 
Op. 208. Bp, Rozsnyai Károly ki
adása.



28. Poliphonia. Száz rövid gyakorlat és 
előjáték zongorára. Bp, Bárd Fe
renc kiadása, 1896.

29. Rodostó. Zenekép török stílben. 
Op. 111/b. Bp, Klökner kiadása.

30. Rögtönzés, Op. 71 /a. Bp, Klökner 
kiadása.

31. Scene de danse, Op. 85. Bp, Klök
ner kiadása.

32. Suite elegique pour piano, Op. 
202. Bp, Harmónia kiadása.

1. Monologue
2. Idylle
3. Seherezade
4. Nocturne

33. Zwei ungarische Charakterstücke 
für Pianoforte, Op. 71. Bp, Klök
ner kiadása, 1896.

1. Im provisation
2. Elegie

34. Ungarische Serenade fü r Piano, 
Op. 152. Bp, Klökner kiadása.

35 Változatok Erkel himnuszára, Op. 
158. Bp, Klökner kiadása.

IV. EGYÉB MŰVEK 

ZENEKARI MŰVEK

1. Ave Maria szoprán vagy tenor szó
lóra és zenekarra, Op. 54. Bp, 
Blay J. kiadása.



2. Aven. Op. 221. No. 3. Vonószene- 
kar. Bp, Pesti Könyvnyomda kiadá
sa.

3. Erzsébet királyné. Magyar gyász
induló. Zenekar. Bp, Klökner ki
adása.

4. Fülemileének. Szoprán szólóra és 
zenekarra. Bp, Klökner kiadása.

5. Mese, Op. 113 a/b. Nagyzenekar. 
Bp. Klökner kiadása.

6. Románcé hongroise pour vlolon  
avec accompagnament’d orchestre,

Op. 89. A /B. Bp, Klökner kiadása.
7. Song de grand maman, Op. 221. 

No. 5. Vonószenekar. Bpt Klökner 
kiadása, 1913.

8. Tokai-csárdás. Ungarische Ueder 
Potpourri. Zenekar. Bp, Rózsavöl
gyi kiadása, 1939.

9. Ungarischer Trauermarsch. Op 104 
A/B. Nagyzenekarra és zongorára. 
Bp, Klökner kiadása.

KAMARAMŰVEK

1. Ave Maria. Sopran-Alt Duett. Or
gonakísérettel. Bp, Musica Sacra
9.

2. Ave Maria, Op. 90. Vokalquartett 
orgonakísérettel. Bp, Musica Sac
ra 7.

3. Ave Maria. Énekhangra vonósötös- 
és orgonakísérettel. Bp, Pesti 
Könyvnyomda kiadása.



4. Beata est. Sopran-Alt Duett. Orgo
nakísérettel. Bp, Musica Sacra 5.

5. Benedicta est. Vokalquartett. Or- 
gonakísérettel. Bp, Musica Sacra 
6.

6. Hunnia gyásza, Op. 170. Vonós- 
ötösre. Bp, Klökner kiadása.

7. Tantum ergo Genitoris, Op. 124. 
Vokal kvartett vonósötössel. Bp, 
Musica Sacra 8.

8. Trois Morceaux pour violon e t p i
ano. Bp, Harmónia kiadása.

SZÍNPADI MŰVEK

1. Az Angyal és az ördög. Gerő Ká
roly népszínművének összes ere
deti dalai, Op. 12. Bp, Harmónia 
kiadása.

2. Fábián, Rákóczi hadnagya. Zách 
Klára. Melodrámák. Bp, Klökner 
kiadása.

3. Szent Imre ravatala. Melodráma. 
Bp, Klökner kiadása.

ORGONAMŰVEK

1. Nánien (I. II.) Orgel-Kompositionen 
hrsg. von O. Gauss, Bánd IV, 361, 
Regensburg, 1910, A. Coppenrath.



ISKOLAI ÉNEKGYÜJTEMÉNY

1. Cantate. (Lányi Ernő— dr. Greksa 
Kázmér) Eger, líceum nyomdájának 
kiadása, 1898.

VERSESKÖTET

1. Consonanzen und Dissonanzen ei- 
nes ungarischen Musikers. Breslau,
1899.
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Szabolcsi Bence: A XIX. század ma
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Id. Ábrányi Kornél: Képek a m últ és 
jelenből. Pallas, Budapest, 1899.

Papp Viktor: Zenekönyv rádióhallgatók 
számára. Stádium, Budapest, 1940.

Zenélő óra. Történetek zenéről és ze
nészekről. összegyűjtötte és el
mondja Fodor Gyula. Singer és 
Wolfner Irodalmi Intézet kiadása, 
Budapest, é n. [1941]
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ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 
(Szabadka, 1941)

25. U r b á n  János
HALÁLTÉPETT ÉLET
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ró  fe la d a tra  v á lla lk o z o tt.  M á r  
e zé rt is  —  de egyéb  í r ó i  e ré 
n y e ié r t  is  —  a Régi nóta, h íres  
nóta c ím ű  kö n yve  k o m o ly  f i 
g y e lm e t é rd e m e l. M á s fé l é v 
század fö lje g y z é s e it,  s a jtó k ö z le 
m é n y e it, k ö n y v g y ű jte m é n y e it  és  
k o t ta tá ra it  ta n u lm á n yo z ta  át, 
hog y Szabadka há rom  le g k ie 
m e lke d ő b b  ze n e i te h e tsé g é n e k  
fe le d é s b e  m e rü lt, so ka k  e lő t t  
is m e re t le n  é le tú t já t  m e g is m e r
te sse  a m á va l. O lya n  zene sze r
z ő k e t ' —  a k ik  k iv á ló  ka rnagyok, 
sze rvezők és n é p m ű v e lő k  is  
v o lta k  — , m in t  A rn o ld  G yö rg y , 
G aál F e renc  és Lán y i Ernő, b e 
m u ta tn i a k é s e i u tó k o rn a k  nag y
sze rű  fe la d a t, m e rt azt a m ű 
v é s z e ttö r té n e t i te rü le te t  n ép e 
s í t i  be, a m e ly  e d d ig  i t t  m ég  
n é p te le n  v o lt.

K e n ye re s  K o vács M á rta  
kö n yve  e ls ő s o rb a n  e zé rt je le n t  
k iv é te le s  é r té k e t a m in ia tű rs o 
roza tban , és  hasznos o lv a s 
m ányt, s o k  a d a to t fe ltá ró  fo r 
rá sm u n ká t azok szám ára, a k ik  
h iv a tá s b ó l vagy s z e re te tb ő l é r 
d e k lő d é s s e l fo rd u ln a k  z e n e k u ltú 
rá n k  m ú lt ja  fe lé .




