
Szacsvai Kim Katalin

ERKEL EGYEDÜL

Az Erzsébet néhány talányos szerzôi kéziratoldala*

A kompozíciós folyamat és a recepciótörténet rekonstruálása minden magát ko-

molyan vevô kritikai összkiadás számára elsôrendû feladat. A többirányú kutatás

vállalása az Erkel Ferenc Operák sorozat esetében különösen fontos volt.1 A Nemzeti

Színház zenei forrásainak feldolgozatlansága miatt az Erkel keze alatt zajló elôadá-

sokra vonatkozó legegyszerûbb kérdéseink megválaszolásához is az alapoktól kel-

lett elindulnunk. Természetesen voltak elôzmények. Amikor 1998- ban Tallián Tibor-

nak, a Zenetudományi Intézet akkori igazgatójának kezdeményezésére elindult az

Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás, az Intézet Magyar Zenetörténeti Osztálya

ezzel a projekttel tulajdonképpen egy régi összkiadástervét újította fel, egyben pe-

dig az Osztály 19. századi zenetörténeti kutatásainak 1986- ban elejtett fonalát vet-

te fel. A „kritikai Erkel- kiadás megjelenését” elsôként az Operaház Dramaturgiai

Bizottsága sürgette, 1951- ben.2 Noha a minisztérium látszólag pozitívan viszonyult

a javaslathoz, egyetértô válaszát nem követték konkrét lépések, az Erkel- összki-

adás ügye csak tíz évvel késôbb, az MTA Bartók Archívum (a késôbbi Zenetudo-

mányi Intézet) 1961- es alapításával került újból napirendre. 1962 elején felállt a

háromtagú szerkesztôbizottság (Bónis Ferenc, Vécsey Jenô, Somfai László), elké-

szültek a közreadói irányelvek, és ugyanez év májusában Szabolcsi Bence, az ek-
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* Az Országos Széchényi Könyvtár „90 éves a Zenemûtár” címû konferenciáján 2014. május 8- án

elhangzott elôadás szerkesztett szövege. A témáról bôvebben lásd a szerzô doktori értekezésének

ide vonatkozó fejezeteit: Szacsvai Kim Katalin: Az Erkel- mûhely. Közös munka Erkel Ferenc színpadi mû-

veiben (1840–1857). Doktori értekezés, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Doktori Iskola.

http://docs.lfze.hu/netfolder/public/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/szacsvai_kim_katalin/

disszertacio.pdf

1 Közreadja az MTA BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár. A Rózsavölgyi és

Társa kiadónál megjelent kötetek: Bátori Mária (2002), Hunyadi László (2006), Bánk Bán (2009). Elôké-

születben: az Erzsébet 2. felvonása és a Dózsa György.

2 Bármily furcsa, a beadványt – az Erkel Bánk bánját korábban oly radikálisan átalakító – Nádasdy Kál-

mán szignálta: „Az Erkel- kultusz, amely természetes következménye haladó zenei hagyományaink

ápolásának, szükségessé teszi egy kritikai Erkel- kiadás megjelenését. […] javasoljuk, hogy a Zenemû-

vészek Országos Szövetsége, a most alakuló Zenetudományi Intézet és az Állami Operaház Dramatur-

giai Bizottsága folytasson tanácskozást arról: kik legyenek azok a személyek, akik a szükséges kritikai

munkát elvégzik.” Vö. Berlász Melinda–Tallián Tibor (összeáll. és szerk.): Iratok a magyar zeneélet törté-

netéhez 1945–1956, I–II. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1986 (Mûhelytanulmányok a magyar

zenetörténethez, 8.). Ide: No. 111: II/ 257–258.



kor még kis létszámú akadémiai kutatóhely igazgatójaként, az Erkel- életmû szer-

vezôdô kritikai összkiadásának tervérôl, egy „Magyarországon még soha nem volt

tudományos mûfaj”, a „mûzenei kritikai összkiadás” meghonosítására tett kísér-

letrôl informálta az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályát. 1963 novembe-

rében a közreadói munkát végzô Vécsey Jenô, az OSZK Zenemûtár akkori vezetô-

je már az elsô opera, a Bátori Mária közreadásának befejezésérôl tett jelentést az

MTA Bartók Archívumának.3 1966- ban bekövetkezett haláláig Vécsey Erkel továb-

bi három operájának (Sarolta, Dózsa György 1–3. felv., Erzsébet 2. felv.) és öt opera-

nyitányának (Bátori Mária, Hunyadi László, Sarolta, Dózsa György, Brankovics György,

Névtelen hôsök), valamint az Erzsébet opera Doppler Ferenc által jegyzett nyitányá-

nak kritikai közreadásával készült el. Vécsey halálával az Erkel- összkiadás projekt-

je megfeneklett, anélkül hogy egyetlen kottafej megjelent volna belôle.4

Vécsey Jenô kizárólag az operák szerzôi kézirataiból dolgozott. A széles körû

forráskutatást és a játszópéldányok részletekbe menô átnézését – bár szükséges-

nek tartotta – nem vállalhatta. A Nemzeti Színház ekkor még a Magyar Állami

Operaházban található és feldolgozatlan egykori kottatárának, akárcsak más ma-

gyarországi és határon túli színházi kottatárak 19. századi állományának a kutatá-

sa komoly akadályokba ütközött volna. Az Erkel- operák tizenhat éve újraindult

kritikai összkiadása lényegesen jobb helyzetben van. Bár a közreadási munka elô-

készítése során számos alapkutatás elvégzésére volt szükség, mi már reális célként

gondolhattunk a közreadott mûvek lehetôleg teljes forráskészletének feltérképe-

zésére. A források nagy része ma már egy helyen, az Országos Széchényi Könyvtár

Zenemûtárának és Színháztörténeti Tárának állományában található.5 Bár több-

nyire feldolgozatlanok, de legalább kutathatók a határon túli magyar vonatkozású

színházi gyûjtemények, kottatárak, irattárak (így például Kassán, Aradon, Kolozs-

váron), és hozzáférhetôvé vált Erkel Gyula hagyatéka, amellyel az operák primer

forrásainak köre is lényegesen bôvült. A hagyaték nagyobbik fele bekerült a gyulai

Erkel Ferenc Múzeumba, a hiányzó részt 2010- ben az OSZK Zenemûtárának sike-

rült megvásárolnia.6 Az Erkel Ferenc Operák köteteinek elôkészítése során megpró-
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3 Mind Szabolcsi Bence, mind Vécsey Jenô feljegyzése jelenleg az MTA BTK Zenetudományi Intézet Ma-

gyar Zenetörténet Osztályának Erkel- összkiadás anyagában található, jelzet nélkül. Az MTA Bartók

Archívum képviseletében, a készülô Erkel- összkiadás szerkesztôbizottságának vezetôje Bónis Ferenc

volt.

4 Pedig az összkiadás 1962- es tervezete szerint az eredetileg kitûzött cél az operák esetében nem a par-

titúrák, hanem a közreadott partitúrákból elôállított zongorakivonatok kiadása lett volna. Az MTA

Bartók Archívumban letétbe helyezett közreadott partitúrákból fotó- vagy fénymásolat készült volna

kölcsönzések számára.

5 A Magyar Állami Operaház kottaarchívumából (az ún. Bányából) idôközben az OSZK Zenemûtárába

szállították a Nemzeti Színház kottatárát, és elkészült az anyag leíró gyorskatalógusa is. A Zenemûtár

színházzenei gyûjteményében a Népszínház és a vidéki társulatok 1830 utáni kottaanyaga az Erkel-

összkiadás számára is fontos forrásokat ôriz. Ebben az anyagban muzeális leíró katalógus segíti a tájé-

kozódást. Kevés kivétellel a Színháztörténeti Tár állományában találhatók az operák szövegkönyvei, a

nemzeti színházi, operaházi és egyéb fôvárosi, illetve vidéki elôadások súgó- és rendezôpéldányai,

színlapjai, zsebkönyvei.

6 Mindkét állomány digitalizálva.



báltunk élni ezekkel a lehetôségekkel, és a források kritikai értékelésével, illetve

újraértékelésével az operák kompozíciós folyamatával és a komponálás során létre-

jött közös munkával kapcsolatos képünk is részletgazdagabb lett.

Hogy Erkel kisegítôkkel dolgozott, vagy operáiba idegen táncbetéteket is be-

emelt, már korabeli kritikusai is valamilyen formában szóvá tették a Bánk bán, majd

a Sarolta, a Dózsa György és a Névtelen hôsök premierjét követôen, elmarasztalva

vagy éppen mentegetve a komponistát. Az Erkel- mûhely létezése már ekkor nyílt

titok volt, és noha a mester többkezes – többszerzôs – autográf partitúrái 1913-

tól kivétel nélkül hozzáférhetôk voltak a Nemzeti Múzeum (késôbb az Országos

Széchényi Könyvtár Zenemûtárának) állományában, a kisegítôkrôl mind Erkel

elsô életrajzírói, mind Major Ervin, az elsô Erkel- mûjegyzék összeállítója hallga-

tott. A feladatra, az Erkel- kéziratok szisztematikus filológiai vizsgálatára 1960–

1961- ben a Zenemûtár akkori fiatal munkatársa, Somfai László vállalkozott.

(Mintegy nyitányaként az 1962- ben elindított Erkel kritikai összkiadásnak.) Ol-

dalról oldalra regisztrálta a szerzôi partitúrákban elôforduló különbözô kézíráso-

kat – Erkel Gyula, Sándor és Elek, valamint a nemzeti színházi elsô fuvolista és

zeneszerzô, Doppler Ferenc mellett négy anonim kisegítôt vett számba –, és az

írások alapján rekonstruálta a mûvek kompozíciós folyamatát.7 Az újabban elô-

került primer források idôszerûvé tették a közös komponálás vizsgálatának újra-

felvételét. Az eddig elemzett összes színpadi mûvel kapcsolatban – Bátori Mária,

Hunyadi László, Erkel népszínmûvei és az Erzsébet címû opera – valamilyen mér-

tékben változott a szerzôségrôl kialakított eddigi elképzelésünk, és ez várható a

késôbbi operák esetében is.8 Ezúttal az Erzsébet forrásanyagának egy olyan szele-

tét tárgyalom röviden, amely nem a közös komponálásba, hanem Erkel egysze-

mélyes mûhelyébe ad betekintést. A helyzet egyszerûbb, de mégis mintha semmi

sem az lenne, aminek látszik.
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7 Somfai László: „Az Erkel- kéziratok problémái”. In: Szabolcsi Bence–Bartha Dénes (szerk.): Az opera

történetébôl. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961 (Zenetudományi Tanulmányok, 9.), 81–158.

8 E munka eredményeirôl legrészletesebben disszertációmban (vö. 1. lábjegyzet), valamint a doktori

munkámban is felhasznált alábbi publikációkban számolok be: 1.) „Bátori Mária – források és változa-

tok”. Muzsika, 46/1. (2003. január), 14–17.; 2a) Hunyadi László. Bevezetés (A szerzôség problémái. A köz-

readás forrásai). In: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Opera négy felvonásban. Közreadja az MTA Zenetudományi

Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár. Budapest: Rózsavölgyi és Tsa, 2006 /Erkel Ferenc Operák

II/1–3./, XXI–XXXII. A tanulmány angol szövege ugyanott: XLVII–LIX.; 2b) Magyar nyelven változatla-

nul kiadva in: Gupcsó Ágnes (szerk.): Erkel Ferenc elsô három operája. Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán.

Szövegkönyvek, tanulmányok. Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 2011, 261–294.; 3.) Az Erkel- mûhely kez-

detei. Közös munka az Erzsébet elôtti színpadi zenékben. In: Kiss Gábor (szerk.): Zenetudományi dolgo-

zatok 2009, Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2009, 191–244.; 4.) Bátori Mária. Források és vál-

tozatok. In: Gupcsó: i. m., 147–178. A tanulmány német változata elôkészületben in: Studia Musicologica;

5.) Erkel und das Volksschauspiel in Pest. In: Andrea Harrandt–Erich Wolfgang Partsch (Hrsg.): Wien–

Budapest–Pressburg. Facetten biedermeierlicher Musikkulktur. Tutzing: Hans Schneider, 2012, 101–126.; 6.)

„Die Erkel-Werkstatt. Die Anfänge einer Arbeitsteilung in der Komposition”. In: Tallián Tibor (ed.):

Studia Musicologica, 52/1–4. (2011), 27–46.



Az Erzsébet mûhelye

Az opera három felvonása három nagyon különbözô minôségû önálló egység.

A darab komponálását a Nemzeti Színház vezetôsége a császári pár elsô pest- bu-

dai látogatásának alkalmából rendelte el. Mivel a határidô rövid volt, a három fel-

vonást a társulat három házi zeneszerzôje között osztották szét. A darab máso-

dik felvonása hárult Erkelre, a két szélsôt a Doppler fivérekre bízták. Erkel képte-

len volt a munkával idôre elkészülni. Doppler Ferenc viszont ráért mind ôt, mind

a harmadik felvonásért felelôs Doppler Károlyt kisegíteni. A harmadik felvonás-

hoz egy Fegyvertánccal járult hozzá. Erkelnek a hangszerelésben segített. (Lásd

Függelék 1).9 Az operát 1857. május 6- án mutatták be az uralkodópár jelenlétében

tartott zártkörû, ingyenes díszelôadás keretében. Nyilvános premierje 1857. má-

jus 8- án volt. A sietséget, amellyel az Erzsébeten dolgoztak, Doppler Ferenc partitú-

ráinak datálásai dokumentálják. Saját felvonásának komponálását március 22- én

zárta le, és feltehetôleg szinte azonnal munkába állt Erkel mellett. A sajtó április

4- én még arról számolt be, hogy Erkel és Doppler hamarosan elkészül az ope-

rával. A második felvonás Doppler Ferenc által jegyzett bandahangszerelésének

(a színpadi fúvós együttes letétjének) végén április 22- e szerepel, feltételezhetô,

hogy nem sokkal korábban került pont a második felvonás zenekari partitúrájá-

nak végére is. A harmadik felvonás Fegyvertánca május 2- án, négy nappal a bemu-

tató elôtt lett kész (1. fakszimile a 274. oldalon).

Jóllehet nem ez lett volna az elsô ilyen alkalom, nem valószínû, hogy Erkel ele-

ve tervezte volna kisegítô bevonását. A Bátori Mária (1840) második felvonásában

– a scenák és az opera befejezésének kivételével – gyakorlatilag minden szám vég-

legesítésénél igénybe vette kollégája, Szerdahelyi József segítségét. Többnyire csak

a fúvós szólamok kidolgozását adta át Szerdahelyinek, de olyan szám is volt, ahol

valószínûleg a teljes zenekari letét kialakítását rábízta.10 Valamilyen közös munká-

ra a Két pisztoly (1844) hangszerelésénél is sor kerülhetett, a Salvator Rosa (1855)

273SZACSVAI KIM KATALIN: Erkel egyedül. Az Erzsébet néhány talányos szerzôi kéziratoldala

9 Az opera partitúrái és nemzeti színházi szólamfüzetei az Országos Széchényi Könyvtár Zenemûtárá-

ban találhatók. Az opera nyitánya és elsô felvonása: Doppler Ferenc autográf partitúrája, ZB 62a/1–2;

második felvonás: Erkel Ferenc vegyes lejegyzésû szerzôi partitúrája, Ms. mus 359; az autográf parti-

túra nemzeti színházi másolata, Erkel Sándornak az 1879- es felújításhoz eszközölt hangszerelési ja-

vításaival, húzásaival, kiegészítéseivel, ZB 62a/3; harmadik felvonás: Doppler Károly autográf parti-

túrája, benne Doppler Ferenc Fegyvertáncával, ZB 62/4; a teljes opera nemzeti színházi kéziratos szó-

lamanyaga, karpartitúrája, bandaszólamai, ZB 62c, d, e, f, g. A nyitányt az opera 1865- ös felújításakor

rendelte meg a Nemzeti Színház az ekkor már Bécsben mûködô Doppler Ferenctôl. LegánŸ 1975- ös

mûjegyzéke nem jelzi a nyitány utólagos komponálását. Vö. LegánŸ Dezsô: Erkel Ferenc mûvei és kora-

beli történetük. Budapest: Zenemûkiadó, 1975, 65. Ezzel kapcsolatban lásd Magyar sajtó, 1865. augusz-

tus 11., 112. sz., 622.: „augusztus 17- én [sic] a Zenedei ünnepély folyama alatt a Nemzeti Színház-

ban az Erzsébetet fogják elôadni, melyhez Doppler Ferencz a Nemzeti Színház intendánsa felhívása

folytán új nyitányt írt.”; Vasárnapi újság, 1865. aug. 13., 33. sz., 412.: „augusztus 18- án [sic] Erzsébe-

tet a Nemzeti Színházban elôadni szándékoznak. Ez operához Doppler Ferencz legközelebb nyitányt

is szerzett.”. (Forrás: a Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának Magyar Zenetörté-

neti Adattára.)

10 Szerdahelyi kézírása a második felvonás szerzôi partitúrájának 162 fóliójából 85 fólión ismerhetô fel.

Részletesen errôl lásd disszertációm vonatkozó fejezeteiben, vö. 1. és 9. lábjegyzet.
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1. fakszimile. Erzsébet. A harmadik felvonás Fegyvertánca, mellyel pár nappal a bemutató elôtt készült el Doppler

Ferenc. Autográf partitúra Doppler aláírásával. (Országos Széchényi Könyvtár, Zenemûtár)



címû melodráma komponálása során pedig már a Doppler Ferenccel való együtt-

mûködést is kipróbálta. Igaz, ez a munka inkább Doppler mûhelyében zajlott.

A melodráma szerzôi partitúrájában Erkel mindössze az elsô két szám énekszóla-

mának bejegyzôjeként jelenik meg, legfeljebb egy fogalmazvány stádiumáig jutha-

tott el, a hangszerelést Doppler Ferenc végezte. Ô fogta egybe a melodráma mun-

kálatait (a közremûködôk között volt Doppler Károly is), és szinte a teljes darab

zenéjét ô komponálta.

Két évvel késôbb, az Erzsébetnél más volt a helyzet. Erkelt a mû egésze látható-

an nem érdekelte, de saját felvonásának kompozíciós folyamatát igyekezett kéz-

ben tartani. Az opera második felvonásának újabban elôkerült primer forrásai és

vegyes lejegyzésû szerzôi partitúrája alapján úgy tûnik, Erkel még mindig óvatos

volt a közös munkát illetôen. Ha jól értelmezem az autográf partitúra javításait, a

második felvonást bevezetô No. 6- os kórustabló hangszerelésének átadásakor

még próbahangszerelést is végeztetett ifjú kollégájával,11 az elkészült partitúrát át-

nézte, korrigálta. Talán ennek a bizalmatlanságnak is tudható be, hogy az egyéb-

ként tehetséges hangszerelôként számon tartott Doppler Ferenc maga alatt telje-

sítve, jóval bátortalanabb kisegítôként viselkedett, mint az Erkel- mûhely – nagyobb-

részt a zeneszerzô fiai közül kikerült – késôbbi munkatársai.12 Doppler nem adott

hozzá önálló ötleteket, abból gazdálkodott, amit a szerzôi Vorlage felkínált. Nagyjá-

ból az Erkel által kidolgozott vonós és énekszólam(ok) alapján alakította ki a fel-

vonást bevezetô kórustabló Andante religioso karának (No. 6), a Gunda–Kuno-

cabaletta (No. 8), a rákövetkezô Coro és a záró Friss (No. 9), valamint a felvonás

végi Ensemble (Ima, Coro) fúvósletétjét. Alapvetôen az autográf partitúrába Erkel

által bejegyzett karszólamokat írta szét zenekarra a Koldusok karában és a Harang-

karban (No. 6). Az Erzsébet–Lajos- duett cantabiléjának (No. 7) hangszerelésénél

a – valóban elég részletgazdag – fogalmazvány szövegéhez szinte hangról hangra

ragaszkodva alakította ki a zenekari letétet, és elképzelhetô, hogy a szerzôi partitú-

rába Erkel által bevezetett énekszólamok mellett egy hasonlóan részletes fogal-

mazvány állt rendelkezésére Erzsébet–Lajos cabalettájának (No. 7), Gunda–Kuno

cantabiléjának (No. 8) és Erzsébet cabalettájának (No. 9) a hangszereléséhez is.13
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11 Vö. autográf partitúra (AU), fol. 2b. Az oldal fakszimiléjét és a hely bôvebb bemutatását lásd Szacsvai

Kim: Az Erkel- mûhely, 194–198., valamint uô: Die Erkel-Werkstatt, 38–43.

12 Liszt Ferenc 1860. szeptember 14- i weimari végrendeletének kiegészítésében a kiadásra szánt kézira-

tos anyag jegyzékében a következô megjegyzést fûzte a Doppler által hangszerelt Magyar Rapszó-

diákhoz: „Magyar Rapszódiák nagy zenekarra, F. Doppler hangszerelésében – revideálva Liszt F. által.

/ N.B. Nem szabad elfelejteni Doppler nevét a címlapra tenni, mert csodálatosan végezte ezt a mun-

kát”. Vö. Alan Walker: Liszt Ferenc, 2.: A weimari évek 1848–1861. Budapest: Editio Musica, 1994, 533.

13 A No. 7- es cantabile és cabaletta, valamint a No. 8- as cantabile oldalain Erkel többnyire csak az ének-

szólamokat jegyezte be. Látva a No. 7- es cantabile fogalmazványát és azt az óvatosságot, ahogyan ezt

Doppler kezelte, nem tartom valószínûnek, hogy a No. 7- es cabalettát és a rákövetkezô No. 8- as can-

tabilét ne egy hasonló zongoraletét- szerû fogalmazvány kíséretében adta volna át hangszerelésre.

Erkel, ha önállóan dolgozott, a hangszerelés elôkészítése során elsô lépésben az énekszólam(ok)

és/vagy az elsô hegedû szólamának bejegyzésével kezdte a munkát, ezt követôen látott neki a vonós,

majd a fa- és rézfúvós szólamok kidolgozásának. Utolsó lépésben kerültek be a partitúrába az ütô-

hangszerek és esetenként (néha nagyobb késéssel) a hárfa.



Doppler valamilyen mértékben a felvonás minden számában közremûködött. Er-

kel csak a scenákat és recitativókat tartotta fenn kizárólag magának. Ezeken kívül

csupán a bevezetô kórustabló Allegrójának, a No. 9- es Erzsébet- ária cantabiléjá-

nak és záró kódájának, valamint a No. 10- es Finale zenekari bevezetôjének oldala-

it dolgozta ki egyedül. Valószínûleg még a komponálással volt elfoglalva, mialatt

Dopplerrel már a felvonás elsô felét hangszereltette. Ehhez a bevezetô kórustabló-

ban (Koldusok kara, Andante religioso, Harangkar) vonós- és karletétet vagy legalább

egy karletétet tartalmazó szerzôi partitúra állt Doppler rendelkezésére; Erzsébet

és Lajos cantabiléjához (No. 7) az énekszólamokkal ellátott partitúra mellett egy

részletes fogalmazványt kapott Erkeltôl. Bár a fogalmazványokat nem ismerjük,

feltételezhetô, hogy voltak ilyenek, és hasonló módon készült a rákövetkezô két

rész, a No. 7- es cabaletta és a No. 8- as cantabile is.14 A munkamódszer a No. 8- as

cabalettától változott. Ettôl a ponttól kezdve többnyire Erkelé a hangszerelés.

Csak az Erzsébet- ária cabalettáját engedte ki a kezébôl, ezen kívül legfeljebb a fú-

vósletét kialakításánál vette igénybe Doppler Ferenc segítségét.

Az Erzsébet kompozíciós forrásai

A Bátori Mária egyetlen vázlatlapját nem számítva az Erzsébet Erkel legkorábbi befe-

jezett operája, amelyhez vázlat- , illetve fogalmazványegyüttes áll a rendelkezésünk-

re.15 A forrásanyag hiányos, de a No. 10 Finale kivételével a felvonás minden szá-

mához tartalmaz valamit.16 Az 1. bifólió a No. 7- es Erzsébet–Lajos- duett cantabile-

fôrészének részletesen kidolgozott zongoraletét- szerû fogalmazványát ôrzi, vala-

mint azokat a részvázlatokat Erkeltôl és Doppler Ferenctôl, amelyek e cantabile és

a felvonást indító No. 6- os Koldusok kara hangszerelésének átadását rögzítik.17
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14 Erkel szerzôségét ezek esetében jelenleg a szerzôi partitúra autográf énekszólamai jelzik.

15 Nem ez a legkorábbi eddig ismert vázlat- , illetve fogalmazványanyag. A Bánk bán egyes primer forrá-

sai megelôzik az Erzsébetét. Ezek elemzésével készülô önálló tanulmányomban foglalkozom. A forrá-

sok a gyulai Erkel Ferenc Múzeum állományában találhatók. A gyulai Erkel Múzeum kottaanyagát

Kassai István, majd Sziklavári Károly dolgozta fel. Vö. Sziklavári Károly: A gyulai Erkel Múzeum zenei

vagy közvetlenül zenei vonatkozású kéziratai. CD ROM, 2004. (Hozzáférhetô: OSZK Zenemûtár.) Az

adatbázis anyagát tanulmány formájában publikálta a szerzô. Vö. Sziklavári Károly: „Erkel- mûvek ke-

letkezése nyomában”. In: Bónis Ferenc (szerk.): Erkel Ferencrôl, Kodály Zoltánról és korukról. Budapest:

Püski, 2001 (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok, 8.), 49–73. Az adatbázis részletes kivonatának új-

raközlése in: Németh Csaba: A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Erkel- gyûjteménye. Gyula: Békés Megyei Mú-

zeumok Igazgatósága Erkel Ferenc Múzeuma, 2007 (Gyulai Katalógusok, 12.).

16 Sziklavári a források értékelésével is foglalkozott, ezeket azonban elsôsorban önmagukban vizsgálta.

Adatbázisának bevezetôjében maga is hangsúlyozza, hogy elsô felmérésrôl van szó, melynek létrejöt-

te „semmiképpen se jelentse a vizsgált kéziratokkal kapcsolatos kutatások lezárulását!” Munkám er-

rôl a pontról lép tovább. Sziklavári megállapításait – egy elsô felmérés esetében ez elkerülhetetlen –

több helyen felülbírálja. A vitatott kérdések elsôsorban a forrásoknak a kompozíciós folyamatban el-

foglalt helyével kapcsolatosak. Vö. 1. lábjegyzet.

17 Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, K43, leltárkönyvi szám: 91.32.1. (A K betûs jelzetek a kották Kassai István

féle katalógusából, az ötjegyû számok a gyulai Erkel Ferenc Múzeum leltárkönyvébôl származnak.)

A bifólió 1b–2a oldala üres; fol.1a: a No. 7 cantabile fogalmazványa és Doppler ehhez készült részváz-

lata, Erkel memóbejegyzése; fol. 2b: Erkel és Doppler részvázlata a Koldusok karának hangszerelésé-

hez. A forrás fakszimiléjét lásd in Szacsvai Kim: Az Erkel- mûhely, 187.; uô.: Die Erkel-Werkstatt, 40–41.



Egy következô munkafázisról tanúskodik a 2. bifólió (2a–d fakszimile a 278–281. ol-

dalon).18 Elsô három oldala a No. 7 Duetto bevezetô jelenetét és cabalettáját tartal-

mazza. Erkel itt egy folyamat- dallamvázlat formájában, melyet néhol kevés basz-

szussal, énekszöveggel egészített ki, azokat a formarészeket vázolta fel, amelyek

az 1. bifólión kidolgozott cantabilét zárják közre. A bonyodalmak e bifólió negyedik

oldalán kezdôdnek. A vázlatoldal élén egy négyütemes kottabejegyzés áll, majd

alatta egy önálló – duett- stretta- vagy cabalettaszerû – gyors rész dallamvázlata kö-

vetkezik. A négyütemes kottafejléc az opera végsô változatában ebben a formában

nem szerepel, de szövegét megtaláljuk a No. 8 Duetto középrészének végszava-

ként, dallama pedig ugyane duett cabalettájának kezdômotívuma.19 A kottabejegy-

zés emlékeztetô jellegûnek tûnik, mintha csak egyértelmûsíteni akarná a duett

azon helyét, amelyhez a fejlécet követô dallamvázlat csatlakozik. E dallamvázlat

anyagának azonban nincs nyoma Gunda és Kuno No. 8- as duettjében, de ott van-

nak egyes részletei a No. 9- es Erzsébet- ária cantabiléjában, és szinte teljes anyagát

hozza a No. 9 cabalettájának eredeti strettája. Mivel ez utóbbiból Erkel csak a kó-

dát tartotta meg, és a Strettát már a hangszerelés fázisában egy magyaros Frissel

helyettesítette, a dallamvázlatból – a No. 9- es cantabiléba beépült motívumokat

nem számítva – csupán a záróütemek maradtak benne a szám végsô változatában.

Ha nem is azonnal, de mindenképp ezt követôen vázolta fel Erkel a 3. bifólió

anyagát, amely szintén a No. 9 Coro ed Aria con coro kompozíciós folyamatába il-

leszkedik. (3a–b fakszimile a 282–283. oldalon). Ez a vázlatoldal is egy kvázi fejléc-

cel indul, ezúttal egy hatütemes, artikulációval ellátott, a folytatáshoz képest fel-

tûnôen kidolgozott zongoraletéttel, amelyben a No. 9- es Coro fômotívumát is-

merhetjük fel.20 E fejlécet a No. 9 cantabiléjának dallamvázlata követi, benne

többek között a 2. bifólión már megismert motívumokkal. A stemma szempont-

jából perdöntô, hogy a dallamvázlat épp azon a ponton vált zongoraletét típusú

lejegyzésre, ahol a 2. bifólióról kölcsönöz. A No. 9 anyagát hordozza a 4. bifólión

található, töredékként fennmaradt partitúrakezdemény is.21 Hogy mi lehetett

Erkel szándéka, nem egyértelmû. A bifólió az Erzsébet- ária cabalettájának, vala-

mint egy (másik) strettavariánsának kezdetét hozza a szerzôi partitúráétól eltérô

hangnemben, és éppúgy elképzelhetô, hogy Erkel itt a cabaletta és stretta transz-

ponálással egybekötött revíziókezdeményének látott neki, mint ahogy az is, hogy

ekkor még a cabaletta és stretta más hangnemben koncipiált korai verziójánál tar-

tott. Ez utóbbi a valószínûbb, sôt az is elképzelhetô, hogy ezt a Desz- dúros ca-

balettát és Asz- dúrban induló Strettát – egy megfelelô tempo di mezzo után – a

g- moll/G- dúr cantabile folytatásaként képzelte el eredetileg. Ha ez így van, akkor
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18 Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, K56/a, leltárkönyvi szám 91.45.1.

19 Vö. AU, fol. 52b és 60a.

20 Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, K56/b, leltárkönyvi szám: 91.45.1, fol. 1a–b; fol. 2a: Erkel valószínûleg

az ária fogalmazványát kezdte volna itt el, ám csupán a fejet írta ki (Clarinetto, Soprano); fol 2b: üres.

21 Uott, K56/c, leltárkönyvi szám: 91.45.1. Fakszimiléjét lásd in: Szacsvai Kim: Az Erkel- mûhely,

192–193.
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2a–c fakszimile. Erzsébet, No. 7 Duetto. Erkel vázlata Erzsébet és Lajos bevezetô jelenetéhez, illetve a Cabalettához.

2. bifólió, fol. 1a–b, 2a. (Gyula, Erkel Ferenc Múzeum)
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2d fakszimile. Erkel e vázlatának anyagát a No. 9 Aria cantabiléjának maggioréjában, illetve az Erzsébet- áriát

eredetileg lezáró Strettában használta fel. Az oldal tetején lévô négyütemes kottabejegyzés dallama és szövege

egymástól elválva a No. 8 Duetto anyagában tûnik fel. 2. bifólió, fol. 2b. (Gyula, Erkel Ferenc Múzeum)
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3a–b fakszimile. Folyamat- dallamvázlat, illetve zongoraletét típusú fogalmazvány, melynek részben a 2. bifólió

4. oldaláról átvett zenei anyagát a No. 9 Coro ed Aria con coro cantabiléjában és eredeti strettájában hozza

az autográf partitúra. 3. bifólió, fol. 1a–b. (Gyula, Erkel Ferenc Múzeum)
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már itt egy olyan hangnemi tervvel kísérletezett, amelyet kevéssel késôbb a Bánk

bánban valósított meg.22

Az Erzsébet második felvonásában mindössze két olyan rész van, melynek ren-

delkezésünkre álló vázlatát Erkel teljes egészében maga véglegesítette a szerzôi

partitúrában: az Erzsébet–Lajos- duett bevezetô jelenete és az Erzsébet- ária canta-

biléja.

Erkel egyedül. No. 7 Duetto. Scena

Jelenetek, recitativók esetében már a szerzôi partitúrák alapján is feltételeztük,

hogy ezeket a részeket Erkel csak nagy vonalakban vázolta fel, sôt gyanítottuk,

hogy a recitativók elsô megfogalmazásként kerültek be a hangszerelésnek helyet

adó autográfokba. Az Erzsébet–Lajos- duett indító jelenetének autográf partitúra-

oldalaival (AU fol. 20a–25a) és a 2. bifólió elsô két oldalán fennmaradt folyamat-

dallamvázlattal valószínûleg a bevezetés minden kompozíciós dokumentuma a ke-

zünkben van. Bármennyire vázlatos is, amit itt látunk, ez már nem elsô próbálko-

zás, hanem a jelenet zongora mellett kiérlelt formájának emlékeztetô funkcióval

történt lejegyzése. Ebbôl a vázlatból hangszerelte meg Erkel a jelenetet. A végsô

változat pedig alig különbözik attól, ami a hevenyészetten lejegyzett dallamvázlat-

ban szerepel. Nézzük meg közelebbrôl ezt a néhány oldalt.

Erzsébet és Lajos duettjének bevezetése recitativo és arioso jellegû részleteket

egyaránt tartalmaz, a vázlatos elôkészítésre szükség volt. Ennél többre azonban

láthatóan már nem, jóllehet Erkel eredetileg egy részletesebben kidolgozott, két

énekszólam mellett a zongoraletétet is tartalmazó fogalmazványt szándékozott ké-

szíteni, a fejet mindvégig ebben a formában húzta be. A zongoraletét sorait kitöl-

tetlenül hagyta, a kíséretet a partitúrában komponálta meg. A zongoraletétben ki-

zárólag a zenekari bevezetô ütemekben (1–2. ü.: vl I–II; 2. ü.: cl 1–2 ill. vla; 3–4. ü.:

vl I–vla; 4. ü.: fg 1–2 ill. vlc; 5–6. ü. vla–vlc; 7. ü.: vl I–II, vla, vlc), Lajos ariosójának

kezdetén (32–34. ü.: cb), valamint a duett cantabile fôrészét megelôzô kadenciá-

ban (49–50. ü.: vl I–II, amibôl cb, ill. cor lett) fordulnak elô elszórt hangok, me-

lyek késôbb, akárcsak maguk az énekszólamok, lényegében változtatás nélkül ke-

rültek be a hangszerelésre váró autográfba.

Erkel vázlatai, fogalmazványai kapcsán máshol is feltûnik, hogy milyen kevés

javítást tartalmaznak, illetve, hogy anyagukat legtöbbször nagyobb átdolgozás nélkül

látjuk viszont a szerzôi partitúrákban. A duettbevezetés vázlatát Erkel mindössze

három ponton egészítette ki. Az ereszkedô kromatikus vonóstremoló és rövid fú-
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22 A drámai szituáció – Erzsébet a lemondás és önfeláldozás elfogadásához kér isteni segítséget – akár

indokolttá is tehetett volna egy ilyen hangnemi ugrást. A Desz- dúr egyébként az Erzsébet második fel-

vonásától sem idegen. A librettó párhuzamos helyén, Gunda és Kuno No. 8- as F- dúr duettjében is

elôfordul. A g- moll/G- dúr–Desz- dúr hangnemi terv a Bánk bán elsô felvonásában, Bánk–Biberach du-

ettjében fordul elô. Bánk két keserû felismerését g- mollban („Meglopva a család szent tûzhelyét!”),

majd b- mollban („Azért küld szerte hát a honba engemet”) halljuk. A cabaletta- hangvételû duett-

cantabile (akárcsak az Erzsébet No. 8- as duettjében) a Desz- dúr hangnemi keretei között mozog, míg

a tulajdonképpeni cabaletta G- dúrban van.



vószárlat válaszaiból kialakított hétütemes bevezetést kis háromtagú egységgé nö-

velte: egy rövid ariososzakasszal folytatta (8–15. ü.), majd egy szintén ereszkedô,

ám kvartugrásos vonóstremoló- menettel zárta le (15–17. ü.). Az utóbbi két üte-

met a recitativo szakasz végére, Lajos ariosója elé is beiktatta (29–31. ü.). Végül

pedig Erzsébet négyütemes ariosoválaszát a fokozás érdekében variált ismétléssel

nyolcütemes periódussá alakította (40–47. ü.; a vázlatban csak a felütéses 40–41.

és 46–47. ü.). (Függelék 2 a 307. oldalon, 4a–e fakszimile a 287–291. oldalon)

A jelenet zeneileg sokat nyert e kiegészítésekkel. A tulajdonképpeni hangsze-

res introductio (1–17. ü.) kerekebb lett, a recitativót valódi kis elôjáték vezeti be,

az egész sokkal dinamikusabbá vált: allegro hangszeres betétek (1–7., 15–17., 29–

31. ü.) és szélesebb tempójú ariosók (8–15., 26–29. ü.) gyors váltakozása keretezi

a jelenetet indító recitativo seccót. A betoldásokkal a forma is szervesebb, szerve-

zettebb lett.23 A hangszeres bevezetést hagyományos módon, formailag is integrál-

ta, az ariosók Andante tempójával pedig a cantabile lüktetését is megelôlegezte.

Az organikus formaszervezésen túl azonban e betoldások fontos dramaturgiai

funkcióval is bírnak. Erkel operáinak prozódiájával kapcsolatban gyakran elôkerülô,

nem minden alap nélküli probléma, hogy a komponálás során a szöveg túlságosan

háttérbe szorult. A librettó azonban mégsem volt közömbös Erkel számára. A No. 7

bevezetésének három utólagos kiegészítése közül kettô épp a dramaturgiával függ

össze, olyan színpadi utasításokra válaszol, amelyeket a vázlatírás pillanatában

Erkel talán nem vett figyelembe, vagy az általa használt librettó kézirata még nem

tartalmazott. (Az autográf partitúrába ezeket már a hangszereléskor bejegyezte.)

Színpadi helyzet zenei ábrázolása, színpadi történés és motivika összefüggése már

a vázlat anyagában is felfedezhetô. A kezdôképben (1. ü.: „Lajos látszik a hegyek

közt”) a vonósok ereszkedô tremolós menete egyszerre illusztrálja a hegyek felôl

közeledô Lajos útját, és érzékelteti zaklatott lelkiállapotát (a tremolót megszakító,

klarinéton és fagotton megszólaló fúvószárlatok vadászkürtöket idéznek); a kezdô-

motívumra utal vissza Erzsébet elsô megszólalása a recitativóban (22. ü.: „A lantos

itt, kit szívem úgy óhajt, s’a kit kerülnöm kell parancsol az ész [AU: az ész paran-

csol]”), amikor egy emelkedô kromatikus skálát jár be. (Érdemes megjegyeznünk,

hogy a duettbevezetés két vázlatoldalának egyetlen javítása az utóbbi kromatikus

menet kialakítását célozta.) Erkel tehát már a vázlatírás pillanatában a fôhôshöz

kapcsolta a vonósok által exponált motívumot – nem csupán egyszerû madrigaliz-

musként, az ereszkedés ábrázolásaként használta –, ezért nyúlt ehhez a kiegészíté-

sek során is, Lajos további színpadi mozgásainak illusztrálásakor (15. ü.: „Lajos
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23 A kezdô vonóstremoló variált ismétlése (av: a lefelé tartó futam kromatikus skála helyett kvartugrá-

sokban halad) az elsô ütemek vonósletétjének (x) és a fúvósok zárlati motívumának (y) összegzése;

az arioso felületeket Erkel megelôlegezett – a kiegészítés pillanatában már készen álló részekbôl köl-

csönzött – motívumokkal növelte, a duett cantabile fôrészének egyik motívumát (b) és a bevezetés

26–29. ütemét (c) emelte ki a bevezetés elejére (8–11., 12–15. ü.). Az ismétlôdô 12–15=26–29. üte-

mek formailag is azonos, átvezetô funkcióval rendelkeznek. Erkel eredetileg itt is variált ismétléseket

tervezett. A vázlatban, mint említettem, a hangszeres elsô megszólalás nem szerepel. Az énekelt vál-

tozat lejegyzése azonban e helyen mind a vázlatban, mind az autográfban megadja az ossia változatot

is, az autográfban a vázlathoz képest fordított sorrendben.



észre veszi Erzsébetet”; 29–30. ü.: „nekimegy feléje megy Erzsébetnek”). Drama-

turgiai értelmezést kér az ariosó- ütemek beiktatása is. Röviddel Lajos zaklatott

feltûnése után Erzsébet lép színre (8–11. ü.: „Erzsébet jön a’ kápolnából és a sze-

gényeknek ismét osztogat”). A vonóstremolókat vágásszerûen, minden átmenet

nélkül Erzsébetnek a duett cantabile- részébôl átvett motívuma követi. A cantabi-

léban ezzel indul a hôsnô szólama (AU fol 27b: „Ha szemembe könny tolul, sóhaj

van ajkamon”), és ezzel zárul a teljes cantabileszakasz (AU 32b: „kérlek bocsáss”).

Hangulatilag gördülékenyebb a folytatás, a szerkesztés azonban továbbra is mo-

zaikszerû, a választás pedig a librettóból is levezethetô: a bevezetés egy késôbbi

pontjáról kölcsönzött ütemek Erzsébet és Lajos recitativójának végérôl származ-

nak (12–15. = 26–29. ü.). Ez az a hely, ahol elôször egyesül a duett folyamán a két

fôhôs szólama, itt vallják meg elôször, ekkor még csupán a maguk számára, mint-

egy magukban énekelve, érzelmeiket. A párhuzamra Erkel tudatosan irányítja rá fi-

gyelmünket azáltal, hogy a vallomást mind hangszeres, mind énekelt változatában

kíséret nélkül hagyja.

A 2. bifólió elsô két oldalát Erkel nyilvánvalóan kizárólag a maga számára írta.

A 4. ütemben „alto” bejegyzés helyettesíti az altkulcsot, néhány ütemmel odébb

pedig a vlc/fg F- kulcsváltása és a hangszerek nevének bejegyzése is lemarad.

A kotta tehát akár gyorsírásszerû is lehet, a vázlatos notáció azonban néhány pon-

ton mégis sokkal kidolgozottabb, mint ami egy elsô megfogalmazás esetén meg-

szokott. Mintha Erkel sokkal többet tudott volna a darabról, mint amennyit ez a

két oldal mutat. Mintha nem a komponálás folyamatában született volna, nem a

kompozíciós munka egy stádiumát dokumentálná, hanem egy fejben, vagy inkább

zongora melletti improvizálás során elôkészített anyagot rögzítene memófunkció-

val, a rövid távú felhasználás gondolatával. A duettbevezetés vázlatának kottaképe

nem tartalmaz utólagos kiegészítéseket, javításokat, anyaga szinte azonos formá-

ban jelentkezik az autográf partitúrában is. Már alaprétegében hangszerelésre vo-

natkozó utalások szerepelnek (3. ü.: „harmoni[e]”, 4. ü.: „alto”),24 az énekszólam

sorába bejegyzett dallamban vonós artikulációk, prozódiát felülíró ívek (31.,

35–36., 40–41. ü.), vokális szólamokban szokatlan marcatók (34., 49–50. ü.) for-

dulnak elô. Nem utólagosak a szórványos bejegyzések sem a basszusban (pl.

32–35. ü.). Ezek is a vázlatból hiányzó, de fejben már elkészült basszus/harmónia-

menet felidézéséhez nyújthattak segítséget. Az autográfban a már elkészült kísé-

ret ezeket az elszórt basszushangokat változatlanul vette át. Zongora melletti, a

drámai szituációt ízlelgetô elôzetes improvizációt sejtet a szöveg és dallam viszo-

nya is. Erkel a duettbevezetés ariosoütemeiben (31–49. ü.) a cantabiledallam kom-

ponálása során – noha nem feledkezett meg a librettóról – érezhetôen egyre távo-

labb került a kiindulási pontként szolgáló szövegtôl, melyet mindössze jelzéssze-

rûen az arioso kezdetén (31. ü.: „Leányka szép ki vagy”), végén (49. ü.: „ne távozz,

ah, kérlek, ah” [AU: „ah, ne távozz, kérlek, ah”]) és Lajos dallamának csúcspont-

ján (37. ü.: „meghalok”) írt ki, ráadásul az utóbbi helyen, tévesen, olyan szóra vélt
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24 Erkel már a dallam komponálásakor eleve zenekari hangzásban gondolkodott.



287SZACSVAI KIM KATALIN: Erkel egyedül. Az Erzsébet néhány talányos szerzôi kéziratoldala

4a fakszimile. No. 7 Duetto (1–4. ü.), autográf partitúra, fol. 20a. (Országos Széchényi Könyvtár, Zenemûtár)
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4b–c fakszimile. No. 7 Duetto (8–18. ü.), autográf partitúra, fol. 20b–21a. (Országos Széchényi Könyvtár,

Zenemûtár)
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4d–e fakszimile. No. 7 Duetto (26–35. ü.), autográf partitúra, fol. 22b–23a. (Országos Széchényi Könyvtár,

Zenemûtár)
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emlékezni („utadon” helyett „meghalok”), mely itt egyáltalán nem fordul elô.25

Erkel dallaminvenciójának alapvetôen instrumentális fogantatásán túl szöveg és

dallam távolságát jelzik az énekszólamba az elsô lejegyzés hevében bevezetett,

már említett vonósartikulációk is. A vázlatírás pillanatában, a feltehetôleg zongo-

ra mellett kicsiszolt motívumok készen álltak. (A secco recitativók esetében el-

dönthetetlen, hogy a dallam lejegyzése elôtt sor került- e a zongora melletti kipró-

bálásra. Erkel itt a gyors lejegyzés ellenére a szöveget végig bejegyezte az énekszó-

lam alá, melyen láthatóan közvetlenül a szövegkönyvet olvasva dolgozhatott. A

kíséret kidolgozásától azonban eltekintett, jóllehet viszonylag pontos elképzelése

lehetett errôl is – a seccók megoldását általában elég konvencionálisan hagyta –,

hangszereléskor mindössze Lajos belépésének ritmikáját kellett a 15. ütemben át-

írnia: kevésnek érezte a secco recitativo vonósakkordjai számára eredetileg hagyott

helyet. Lehetséges, hogy az elsô lejegyzést ez esetben is a zongoraimprovizáció

váltotta ki?)

Az Erzsébet–Lajos- duett bevezetésének vázlata, úgy tûnik, elég sokat elárul

azokról a prioritásokról, súlypontokról, amelyek egy jelenet típusú – recitativót és

ariosókat egyaránt tartalmazó – anyag komponálása során érvényesülnek. Képet

alkothatunk arról, hogy a rövid határidôvel való gyors komponálás során milyen

mértékben és módon kapott szerepet a zongora melletti munka, milyen mérték-

ben készítette elô Erkel fejben az anyagot, melyet késôbb a saját maga számára

csupán vázlatszerûen jegyzett le. A vázlat azonban ezúttal nem a kompozíciós fo-

lyamat adott stádiumát rögzítette, nem a komponálásnak, még csak nem is a to-

vábbkomponálásnak adott helyet (javításokat éppen ezért nem is tartalmaz), ha-

nem egyszerû, gyorsan papírra vetett, némiképp sajátos emlékeztetô jegyzetként

funkcionált, melyet a szerzô kizárólag saját használatra készített. Informatívak a

hangszerelés során mégis szükségessé vált javítások, kiegészítések is, különösen

Erkelnek a szöveghez való viszonya tekintetében. A zeneszerzô prozódiát sem a

recitativo, sem az ariosók esetében nem javított, sôt a cantabiledallam komponálá-

sa során érezhetôen elveszítette a kapcsolatot a szöveggel. Ugyanakkor, és ez az

elôbbinek tulajdonképpen nem mond ellent, a színpadi történést, a dramaturgiát

folyamatosan szem elôtt tartotta, érzékenyen reagált ennek dinamikájára, és szá-

momra legalábbis meglepô módon komolyan vette, még egy ilyen, lényegében

sebtében megírt operai jelenet esetében is, a librettó motivikán keresztül való ze-

nei értelmezésének feladatát, miközben nem feledkezett meg a zenei forma funk-

ciójáról és logikájáról sem.
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25 Nem zárható ki természetesen, hogy Erkel a szövegkönyv egy korábbi variánsa alapján dolgozott a

vázlat komponálásakor. Ez azonban elég valószínûtlen: Czanyuga szövege a Dopplerek felvonásainak

datálása alapján ekkor már régen véglegesítve lehetett. Az autográf partitúrában a librettó szerinti

változat szerepel, javítás nélkül. Elképzelhetô, hogy Erzsébet szólamának kiegészítése (40–47. ü.)

részben hasonló okokra vezethetô vissza. Az autográf többletszövege ugyan alkalmazható lenne a

vázlatban megjelenô (szöveg nélküli) énekszólamra, de ez elég erôltetettnek tûnik, és valószínûbb,

hogy Erkel itt is más szövegvariánsra gondolva írta le a dallamot.



Erkel egyedül. No. 9 Coro ed Aria con coro. Cantabile

Az Erzsébet- ária, autográf partitúrájának kottaképe alapján, lényegében problé-

mátlan szám lenne. Van mégis néhány nyugtalanító apróság. Lehetséges, hogy

a No. 9- es Coro ed Aria con coro anyagát hordozó két vázlatnak – a 2. bifólió

utolsó oldalán lévô strettának és a 3. bifólió anyagának –, de még az Aria-

cantabile autográf partitúrájának rendeltetése is eredetileg más lehetett? Kezd-

jük a 2. bifólió strettájával (2d, 3a–b fakszimile, Függelék 3–5). Hogy ennek az

önálló gyors résznek a vázlatát Erkel a No. 8 anyagát hordozó, a lap tetejére be-

jegyzett hely folytatásaként, Gunda–Kuno No. 8- as duett- strettájaként vetette

papírra, talán merész feltételezésnek tûnik. A vázlat zenei anyaga szinte teljes

mértékben megegyezik a No. 9- es ária késôbb elvetett strettájával és kódájával,

de részletei az ária- cantabiléban is elôfordulnak – a cantabilénak a 3. bifólión

található vázlatában éppúgy, mint az autográf partitúrában lévô végsô formá-

ban (5. fakszimile a 294–295. oldalon, Függelék 4–5 a 309–314. oldalon). Mégis mi

szól amellett, hogy a kottaoldal fejléce és az alatta szereplô elsô lejegyzésû dal-

lamvázlat összefügg? Mindenekelôtt a szerzô kompozíciós módszere. Eddigi is-

mereteink alapján Erkelre nem jellemzôk a memóvázlatok, különösen az olya-

nok, amelyek a kontextushoz nem kapcsolódnak. A 2. bifólión az opera száma-

inak sorrendjében haladva dolgozott, logikus lenne tehát, hogy a vázlatoldal

két önálló egysége összetartozzék. Ebbe az irányba mutat a két zenei anyag kö-

zeli hangnemi viszonya (F- dúr és B- dúr),26 a második egység elején a hiányzó

cím, partitúrafej és kulcs, valamint maga a librettó: a vázlat karaktere, dallama,

ritmikája jól társítható a fejléc mondatát követô nyolcszótagos sorokkal („Ez

volt egyszer az ütközet, / hol egyik fél sem gyôzhetett” stb., a megfelelô szö-

vegismétlések beiktatásával ez a szövegrész ráilleszthetô a vázlatra), míg pro-

zódiailag a Gunda–Kuno- duett más szövegrészeire a vázlat anyaga nem alkal-

mazható, minthogy ezek öt- , hat- , illetve hétszótagos verssorokban vagy prózá-

ban íródtak.27 A felvonás többi száma eleve kizárható: a No. 7 kompozíciós

dokumentumait ismerjük, a fennmaradó további három szám közül a No. 6 egy

kórustabló, a No. 10- es finaléban szintén jelenetek és kórusok váltják egymást,

a No. 9- es ária Erzsébet- belépésénél találunk ugyan két nyolcszótagos sort

(„Szép álmaim távozzatok, / a fájdalmat nem váltja már / vigasz, reménysugár”),

de ezek tartalma, hangulata idegen e vázlat zenéjétôl. Végül a fejléc és dallam-

293SZACSVAI KIM KATALIN: Erkel egyedül. Az Erzsébet néhány talányos szerzôi kéziratoldala

26 Amennyiben a kulcs nélküli dallamvázlatot az oldal tetején megadott szopránkulcsban olvassuk. Vio-

linkulcsban Desz- dúrt kapunk, és e megoldással a vázlat összefüggésbe hozható a Desz- dúros Erzsé-

bet- ária partitúrakezdeménnyel vagy a Gundo–Kuno- duett késôbbi Desz- dúr középrészével. A violin-

kulcsos olvasat ellen szól azonban, hogy Erkel eddigi ismereteim szerint az énekszólamot rendszere-

sen C- kulcsban jegyezte le, különösen akkor, ha dallamvázlatot írt. Így például ugyanezen bifólió elsô

oldalának élén a zenekari bevezetés hegedûszólama violinkulcsban van lejegyezve, majd ennek folyta-

tásában Erzsébet–Lajos szólamának dallamvázlata C- kulcsokban (szoprán- és tenorkulcsban). Ha-

sonlóképp járt el Erkel a bifólió harmadik oldalán, Erzsébet és Lajos Cabalettájának vázlatában, ahol

a nyolcütemes zenekari bevezetés zongoraletétszerûen, violin- és basszuskulcsban, a folytatás két- , il-

letve egyszólamú dallamvázlata pedig C- kulcsokban szerepel.

27 Melyeket Erkel végül mégis ariosóként zenésített meg.



Bevezetés (Co), a No. 9 Coro motívumával

A No. 9 Aria cantabile- maggioréjának anyaga (M), a 2. bifólióval közös

No. 9 Aria. A cantabile elsô részének anyaga (C1–3)
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vázlat összetartozását látszik igazolni a stemma is, vagyis e vázlatoldal és a 3. bi-

fólió viszonya (valamint az egész No. 9- es ária kompozíciós folyamata).

A szerzôi partitúrában a No. 9- es ária- cantabilét egy Coro vezeti be (AU

72a–77a), a cantabilét (AU 78a–83a) pedig Cabaletta követi (AU 84a–87a), melyet

Erkel Strettával (AU 87b, 94a–b), majd e Stretta helyett egy magyaros „Friss”- el

(AU 90a–93b) toldott meg. A végsô forma kialakítása során a 3. bifólión még meg-

oldatlan cantabile is módosult: C1 és C2 eredetileg azonos motívumot variált,

s minthogy C2 pár ütemes utólagos bôvítésekor Erkel ehhez a motívumhoz nyúlt,

a 3. bifólió befejezetlenül hagyott, két hangszernek, talán két klarinétnak szánt

improvizatív jellegû indítását (C1) lecserélte. Mindössze az improvizatív beveze-

tést tartotta meg, melyet a szólóklarinétra bízott, és új zenei anyaggal látott el

(AU 1–7. ü.), a cantabile ellentétes karakterû, tempo által megkülönböztetett elsô

két egységét (AU: 8–19., 20–27. ü.; 3. bifólió: C2 és C3) pedig a zárlatok ismétlô-

dô, két klarinéttal és hárfával kísért kórus- akklamációival, egy hatásos, a textúra

szintjén jelentkezô kontrasztelemmel fogta egybe (AU: 12–13, 18–19 és 22–23,

26–27. ü).28 A cantabile utóbbi, Vivo szakasza (AU: 20–27. ü., 3. bifólió: C3) és a

maggiore (AU: 28–37. ü., 3. bifólió: M) partitúrabeli alakja nagyjából megtartja a

3. bifólió variánsát, de a maggiore végét Erkel átalakította. A végleges változatban

kóda helyett a melizmatikus elsô szakasz rubato motívumának visszatérésével zár-

ta le a maggiorét (NB: az eredeti kóda motivikája sem áll ettôl távol), a formát te-

hát lekerekítette, majd a Coro 24–29. ütemének felidézésével (tempo di mezzo) ve-

zetett rá a Strettában kulmináló Cabalettára. A cantabilevázlat kódájának (Cd) bô-

vebb változata a teljes No. 9 végére került (AU: 131–155. ü.). A Coro- betét a

vázlat élén található hat ütemmel rokon – de nem teljesen azonos vele. A vázlat

beli Coro- szakasz (Co), bár kiérleltnek tûnik, a darab végsô változatában nem ka-

28 A vázlat ének- zongora letétjének lejegyzése alapján arra is gondolhatnánk, hogy Erkel talán már ezen

a ponton a zenekar további hangszereinek beléptetését tervezte.

No. 9 Aria. A kóda (Cd), a 2. bifólióval közös zenei anyag

5. fakszimile. A 3. bifólió zenei anyagának formarészei



pott helyet. A 3. bifólió teljes anyagának megformálása, valamint többek között az

a mód, ahogyan Erkel a vázlaton tovább dolgozott – különösen, ahogyan ennek

kódáját a No. 9 végsô változatának befejezésébe átemelte –, mind azt sugallja,

hogy a felvázolt alakot önmagában zártnak érezte, nem kívánta folytatni, cabalet-

tával és strettával való kiegészítését ekkor még nem tervezte.29 Márpedig ha elfo-

gadjuk, hogy a 2. bifólió strettavázlata korábbi, mint a 3. bifólió, akkor ez egyben

azt is jelenti, hogy a 2. bifólió dallamvázlata – Erzsébet No. 9- es áriája eredeti

Strettájával való szinte teljes azonossága ellenére – nem készülhetett máshová,

mint Gunda és Kuno No. 8- as duettjébe. Amennyiben jól olvassuk a vázlatvégi szer-

zôi Fine bejegyzést, valószínûleg a duett cabalettarésze helyén álló stretta lett volna.

Most pedig térjünk vissza a 3. bifólió eredeti rendeltetésének kérdéséhez. A váz-

lat hovatartozása elsô ránézésre egyértelmûnek látszik, ennek ellenére nehéz elfo-

gadni. Lehetséges lenne, hogy Erkel mindössze egy kis ariosót szánt volna Erzsé-

betnek, és ne akart volna az eseményhez, a császárnét megtestesítô hôsnôhöz és

Hollósy Kornéliához, az abszolút operai primadonnához méltóbb áriát komponál-

ni, sôt enélkül hagyta volna magát a darabot is? A No. 9- es Coro ed Aria az opera

egyetlen nagyszabású szólóénekszáma,30 Czanyuga József librettója e helyen caba-

lettás nagyáriához kínál szöveget. Nem valószínû, hogy Erkel ezt, bármilyen idôza-

varban is legyen, meg akarta volna spórolni. Épp ellenkezôleg. A 3. bifólión találha-

tó vázlat komponálásakor véleményem szerint nem ez az ária foglalkoztatta. A váz-

latot Erkel nem a No. 9- es nagy Erzsébet- ária cantabiléjába szánta, hanem a No.

6- os kórustabló második egységébe, Erzsébet elsô szólóbelépéséhez kapcsolódó

cavatinának. Már a hangszerelésével is elkészült, amikor úgy döntött, hogy e talán

túl jól sikerült kis cavatinát átülteti a címszereplô nagyáriájába.31

Erzsébet a No. 6- os kórustabló második darabját bevezetô, hárfaszólós Allegro

hangjaira sétál be a 2. felvonás színpadára,32 majd elénekli a koldusok dicsôítô An-

dante religioso kórusába illesztett, 20 ütemes ariosóját (6a–c fakszimile a 298–300.

oldalon). A librettó mindössze három verssornyi szöveget biztosít a számára, mely e

húsz ütem alatt el is hangzik. Dramaturgiailag nem túl szerencsés, hogy nem kapott

29 Erre látszik utalni a 3. bifólió 2b oldalán lévô partitúrafej is a cl–Erzsébet szólamával, melyet minden

bizonnyal egy fogalmazvány elkezdése céljából húzhatott be. A vázlatírást követôen tehát elsôsorban

a már meglévô forma kidolgozása, és nem ennek kibôvítése foglalkoztatta Erkelt.

30 Bár a librettó teljesen nem zárta ki, az elsô, illetve a harmadik felvonáshoz a Dopplerek nem készül-

tek áriákkal. Az elsôhöz Doppler Ferenc két duettet, egy kvartettet, kart és együttest komponált; a

harmadikban, Doppler Károlynál indulók, kórusok és egy nagy zárójelenet váltják egymást.

31 Az Erzsébet- cantabile az opera egyik sajátos, talán legjobban sikerült pillanata. Erkel itt valami külö-

nöset akart. A közös formai megoldásokon túl, talán nem túlzás e cantabiléból ugyanazt az igényt ki-

hallani, mint ami a zeneszerzôt a Tisza- parti jelenet komponálásakor vezette. Hasonló jellegû, impro-

vizatív klarinétszólós indítást egyébként már korábban is hallott tôle a Nemzeti Színház közönsége,

ráadásul egy népszínmûben. Az 1845- ös Debreceni rüpôk egyik népies dal megzenésítésében élt e meg-

oldással (No. 7, „Kinek lova nincsen”). Hozzá kell tennünk, hogy a szólóklarinét- ütemeket késôbb

kihúzta (kihúzni kényszerült?), amikor az egy elôadást megért Debreceni rüpôk e számát egy évvel ké-

sôbb az Egy szekrény rejtelmébe (No. 9) átemelte.

32 Valószínûleg nem véletlen a hangszerválasztás, itt ugyanis épp a lantosként megismert Lajos jár hôs-

nônk fejében. E megoldás párjával találkoztunk Erzsébet és Lajos fentebb elemzett duettjének elején,

ahol a domboldalon lefelé tartó Lajos jövetelét ereszkedô vonóstremolók illusztrálják.
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itt nagyobb teret. Ez az elsô olyan helyzet, amikor szólistaként is felléphetne. Ha

máshonnan nem, a Bátori Mária és a Hunyadi László alapján is tudhatta volna Czanyu-

ga, hogy a szituáció Coro ed Aria con coro típusú számot követel. A szövegkönyv itt tel-

jesen Erkel elsô két operájára rímel, melyekben mindkétszer nôi kar, majd nôi karba

ágyazott szopránária indítja a második felvonást. A librettista azonban ezt a számtí-

pust a No. 9 számára tartogatta, a második felvonás kezdetét kizárólag a kórusok-

nak tartotta fenn. Elég tévesen. Nemcsak dramaturgiai okokból vagy a címszereplô

primadonna kedvéért lett volna szükség az Erzsébet–Lajos- duett elôtt legalább egy

rövid cavatina beiktatására, hanem azért is, hogy a túl nagyra duzzasztott, négy kar-

ból álló kórustabló monotóniája valamelyest megtörjön. Erkel eredeti terve szerint

valószínûleg ez is történt volna. Az Andante religioso kar és a hôsnô 20 ütemes

ariosója után Erzsébet cavatinájának kellett volna elhangoznia. Annak a cavatinának,

amelyet Erkel a 3. bifólión vázolt fel. Ez lehetett Erkel – a librettóval szembehelyez-

kedô – eredeti szándéka. Bizonyára ezért kapott ez a szólószám vázlatbeli változatá-

ban egy kisebb léptékben cantabile–cabalettára asszociáló, lassú–gyors, moll–dúr,

improvizatív–pregnáns ritmusos formát. A döntés, melynek eredményeképpen a

No. 6- os kórustablóba tervezett eredeti cavatinából végül a No. 9 Aria cantabiléja

lett, minden bizonnyal a szoros határidôvel is összefüggött.

Hogy e döntés már a hangszerelést követôen született, azt a partitúra apró pro-

zódiai javításai sugallják, és az olyan elvarratlan szálak, mint amilyeneket az ének-

szólamot többször megszakító kórus- akklamációkban találunk (7. fakszimile a 301.

oldalon). Ezek szövege egyértelmûen a No. 6- os kórustablóra megy vissza. Az ismé-

telten elhangzó „Jóltevônk, ôrangyalunk” felkiáltás a felvonást nyitó kórustablón

belül épp az Andante religioso kar bevezetô Allegrójában fordul elô (szövege a „Jól-

tevônk, ôrangyalunk” ismétléseibôl áll), illetve magában a religioso karban („Álta-

lunk megáldva légy, ôrangyalunk, védeni leküld az ég, s enyhül bajunk, ôrangya-

lunk, ôrangyalunk, sorsunkon segítni fogsz te, ah!”). Ez a szövegrész, amelyet a

No. 6- ban a koldusok énekelnek, idegenül cseng a No. 9- es szám udvari népének

szájából, ráadásul a teljes udvar ekkor nem is lehetne színpadon. A bemutató súgó-

példánya és cenzori példánya egységesen (logikusan) kizárólag Erzsébet és az ôt vi-

gasztaló udvarhölgyek jelenlétét írja elô.33 A színpadi helyzet szempontjából igen-

csak problematikus, hogy Erkel kórus- akklamációi vegyeskart tesznek szükséges-

sé. A dramaturgiai szempontból zavarossá vált helyzeten nem sokat segít, de

jelzésértékû, hogy a zeneszerzô egyetlen helyen belejavított a kórus- akklamációk

szövegébe – a „Jóltevônk, ôrangyalunk” ossiájaként a „mért búsul ôrangyalunk”

sort jegyezte be –, melyet megpróbált a megelôzô Coro szövegéhez némiképp köze-

líteni (lásd a No. 9 Coro indítását: „Mért borong az úrnô angyalarca?”). A teljes

szám, illetve a felvonás alkotói folyamatának kérdésébe csúszunk bele, amikor

megjegyezzük, hogy a keletkezéstörténet e feltételezett fordulata eredményezhette,

hogy ezek után, a librettó ellenében Erkel az Erzsébet- cantabile bevezetésében is

négyszólamú kórust szerepeltet (e kar néhány ütemét tempo di mezzóként a Cabaletta

elé, késôbb mögé is beékelte), és vegyeskart szólaltat meg az áriát lezáró Frissben is.
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33 Erzsébet nem beszélhet nyíltan a szerelmérôl férfiak jelenlétében.
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6a fakszimile. No. 6 Coro. Allegro (1–4. ü.), autográf partitúra, fol. 7a. (Országos Széchényi Könyvtár, Zenemûtár)
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6b–c fakszimile. No. 6 Coro. Andante religioso. Erzsébet belépése, autográf partitúra, fol. 11b–12a.

(Országos Széchényi Könyvtár, Zenemûtár)
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7. fakszimile. No. 9 Coro et Aria con coro. Cantabile, autográf partitúra, fol. 81a. (Országos Széchényi Könyv-

tár, Zenemûtár)



A 3. bifólió élén található 4+2 ütemes Coro- fejléc szintén vegyeskart sugall.

A jól kidolgozott, artikulációval is ellátott kotta – az 1–2. ütem ismétlésének jelzé-

se alapján – valószínûleg egy nyolcütemes periódus helyén áll. Nem tudhatjuk biz-

tosan, mi lehetett Erkel célja e rövid fejléccel. Az érvek, feltételezések azonban in-

kább a No. 9 ellen, mint mellette szólnak. Memóvázlatok, mint mondtuk, Erkelnél

ritkán fordulnak elô, ráadásul a lejegyzés zárt formát jelez. A notáció kidolgozott-

sága elôképre vall, de ez nem lehetett a No. 9- es Coro hangszereléséhez használt,

valamilyen, mára elveszett folyamatvázlat/fogalmazvány, mivel a No. 9 végleges

verziójában a fejléc változata nem fordul elô.34 Feltûnô továbbá, hogy a Coro-

fejléc kezdete a Hymnuszéval rokon, amely a szerzôi partitúra autográf utasításá-

nak megfelelôen – talán Erkel ötlete nyomán (a librettó ezt nem tartalmazta) –

épp a No. 6 zárásaként hangzott el, orgonakísérettel a kulisszák mögül. Nem utol-

sósorban pedig a librettó sem engedte volna meg, hogy a No. 9- es kórust egy

nyolcütemes bevezetés váltsa ki. Ezen a helyen Czanyuga tíz verssornyi szöveget

adott a kórusnak, amelyet Erkel ugyan nem vett át szolgaian, de feltehetôleg már

eleve maga is úgy gondolta, hogy ez a hely dramaturgiailag nem tartozik az elhagy-

ható szövegkönyvrészletek közé.

A hangnemválasztás a kompozíciós folyamat szempontjából nem releváns.

A No. 6- ba és a No. 9- be egyformán beilleszthetô a 3. bifólión felvázolt anyag. Mind-

két helyen elképzelhetô egy B- dúr Coro- belépés és egy ezt követô g- moll/ G- dúr ca-

vatina vagy arioso. Továbbá nem szabad, hogy megtévesszen bennünket az Erzsébet-

cavatina/cantabile és a No. 9- es Coro közötti motivikai kapcsolat sem, annak ellené-

re, hogy ez túlmegy az egyszerû motívumrokonságon: az autográf partitúrában a

No. 9 Coro 42. üteme és a No. 9- es Erzsébet- cantabile 22. üteme azonos hangma-

gasságon hozza ugyanazt a zárlati dallamképletet, amely ráadásul a 3. bifólió C2- es

szakaszának végén is megtalálható. Minden bizonnyal nem véletlenrôl van szó, még-

is azt gondolom, hogy ez a párhuzam nem dönti el az elsôbbség kérdését.

A No. 6- os attribúció mellett számos további érv szól. A felvonást bevezetô

három kórus és a No. 9- es cantabile hangszereléséhez Erkel egyaránt önálló kotta-

füzeteket állított be. A három kórus között, de az Erzsébet- cantabile elôtt is üres

partitúraoldalak maradtak a vezérkönyvben,35 a kórusok oldalait utólag egybeszá-

mozták, de a vezérkönyv második faszcikulusát maga Erkel látta el bifóliószámo-

zással, amely épp a No. 9- es cantabilénál szakad félbe. A kézirat szerkezete alap-

ján tehát az Erzsébet- cantabile akár a No. 6- os Andante religioso kar után is követ-
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34 A No. 9- es Corónak természetesen volt valamilyen Vorlagéja, erre utal az autográf egyik javítása is: a

szerzôi partitúra karszólamainak bejegyzésekor a 30. ütembe Erkel elôször tévedésbôl mind a négy szó-

lamba a 38. ütemet írta ki a feltételezett Vorlagéból, majd a hibát helyben javította (áthúzta az ütemet,

és azonnal bemásolta a helyes folytatást). A tévedés abból adódott, hogy itt egybôl a formarész variált

zárlatára ugrott rá. Azonban, ha a hangszerelés Vorlagéja nagyon részletes lett volna, Erkel e kar hang-

szerelését is kisegítôjére bízhatta volna.

35 Jóllehet utólag ezeket egybeszámozták. A Koldusok karának harmadik bifólióján az utolsó három oldal

(AU 5b–6b) üresen maradt; az Allegro bevezetés és az Andante religioso kar folytatja egymást, össze-

sen négy bifóliót foglal el, de az utolsó két oldal itt is szabad; a Harangkar két bifólió terjedelmû, és

ezt is két üres oldal követi a partitúrában. A negyedik, a Hymnusz, mint láttuk csak szerzôi utalásként

jelentkezik a szerzôi partitúrában.



kezhetett volna. Hogy ez mennyire így volt, erre további bizonyítékul szolgál a re-

ligioso kar utáni üres oldalon (AU fol. 14a) található autográf tempóbejegyzés

(9a fakszimile a 304. oldalon). Ez a cseppet sem konvencionális, felkiáltójellel nyoma-

tékosított tempójelzés („Andante melancholico!”) nemcsak itt, hanem a No. 9- es

Erzsébet- cantabile partitúrájában is megjelenik, szintén a cím helyén, kvázi má-

sodik tempójelzésként(9b fakszimile a 304. oldalon). Talán nem tévedünk, ha azt

gondoljuk, hogy Erkel e számunkra rejtélyes utalással jelezte a kisegítôje és saját

maga számára is az ekkor még napirenden lévô, a No. 6- ba illeszkedô Erzsébet-

cavatina/cantabile helyét. Errôl az utolsó pillanatig nem mondott le. A bemutató

elôtti napokban készült bandahangszerelés segédletében, amely a No. 10 Fináléig

sorolja fel a második felvonás számait, még feltüntették a No. 6- ba tervezett áriát

(8. fakszimile): „Zweiten Akt Fängt an mit Chor No. 6 Koldusok kara /folgt eine

Arie mit Chor, Glocken Chor, – in den Coulissen die Ungarisch Hymn[e?] von

Kölcsei (:Isten áld meg a magyart:)”. Nem valószínû, hogy Erzsébet kórus által

kísért 20 ütemes ariosója alapján nevezte volna át a forrás összeállítója a religio-

so kart áriává. Inkább arról lehet itt szó, hogy a felvonás szerkezetérôl olyan le-

írást kapott, amelyben a komponálás e késôi szakaszában is még szerepelt az An-

dante religioso és a Harangkar közé tervezett ária – annak ellenére, hogy az Erzsé-

bet- cavatina áthelyezésére ekkor már sor került. A leírás folytatásában ugyanis

ott szerepel félreismerhetetlenül Erzsébet No. 9- es koncertáriája: „Coro – Clarnet

un[d] Sopr: Concert Arie & Coro”.
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8. fakszimile. A második felvonás nemzeti színházi bandapartitúrájának segédlete. (Országos Széchényi Könyvtár,

Zenemûtár)



9b fakszimile. No. 9 Coro ed Aria con coro. A cantabile elsô oldala, autográf partitúra, fol. 78a.

(Országos Széchényi Könyvtár, Zenemûtár)

9a fakszimile. No. 6 Coro. Bejegyzés az Andante religioso kar utáni üres oldalon, autográf partitúra, fol. 14a.

(Országos Széchényi Könyvtár, Zenemûtár)
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FÜGGELÉK 1. ERZSÉBET. Az opera számai

OVERTURA (Doppler Ferenc)

ATTO PRIMO (Doppler Ferenc)

No. 1 Coro (Légy üdvözölt! hozott az ég!)

No. 2 Duetto. Lajos, Kuno (Amint kívántam, úgy történik most)

No. 3 Scena e Duetto. Erzsébet, Gunda (Ó, Erzsébet mily boldoggá teszesz)

No. 4 Quartetto. Erzsébet, Gunda, Lajos, Kuno (De, íme itt két lantos közeleg)

No. 5 Finale. Erzsébet, Gunda, Sára, Lajos, Kuno, Jámbor Mihály, kórus (Isten tartsa meg

sokáig)

ATTO SECONDO (Erkel Ferenc; hangszerelés részben Doppler Ferenc)

No. 6 Coro. Erzsébet, kórus

Koldusok kara (Az Úr nevére szánjatok, ó, ég, ne hagyj!)

Allegro.36 Kórus (Jóltevônk, ôrangyalunk!)

Andante religioso.37 Erzsébet, kórus (A föld megáldott hová te lépsz)

Harangkar (Szól a harang az egyházban, emeli az Úrhoz fel a szívet)

Hymnusz.38 Kórus (Isten áldd meg a magyart)

No. 7 Duetto. Erzsébet, Lajos

Recitativo (Ez ô, kit szívem rég imád)39

Duetto (Ó, ne szegd le szép szemednek bûvölô sugárait)

Tempo di Mezzo. Recitativo (Ó, angyal, engedd bírnom szívedet)

Cabaletta (Szerelmünknek tiszta lángja égbôl száll)

No. 8 Duetto. Gunda, Kuno

Duetto (Leány beszélj, mondj igazat)

Cabaletta (Menjen, menjen már, a sereg nem vár)

No. 9 Coro ed Aria con coro. Erzsébet, kórus

Coro (Mért borong az úrnô angyal arca)

Aria (Szép álmaim távozzatok)

Tempo di Coro40 (Ne csüggedj jövôdben, ó, drága úrnô bízzál)

Cabaletta (Az égbôl szálljon hozzám megnyugtató malasztja)

Tempo di Coro (Ne csüggedj jövôdben, ó, drága úrnô bízzál)

Friss41 (Úrnônk vidul)

36 Az autográf partitúrában (AU) e helyen Erkeltôl „1sô jelenet” bejegyzés. Vö. AU, fol. 7a (fol. 5b–6b üres).

37 Az Andante religioso kar után Erkel által bejegyzett partitúrafej és „Andante melancholico!” cím.

Erkel ezt nem folytatta, és a következô két oldalt is üresen hagyta. Szintén autográf bejegyzésként

az utóbbi tempójelzés szerepel a No. 9 Aria élén. Vö. AU fol. 14a, 78a. (ld. a 9a–b fakszimilét a 302.

oldalon)

38 Az AU- ban a Hymnusz hiányzik, csupán autográf utasításként jelenik meg a Harangkar végén (AU fol.

18a). A nemzeti színházi másolt partitúrába (NSZ–P) már bemásolták a Hymnuszt (NSZ–P fol.

17b–20a). A másolat forrása feltehetôleg a Hymnusz Kocsi János nemzeti színházi klarinétos – az Er-

kel- operák rendszeres kopistája – által készített pályázati példánya lehetett. Lásd Szacsvai Kim: Az

Erkel- mûhely, IV.2.2.1. és IV.2.2.2. fejezet, különösen 159., 164., 177.

39 A bemutatóra kiadott nyomtatott szövegkönyvben helyesebben: „Ez ô, kit szívem már imád”.

40 A No. 9 Coro 24–29. ü. felidézése. Az AU- ban a „Tempo di Coro” újabb kottapapíron ismeretlen kéztôl.

41 AU fol. 87b és 94a–b oldalakon található a Friss helyén álló, eredetileg tervezett Stretta partitúrakezde-

ménye. A Strettát Erkel a hangszerelés fázisában vetette el.



No. 10 Finale. Erzsébet, Gunda, Lajos, Kuno, II. András király, Roderich, kórus

Recitativo (A keresztes vitézek serege megérkezett)

Magyar induló42

Scena. Lajos, Kuno, II. András király, Roderich, kórus (Dicsô Király, kit e szép hon ural)

Ensemble. Erzsébet, Gunda, Lajos, Kuno, II. András király, Roderich, kórus

Ima (Ó, nagy Isten, halld szívünk vágyát)

Recitativo (És most vendégeim mulassatok)

Coro (Éljen Endre király!)

ATTO TERZO (Doppler Károly; Fegyvertánc: Doppler Ferenc)

No. 11 Marcia (Míg a sorompók megnyílnak, kezdôdjék a fegyvertánc)

No. 12 Fegyvertánc

No. 13 Marcia. Hírnök, kórus (Uram Király, a lovagok csak parancsodat várják még)

No. 14 Finale. Erzsébet, Gunda, Lajos, Kuno, II. András király, kórus (Ismeretlen bajnok,

gyôztes vagy)
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FÜGGELÉK 5

A No. 9 Coro ed Aria con coro, valamint a 2/2b és 3. bifólió fôbb motívumai

Az alábbi kottapéldák a szerzôi kézirat diplomatikus átírásait hozzák. Az érthetô-

ség kedvéért szükségesnek látszott néhány kiegészítés, ezek szögletes zárójelben

szerepelnek. Ahol a lejegyzés következetlensége (például az artikulációban) nem

értelemzavaró, ott változatlanul hagytam a szerzôi szöveget. Ugyanezért nem javí-

tottam a szöveg aláhelyezését még azokon a helyeken sem, ahol az énekszólam ar-

tikulációja és az Erkel által utólag bejegyzett szöveg beosztása ütközik.

α- motívum

2/2b bifólió

No. 9 Aria. Stretta, elvetett, eredeti változat [= Stretta (1)] (AU fol. 87b)

β- motívum

2/2b bifólió

3. bifólió (M)

No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 81b)

No. 9 Aria. Stretta (1) (AU fol. 87b, 94a)

LII. évfolyam, 3. szám, 2014. augusztus M a g y a r  Z e n e310



β - motívum

3. bifólió (M)

No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 81b)

No. 9 Aria. Stretta (1) (AU fol. 87b)

β - motívum

3- bifólió (M)

γ- motívum

2/2b bifólió

No. 9 Aria. Stretta (1) (AU fol. 94a)

γ - motívum

3. bifólió (M)
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No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 82a)

No. 9 Aria. Stretta (1) (AU fol. 94a–b)

δ- motívum

2/2b bifólió

3. bifólió (Cd)

No. 9 Aria. Coda (AU fol. 94b–95a)

No. 9 Aria. Stretta (2) / Friss (AU fol. 90a)

A kiskottával szedett hangok az eredeti változatot hozzák. Ezt Erkel a szólamok kimásoltatása elôtt

elvetette. Hasonló javításokhoz és e motívum további variánsaihoz lásd Stretta (2) 88–91., 101–112.,

117–124. ü.
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δ - motívum

3. bifólió (C3)

3. bifólió (C3)

No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 80a–b)

No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 80b–81a)

No. 9 Aria. Stretta (2) / Friss (AU fol. 90b–91a)

A kiskottával szedett hangok = Doppler Ferenc javítása Erkel Ferencnek a fuvola szólamában

eszközölt utólagos beavatkozása nyomán.

δ - motívum

3. bifólió (C3)

3. bifólió (C3)
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No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 80b)

No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 81a)

No. 9 Coro (AU fol. 75a–b)

Erkel nem oldotta meg a 42–43. ü. szöveg- aláhelyezését, ezt késôbb ceruzával javították. Az utóbbi

javítást kiskottával szedtük.

δ - motívum

No. 9 Aria. Stretta (2) / Friss (AU fol. 91b–92a)

ε- motívum

3. bifólió (C1)

3. bifólió (C2)

No. 9 Aria. Cantabile (AU fol. 79a)
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A B S T R A C T

KATALIN KIM- SZACSVAI

ERKEL ALONE

Some Puzzling Autograph Pages from the Compositional Sources of Erzsébet

Ferenc Erkel used assistants when he composed. His contemporaries knew of

this, and beginning with Bánk bán his critics either took exception to it, or found

excuses for the composer. Although Erkel’s autograph manuscripts written in

several hands and by several authors were all available from 1913 in the holdings

of the National Museum (later the National Széchényi Library Music Department),

Erkel research only felt obliged to deal with the question when László Somfai

published in 1961 a study that systematically gave consideration to the traces of

foreign hands found in the manuscripts of the composer. Recently discovered

primary sources have meant that the time has come to take up once again the

question of the shared work in his composition. In connection with all the stage

works by him so far analysed – Bátori Mária, Hunyadi László, Erkel’s song- plays (nép-

színmû), and his opera Erzsébet – our conception so far of their authorship has to

some extent been altered, and this is to be expected in the case of his later operas

too. Here my study presents briefly a section of the sources of Erzsébet which give

us a glimpse not into composition shared with others, but into the workshop of

Erkel on his own.

Katalin Kim- Szacsvai (PhD) is a senior research fellow at the Institute for Musicology of the Research

Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences. Her research focuses on the vocal-

instrumental (figural) music repertoire in eighteenth- century Hungary, studying the surviving music

archives, the contemporary musical texts and the music and instrument inventories. Her other research

focuses on the study of Ferenc Erkel’s compositional method, and the activity of Erkel’s workshop. She

has already published a critical edition of two of Erkel’s operas: Bátori Mária (2002, together with Miklós

Dolinszky), and Hunyadi László (2006).




