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SZABADKA ZENEI ÉLETE A XVIII. 
SZAZAD VÉGÉN 

A szabad királyi város képe nem nyújt 
valiami 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 falusi 
településire 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 
ilyenkor tambura vagy gajda kíséri, 
a magyarok vagy hangszeres kíséret 
nélkül énekelnek és táncolnak, vagy 
pedig cigányzenészeik kíséretével. Ek
kor még csak ezek az események 
nyújtanak ajkaimat arra, hogy Sza-
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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 Teréz-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 valjásos, 
ugyancsak Hátin nyelvű énekeken kí
vül csak saját hazájuk zenéjét ta
nítják. E néhány művelt zenész mű
ködése és a vidék népeinek zenéje 
között óriási szakadék tátong. Ez a 
helyzet egészen 1800-<ig, amikor egy 
nagyon fiatal, még élig tizenkilenc 
éves karmester jön a városba, Ar
nold György, aki forradalmi újításokat 
visz végbe mind 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, sőt egyházi -művei 
is, és ő jelenteti meg az első bu-
nyevác énekesikönyvet. S a mai sza
badkai városi zeneiskola és zenekar 
megailapítójának is Arnold György te
kinthető. 8 



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 áMást 
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 Arnoldovics 
diák is szerepel. E diákcsíny után a 
pécsi tanulóifjúság java része szét
széledt. Arnold György ekkor Kalo
csára került, ahol Pöhm Pál székes
egyházi karmester mellett újra a ze
nének szentelte magát, s olyan si
kerrel, hogy 1800. április 19-én mes-
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lyázta meg a szabadkai Teréz-templom 
karnagyi állását. A városi tanács 
Pöhm ajánlatára fel is vette Arnoldot 
próbaévre, amelynek eltelte után 
megerősítették állásában. 

Arnold György korán nősült. 1802-
ben kötött házasságot pécsi diákkori 
kedvesével, Maflek Jozefával, akivel 
Pécs elhagyása után titokban levele
zett. A lány apja ugyanis, Mal&k Mi
hály katonatiszt, hallani 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. Öt 
gyermek származott belőle: Frigyes, 
Antal, 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 föl zongora- és énekszámokkal, 
de nem lett hivatásos művész. Pácza-
diklódi 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 
akaraterejével. 

Amikor 1800-ban Szabadkára érke
zik, a Teréz-templomban csak egy kis 
létszámú férfikórust talál, s az újon
nan rendelt, kétszárnyú, 18 regiszte
res orgona is osak 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
es 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, 
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tehetséges gyermeket gyűjt maga 
köré, s ő egymaga, aki valójában nem 
is részesült teljes zenei nevelésben, 
de saját szorgalma álltai 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
es 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 zenekar 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, aki kapcsolatot 
tudott teremteni Szabadka többnemze
tiségű lakosságával. Az 1813-as canno-
nica visitatio megemlíti, hogy a ma
gyar, német és latin nyelven kívül 
bunyevácul 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-



rtekeskönyvét, a .következő cím alatt: 
Pismenik Hiti skupljenje pisama raz-
licsitih 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. kral], varoshi M. Theresio-
politanskoj froglavite cerkve sv. The-
rezie kora upravitelju. U Osiku slov. 
Mart. Alois. Divalt. 1819. 8° 202 str. 
A fenti cím (magyarul így hangzik: 
Énekeskönyv vagyis írott gyűjteménye 
a különböző vasárnapokra, ünnepek
re és az év folyamán egyéb hason
ló napokra, az Isten nagyobb dicső
ségére és az illir nemzet lelki épülé
sére megszerkesztette Arnold György, 
M. Theresiopolis sz. kir. város Szt. 
Teréz főtemplomának karmestere. E-
széken, Divalt M. A. betűivel. 1819. 
8 rét 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 elfe
lejtett 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 jut. 
Két offertóriumának tárgyát a nemzeti 
történelemből veszi, ezek az Offertó-
riumok Szent Istvánra. E két korai 
művében akkoriban divatos operákból 
dolgoz fel motívumokat, így példáui 



Mozart Don Jüanjából is. De későbbi 
egyházi műveit, mint például a Gra-
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 koronázá
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 alkancellárnak a 
szabadkai városi tanácshoz intézett le
velével együtt. A kitüntetést július 
10-én ünnepélyes keretek között adják 
át neki, ugyanekkor megválasztják ta
nácsnoknak is a városi tanácsba, és 
még egy dolog kapcsán ünneplik: 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- 14 



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 
nélkül 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/monjával 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-
rőt: 

„Érdemlett Tisztelet! 
Nincs szebb és Kedvesebb Köte-
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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. 

IHy jeles Férjfiúval kevély lehet 
Mtheresiopolis Sz: Kir. Várossá — 
kegyes szemmel nézhetik Magyarja
ink, és méltó Emlékezéssel jeleíhety-
tyük Nemzeti művészeink sorába; — 
bár számos munkái által egész haza 
megesmérhetné, s íróink szép drá
mák, Operák költeményes darabjaikkal 
Musikális nagy tehetségének adnának 
tárgyat, hogy a Magyar szívekhez Ma
gyar zengő hangokkal szóiion, és édes
deden ragadó szárnyaktól 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-



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 király 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, simán 
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 rófa, 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 száma-



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 Arnoldnak 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 Musikalische 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. Mit eigenem 
Fleisse, zu seiner Belehrung, aus den 
bestén 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. Arnoldnak 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: 

ITT 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. 



A ZENESZERZŐ 

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 Simonbó\ csupán a 
Pirosló nap... 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 király választása című 
operának partitúráját a Magyar Álla
mi Operaház őrzi. Ez a mű, ugyancsak 
Szabolcsi Bence szerint, „nagyobb ha
ladást mutat... legelőször vonja le 
Ruzitska kísérleteinek konzekvenciáját 
s próbál elhelyezkedni egy új, félig ide
gen, félig magyar színpadi formavilág
ban. Még mindenütt Ruzitska olasz— 
magyar stílusa, mely az olaszos szá
moknak is magyaros jelleget igyekszik 
adni verbunkos-közjátékok révén; de a 
formák már bővebbek, nagyabb lélegze-
tűek, mint Ruzitska színpadán. A ver
bunkos jellegű magyar számok megfor
málásában Arnold 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.) 



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 Lassúja 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 
egy-egy dalával a Magyar Nemzeti 
Múzeum őrzi, ugyanúgy, mint Arnold 
kéziratban fennmaradt zenei lexikonát, 
néhány egyházi művét és a nyomta
tásban is megjelent Valódi Éneklő 
Magyar- és Erdélyország 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 összhanqosítás sza-



bályaival 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 Pozegán. E gyűjtemény egyik 
dalát, a Veselje ti naviscujem 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 müveket 
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, 
(gy 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 diákkori 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-



nold offertóriumot komponál ebből az 
alkalomból. 

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

1819 
Megjelenik első műve nyomtatásban, 
a Pismenik... 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 Mátyás király választása cí
mű operája, amelyet Heinisch József
fel közösen írt. 

1834. január 16. 
Arnold Kemény Simon]ábó\ a Pirosló 
nap... kezdetű karének és a Kisfa-
ludy-versre írt kórusmű. Adja Isten, 
hogy a magyart... 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 király választásából. 

1834. július 24. 
A budai színházban Kisfaludy //Áfájá
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 Erdélyország 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 király 
választása. 

1844. június 28. 
Meghal a felesége. 

1848. június 

Kinevezik 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 MŰVEK 

/. Színpadi művek 

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

2. Mátyás király választása. Opera 
Heinisch Józseffel közösen Szent-
jóbi Szabó László szövegére. 1832. 

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

//. 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. 

///. Egyéb világi művek 

1. Magyar táncok. 
2. Zenekari nyitányok. 
3. A vesztett rózsa. Sárosi Gyula 

költeményére. Románc. 
4. Gyászmars zongorára. „Lekottázta 

André Pál maga hasznára 1842 
Szegeden." 



EGYHÁZI MÜVEK 

/. Misék 

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. Halotti mise (magyar szöveg) 
g-moll. Egy énekhangra és orgo
nára. 1847. 

//. Offertóriumok 

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

2. Offertórium Szent Istvánra. A Lö-
wenritter c. opera motívumaiból. 
1805. 

3. Offertórium Szent Istvánra. A Don 
Jüan és a Schweizerfamilie c. ope
ra motívumaiból. 

4. Offertórium pro Festő aniversarii 
electionis et coronationis SD Pa
páé Leonis. 1823. 

5. Offertórium e-moll de Beáta Maria 
Virgine. (A hajósi templom részé
re.) 1826. 

6. Offertórium C-dúr de Beáta Maria 
Virgine. 

7. Offertórium de Beáta Maria Virgi
ne SS. Pie IX. dedicatum, e-moll. 
1846. 



8. Offertorium in diem Ascensionis 
Domini. 

9. Offertorium f-moll de Passione 
Domini. 

10. Offertorium f-moll in Festő Cor-
poris Christi. 

11. Offertorium G-dúr in Festő Cor-
poris Christi. 

12. Offertorium mit und ohne Echo 
(Visszhanggal és anélkül). 

13. Offertorium G-dúr. 
14. Offertorium húsvétvasárnapra. 

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

IV. Himnuszok 
1. Hymnus pro assumptione Beatae 

Mariae Virginis. (Teljes karra.) 
2. Hymnus de SS. Trinitate et Beáta 

Maria Virgine. 
3. Hymnus Dominica in albis. 
4. Hymnus Omnium Sanctorum. 
5. Hymnus Nativitatis Jesu Christi. 
6. Hymnus Ascencionis Jesu Christi. 
7. Hymnus de Beáta Maria Virgine. 
8. Hymnus de Trinitate. 
9. Hymnus de Assumptione. 

10. Hymnus Nominis Jesu. 
11. Hymnus pro Martybus et Beáta 

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 

Confesore. Vegyes karra, zene
karra és orgonára. 

IRODALMI MŰVEK 

1. Pismenik Hiti skulpjenje pisama 
razlicsitih ... Eszék, 1819. 

2. Historisch-musikalisch 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. 

offertorium (= 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. 


