
ERKEL FERENC M ŰVELTSÉGI VETÉLKED Ő 
 
 

1. A Kárpát-medence melyik részén s mikortól éltek a zeneszerző születése előtti századokban Erkel nevű emberek? 

2. Milyen foglalkozást űztek az ősi Erkelek? 

3. Ki volt Erkel Ferenc nagyapja, mettől meddig élt? 

4. Ki volt Erkel Ferenc édesapja, mettől meddig élt? 

5. Hány lány és fiútestvére volt? 

6. Melyik városban született, s mettől meddig élt? 

7. Hány fia lett zenész? 

8. Ki a család ma élő leszármazottja? 

9. Hol kezdte Erkel Ferenc zenei tanulmányait, ki volt első mestere? 

10. Ki volt zenemestere Pozsonyban? 

11. Hány éves korában és melyik városban volt először zongoratanár? 

12. Hány éves korában és hol tartotta első zongora hangversenyét? 

13. Hol és mikor lett először karmester Budapesten? 

14. Mikor nyílt meg a Nemzeti Színház, amely először Pesti Magyar Színház néven működött? 

15. Melyik évben, hány évesen lett első karmestere a Nemzeti Színháznak? 

16. Mi első nyomtatásban megjelent művének a címe? 

17. Melyik neves – elsősorban zongoraműveiről híres – kortársának zongoraversenyét játszotta magyarországi 
bemutatóján Erkel Ferenc? Kell a szerző, a mű címe, az évszám. 
 

18. Mi a címe Erkel első operájának? 

19. Kinek a drámája képezi a Bátori Mária c. opera alapját, s ki írta a szövegkönyvet/librettót? 

20. Melyik évben született meg a Magyar Himnusz zenéje, s melyik magyar költő versére komponálta? 

21. Melyik volt fő műve fiatalkori alkotásai közül? 

22. Kinek a népszínműveihez írta legjelentősebb kísérőzenéit 1844-46 között? 

23. Mi volt Erkel Ferenc szenvedélye a zene mellett, amiben nemzetközileg is elismert volt? 

24. E. vezetésével megalakult a Filharmóniai Társaság. Hol és mikor volt az első koncertjük? 

25. Mi a címe Erkel Ferenc legjelentősebb nemzeti operájának? 

26. Kinek a műve nyomán született a Bánk bán, s ki írta a szövegkönyvet? 

27. Melyik magyar népi hangszer az, ami a világ operairodalmában először a Bánk bánban szólalt meg? 

28. Kik és mikor dolgozták át a Bánk bánt? 

29. A Bátori Mária, a Hunyadi László és a Bánk bán után mely operákat komponálta mér Erkel? Felsorolás, évszám. 

30. Milyen kórusmuzsikával kapcsolatos egyesület alakult a XIX. sz. második felében? Hol és mikor? 

31. Mikor nyitották meg a Magyar Királyi Operaházat? 

32. Mikor jött létre a Zeneakadémia? 

33. A két nevet párosítsd össze a megfelelő intézménnyel! Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Operaház igazgatója, 
Zeneakadémia elnöke. 
 

34. Mikor rendezték e. 50 éves karmesteri pályájának jubileumi koncertjét? 

35. Erkel Ferenc életéről kik és milyen címmel írtak könyvet? 


