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Erkel Ferenc 200 év távolából
A gyulai Mogyoróssy János könyvtárban 

rendeztek tudományos tanácskozást
2010. szeptember 25-én. 

A könyvtár díszterme volt színhelye immáron 21 éve, az Erkel Ferenc 
Társaság alakuló ülésének. Azóta minden esztendőben itt tartanak tudo-
mányos tanácskozást szeptember utolsó hetében. Évről évre gazdagodik 
az anyag zenetörténeti, művészettörténeti, színháztörténeti, néprajzi és 
helytörténeti témákban, inspirálva a tudósokat, előadókat újabb kutatások 
felderítésére és ismertetésére.

A Társaság elnöke Dr. Bónis Ferenc fáradhatatlan intenzitással irányít-
ja e sokoldalú ismeretterjesztést, szélesre tárva Erkel Ferenc munkássá-
gának és korának hírnevét és ismertségét. A tudományos előadásokhoz 
természetes módon társul a zene, arányosan megosztva kitűnő művészek 
tolmácsolásában szólóhangszer, kamarazene, kórus, táncegyüttes kiváló 
előadásait. Az elhangzottakról maradandó emléket is hagyva rövidebb 
publikációk és tartalmas könyvek jelentek meg az évtizedek folyamán. 

Az egész napos tanácskozás során, elhangzott valamennyi előadás fel-
sorolására, és néhány előadás rövídített közlésére szorítkozhatunk csak 
jelen esetben. A Himnusz közös éneklése, majd Gyula Város polgármester 
helyettesének köszöntését követően Bónis Ferenc mondotta el elnöki meg-
nyitóját. Az elhangzott előadások: Sziklavári Károly: A Bánk bán ismeret-
len irodalmi háttere. Gombos László: Zenei csodagyerekek Erkel korában, 
2. rész. Sirató Ildikó: A zenés színpad színjátéktípusai a XIX. században a
romantikus nemzeti opera előtt, mellett, után. Scholcz Péter: Egy opera-
partitúra viszontagságai (Mosonyi: Szép Ilonka). D. Nagy András: Dr. 
Erkel Rudolf orvos élete és munkássága. Baranyi Anna: Erkel Ferenc alak-
ja a festészetben. Erkel Tibor: Erkel és Liszt Zeneakadémiájának XXI. 
századi öröksége. Demény Attila: Sarolta. Rendezői napló. Fülöp Attila: 
Nagy Erkel-énekesek, közvetlen közelről. 

A tanácskozás díszvendége Kassai István zongoraművész volt, aki a 
beszélgetés során, befejezésül zongorajátékával gazdagította az ünnepi 
tanácskozást.

Egy korai Erkel-levél

Erkel Ferenc nem volt gyakori levélíró, Ha fennmaradt-felkutatott leve-
leinek számát Liszt vagy Wagner több kötetet megtöltő, többezer doku-
mentumot kitevő korrespondenciájához mérjük: meglep a magyar ope-
raszerzőnek e téren is megmutatkozó hallgatagsága. Mégis: érdemes 
összegyűjteni és közkinccsé tenni efajta megnyilatkozásait. Fogódzót kí-
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nálnak művei időrendjének pontosításához – és sokat elmondanak író-
juknak sikereken és kudarcokon edzett lelki alkatáról is.

Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzött, mintegy har-
minc Erkel-levél legrégebbike 1847-ben, német nyelven íródott Sigismund 
Tha berg nemzetközi hírű zongoraművészhez és zeneszerzőhöz. E helyütt 
a magam magyar fordításában adom közre.

Thal erg 1812-ben született Genfben  1871-ben halt meg a Nápoly mel-
letti Posilippóban. 1836-ban Párizsba került, ahol a következő évben „ze-
nei párviadalra” hívta ki Liszt Ferencet; ez a magyar zeneszerző technikai 
és szellemi fölényével végződött. Ellenfelének híre az 1830-as években 
eljutott Pestre is: 1836. március 27-én Erkel Ferenc mutatta be Tha berg 
f-moll zongoraversenyét. 1845 novemberében személyesen is találkoztak:
Thal erg Pesten koncertezett és meghallgatta Erkelnek az előző eszten-
dőben bemutatott Hunyadi László-operáját. Ennek hatása alatt kilátásba
helyezte Erkelnek, hogy kieszközli számára a párizsi színrejutást. Ez le-
hetett az előzménye Erkel két évvel később Thal erghez írott, itt követ-
kező levelének:

Nagyságos Uram!
Engedje meg, hogy első levelemben kéréssel fordulhassak Önhöz. 

– Na gyon is szeretnék új operát komponálni Önöknek, de három esztendei
fáradozásom ellenére sem sikerült librettóhoz jutnom. Honfitársaimnál
igazi nyomorúság uralkodik a költészetnek eme műfajában – a kevés való-
di nagyság túlságosan lusta mégcsak gondolni is rá, hogy tanulmányozza
kissé a műfajt és megszerezze a szükséges tapasztalatokat – míg mások
nagyonis szívesen és igazán sokat írnak, de tehetség és főként az operalib-
rettóról alkotott helyes felfogás nélkül. Csinos verseket irogatnak, de semmi
többet, mint verseket. Ezekben órák hosszat kacérkodnak a nappal és a
holddal meg az összes csillagokkal – a zefírekkel meg a verselgetés összes
többi pótszerével – de cselekménynek nyoma sem fedezhető fel bennük, még
elemekben sem.

Ilyen kétségbeejtő kilátások után merítettem bátorságot, hogy pártfogá-
sát kérjem. Az Ön számára, Thalberg úr, talán nem lenne lehetetlen, hogy 
találjon nekem valahol egy „egészséges” operaszövegkönyvet. Ön kapcsolat-
ban áll a világ költőivel: ki tudja, nem akad-e környezetében olyan kedves 
ember, aki megkönyörülne rajtam: vagy nem lenne-e lehetséges felkutatni 
egy félretett szövegkönyvet valamely kényelmes zeneszerzőnél, akinek vélet-
lenül több van? – mindegy lenne, hogy franciául vagy olaszul írva, – Tu-
dom, hogy a jó librettó külföldön is ritka kincs – és Isten őrizzen, hogy 
Scribe-szerű olvasmányra kacsintgassak – (az ilyesmi talán csak Izrael né-
hány kiválasztottjának van fenntartva). Nagyon boldog lennék, ha e nyo-
morúságos időben rövidesen hullana az égből egy használható librettó – kü-
lönben még Rochus Pumpernikl-hez vagy „Peter Zapfl”-hoz kényszerülnék 
zenét írni.
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Bocsássa meg bátorságomat, Thalberg úr! De jósága és kedves barátsága, 
mellyel itt kitüntetett, remélnem engedi, hogy fenti kérésemet, kedvező 
alkalomma,l nem felejti el.

Kiváló tisztelettel vagyok Nagyságodnak
legodaadóbb szolgája 

Erkel Ferenc
Pesth, 1847. november 30.

E levél beszámol arról a többéves, hiábavaló keresésről, melyet Erkel, 
immár két sikeres opera szerzője, megzenésíthető szövegkönyv után foly-
tatott. Talán, ha a magyar drámairodalom rendszeresen ellátja Erkelt jó 
librettóval, épp úgy élet-elemévé válik az állandó operaírás, mint Rossi ni-
nak vagy Verdinek – és nem kényszerül több éves alkotói terméketlen-
ségre, ereje teljében.

Erkelnek szemlátomást lesújtó véleménye volt a hazai költőkről és drá-
maírókról mint librettistákról: egy részük nem ismerte a műfaj törvénye-
it, inkább nem írt szövegkönyvet. Más részük annál többet írt, de tehetség 
híján jobban tette volna, ha inkább hallgat.

Ami Erkelnek azt a megjegyzését illeti, hogy Scribe-szerű librettistákra 
csak „Izrael néhány kiválasztottja” kacsintgathat: nem egyéb Giacomo 
Meyerbeernek, a nagysikerű párizsi operakomponistának szánt, némi 
irigységgel vegyes gonoszkodásnál. Meyerbeer sikerére mi sem jellem-
zőbb, mint hogy két operája még a pesti német színházban is széria-sikert 
aratott: az Ördög Róbert 59, a Hugenották 27 alkalommal került itt szín-
re alig néhány év leforgása alatt. Mindkét operát a bő termésű francia 
színpadi szerző, Eugen Scribe írta. Erkel nyelvi műveltségét bizonyítja az 
a megjegyzése, hogy a kért librettó nyelve francia és olasz is lehet. Hogy 
jó szövegkönyv híján végül még Rochus Pumpernikl-hez kell zenét írnia, 
Stegmayer quodlibetjére („elegyes darabjára”) utal, melyet 1845-ig 34 al-
kalommal játszott a pesti német színház, s amelyet Erkel nyilvánvalóan 
az olcsó ízlés kiszolgálásának tekintett.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a 37 éves Erkel, a párizsi színrejutás 
érdekében, nem ragaszkodott magyar történelmi témához (amivel a nem-
zetközi közönség nem tudott volna sokat kezdeni). Vállalta volna, hogy 
megzenésíti a világirodalom bármilyen, neki tetsző témáját. Ki tudja, mi-
ként alakul élete, ha Thal erg által valamilyen jó külföldi librettóhoz jut? 
Erkel levelezésében azonban nincs nyoma, hogy Thal erg válaszolt volna 
a magyar zeneszerző kérésére.

Erkel addig oly sikeres életében itt kezdődik a csalódások sora: azoké 
a sorsdöntő eseményeké, melyek mindvégig itthon tartották. A történtek-
nek levonta a tanulságát: nem írt francia társalgási vagy történelmi operát. 
Ezek „helyett” megírta a Bánk bánt.

Bónis Ferenc




