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Dokumentumok nyomán
Sz�nyiné Szerz� Katalinnal Elek Szilvia beszélget

A három nagy személyiség, Haydn, Erkel és Liszt évfordulójára rendre három egy-

mást követ� évben kerül sor, s ilyenkor, egy-egy jubileumi év alkalmával gazda-

gabbnál gazdagabb rendezvényeket, el�adásokat, kiadványokat láthatunk, hallha-

tunk. A programok el�készítését minden esetben elmélyült kutatómunka alapozza 

meg, amelynek nélkülözhetetlen forrása a mindenkori hagyaték. Jelen beszélgeté-

sünk helyszíne igazán inspiráló; kétszáz éves, elsárgult színházi plakátok, kéziratos 

kották és múlt századi operettdívák rézmetszetei között ülünk ugyanis az Országos 

Széchényi Könyvtár Zenem�tárának helyiségében. Kalauzunk, Sz�nyiné Szerz� Ka-

talin zenetörténész, aki 1994-t�l 2008-ig az OSZK Zenem�tárának vezet�je volt, 

természetesen már régóta otthonosan mozog ebben a csodálatos világban. El�ször 

az Erkel-hagyatékról kérdeztem.

Sz�nyiné Szerz� Katalin: A  Zenem�tár története érdekesen fonódik össze 

az Erkel-hagyaték múltjával. Ugyanis a Zenem�tár mint külön gy�jtemény lét-

rejöttét nagyrészt annak köszönheti, hogy 1904-ben az Erkel család eladta az 

akkor még a Nemzeti Múzeumban m�köd� OSZK Kézirattárának a náluk �rzött 

kéziratos Erkel-hagyatékot. Itt érdemes megjegyezni, hogy amíg Liszt Ferenc a 

Zeneakadémiára hagyományozta könyv- és kottatárát, az az Erkel Ferenc, aki 

Liszt elnökségével párhuzamosan a Zeneakadémia els� igazgatója volt, nem 

a Zeneakadémiára, hanem a Nemzeti Könyvtárra bízta hagyatékát. Mivel ezzel 

a hagyatékkal a Nemzeti Könyvtár gy�jteményébe egy olyan nagy, összefügg� 

kottakézirat-egység került, amelynek kezeléséhez már komoly zenei végzettség-

gel rendelkez� szakemberek és külön tárolási módszer volt szükséges, a könyv-

tár vezet�i elhatározták egy önálló zenem�tár létrehozását. Sajnos közbeszólt a 

világháború, majd Trianon, ezért végül 1924. május 1-jén nyílhatott meg D’Isoz 

Kálmán vezetésével a Zenei Osztály, amely f� feladatának tekintette, hogy a már 

korábban a nagyállományban és egyéb helyeken meglév� zenei egységeket egy 

külön gy�jteménybe szervezze. A könyvtár még ebben az évben megjelentette 

Erkel Ferenc zenei leveleinek annotált bibliográfi áját, vagyis a t�le származó és 

a neki írt leveleket, és egy másik kötetben megkezd�dött a zenei kéziratok fel-

dolgozása. Különös és megható, hogy az Ms. mus. 1 jelzet� m� éppen a Hym-

nusz kézirata, vagyis a Hymnusz 1844-ben beadott pályázati példánya.

Elgondolkodtató, milyen kevés m�ve jelent meg Erkelnek még életében 

nyomtatásban, s halála után is hány évtizednek kellett eltelnie, mire megéret-

tek a feltételek egy tudományos Erkel-összkiadás beindításához. Vagyis fájóan 

hiányzott egy olyan tudományos, a kutatók és a zenei világ számára kézbe ad-

ható nyomtatott partitúrasorozat, melyb�l egy olyan Erkel-hagyományt lehetett 

volna a világ elé tárni, amely méltó Erkel nevéhez és ahhoz a m�vészi színvo-

nalhoz, amelyet neve a magyar, és tegyük hozzá, az európai operatörténetben 

is képviselt.
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E. Sz.: Ugye jól tudom, hogy a Bánk bánt a II. világháború óta ismét ere-

deti formájában a tavalyi évadban mutatták be színpadon Magyarországon, s 

az els� autentikus budapesti el�adásra pedig idén novemberben, éppen Erkel 

születése napján kerül sor?

– Igen, pontosan így van. Ennek egyébként egyrészt szerz�i jogi oka van, 

hiszen 1943-ban lejártak a szerz�i jogok, és ezt kihasználva a hivatásukban 

és meggy�z�désükben hív�, és tegyük hozzá, jóakarattal közrem�köd� Oláh 

Gusztáv, Nádasdy és Rékai triász oly módon modernizálta zeneileg és drama-

turgiailag – els�sorban Katona drámájához közelítve – a remekm�vet, hogy 

hosszú id�re megalkották a XX. század második felére érvényes általánosan 

ajánlott Bánk bán-olvasatot. Az 1993-as Erkel-centenárium tájékán viszont már 

egyre több kolléga vitatta az �s Bánk bán elvetését. Legalább CD-n és kit�n� 

el�adóm�vészekkel megszületett az els� hangzó szembesítés. Kiderült, amit 

sokan sejtettünk, hogy ha annak idején már az 1861-es Bánk bán is nagy siker-

rel tudott megszólalni, akkor vétek elvetni az eredeti verzió klasszikus érték�, 

örökbecs� zenei anyagát.

– Ezek szerint az összkiadás ügye, ha lassan is, de mégiscsak el�térbe 

került, és megjelentek az els� nyomtatott partitúrák. Ha jól tudom, az el�ké-

születekben önnek is jelent�s része volt.

– Igen. Amikor én 1989-ben a könyvtár Zenem�tárába kerültem, egyik 

els�dleges munkámmá vált, hogy ebben az óriási hungarica gy�jteményben 

többek között Erkel gy�jteményét is gondozzam, s a kiállítások, évfordulók 

kapcsán azt, amit ebb�l fontosnak tartok, kollégáimmal felmutassam. Ez az Er-

kel-gy�jtemény akkor már nemcsak az el�bbiekben említett Széchényi könyv-

tári hagyatékból állt, hanem kib�vült Erkel karmesteri m�ködésének teljes 

kottarepertoárjával, saját operáival is, azzal az anyaggal tehát, mely 1981-ben, 

az Operaház rekonstrukciója idején a Zenem�tárba került. Ez az úgynevezett 

„használaton kívüli kottatár”, vagy népi nevén „Bánya”, 1984–85-ben a budai 

Várba került, az Országos Széchényi Könyvtár jelenlegi épületébe. Amikor az-

után a Zenem�tár vezetését 1994 januárjától átvettem, az én feladatom lett 

ennek a hatalmas, addig még rendezetlen 300 polcfolyóméternyi anyagnak a 

könyvtári rendezése. Tudományos akadémiai pályázattal négy éven át, fi atal 

zenetudósok bevonásával sikerült az els� „nagyrend” megalkotása: a nemze-

ti színházi magyar szerz�k operarepertoárjának leválasztása, lapról lapra való 

végigolvasása, könyvtári állományba vétele. Ennek eredményeként ma már 

tudományos szempontból is értékelhet� könyvtári rendszerben találhatók és 

szolgáltathatók a régi Nemzeti Színháztól örökölt muzeális kötetek.

Az Erkel-hagyaték digitalizálását ehhez a projekthez szervesen kapcsolódva 

már egy következ� ütemben kezdtük el. Immár a Zenetudományi Intézet veze-

tésével, és szintén egy négyéves pályázat keretében, méghozzá úgy, hogy az 

Erkel-kéziratokhoz kapcsolódóan az OSZK Színháztörténeti Tárának Erkel-szín-

padképeit, -jelmezterveit és egyéb színházi vonatkozású dokumentumait is 

rögzítettük digitálisan, mintegy 80 ezer felvételen. Ez olyan háttérmunka volt, 

ami kevésbé látványos, amelyr�l kevesen tudnak, ugyanakkor e nélkül a csa-

patmunka nélkül, korszer� módszerekkel az Erkel-összkiadást aligha lehetett 

volna elindítani. Mondhatni, hogy a hazai zenei összkiadások történetében 

korszakváltást jelentett az a tény, hogy a sok helyr�l összegy�jtött források 
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összehasonlítandó zenei anyagát – hosszú mikrofi lmcsíkok, xeroxok megfelel� 

ütemeinek a nehézkes kikeresése és összevetése helyett – mára már egyetlen 

kattintással egymás mellé rendelhetjük a számítógép képerny�jén. Mindan-

nyiunkat, akik ebben a pályázatban részt vettünk, az hajtott, hogy a 2010-es 

Erkel-évfordulóra felgyorsítsuk az el�készületeket, s elkészülhessen legalább 

az operakiadások els� sorozata. S ez így is lett; nagy nemzeti intézményeink 

összefogásával, remek közreadókkal, a Rózsavölgyi-cég kiadásában megjelen-

hettek a Bátori Mária, a Hunyadi László és a Bánk bán kötetei.

– Mi van még hátra, melyek lesznek a következ�k?

– Tudomásom szerint a Sarolta lehet a következ� nyomtatásra váró m�, de 

a végleges sorozattervet az újabban el�kerül� források, Erkel Gyula hagyatéká-

nak még ismeretlen darabjai módosíthatják.

– Térjünk vissza újból az évfordulók megünneplésére! Ön már számos 

korábbi nagy évforduló alkalmával készített emlékezetes kiállításokat, gon-

doljunk csak a Haydn-kiállításokra, például Le Mans-ban, vagy itt Budapesten 

a Széchényi Könyvtárban az 1993-as centenáriumi Erkel-kiállításra. Ebben az 

évben is egyik gazdája volt egy Erkel-kiállításnak, amelyet els�sorban Erkel 

zeneakadémiai m�ködésének szentelt, helyszínül azt a Régi Zeneakadémiát 

választva, amely otthont adott valamikor Erkel és Liszt Zeneakadémiájának.

– Igen, nagy örömömre szolgált Domonkos Zsuzsa, a Liszt Ferenc Emlék-

múzeum igazgatón�jének felkérése, hogy most Erkel zeneakadémiai igazgatói 

szerepével foglalkozzam. Annál is inkább örültem a feladatnak, mivel ez volt 

az a téma, amellyel korábban, zenem�tári min�ségemben még nem foglalkoz-

hattam.

– Nagyon id�szer� ez a kiállítás, hiszen aligha tudja az emberek többsé-

ge, hogy mennyit is tett Erkel a hazai zenei és kulturális életért. Azzal pedig 

végképp nem lehetnek tisztában, hogy a Zeneakadémia létrehozását is els�-

sorban Erkel Ferencnek köszönhetjük. Benne nemcsak az intézmény alapító 

igazgatóját, hanem egy különlegesen kiemelked�, kiváló tanár egyéniséget 

is tisztelhetünk.

– Igen, a Kézirattárban �rzött s ezen a kiállításon kiállított levelekb�l ki-

rajzolódik egy olyanfajta tanári arcél, amely számomra is meglepetésként 

szolgált. A  mindennapok küzdelmei között – az alapítással járó gondok, a 

szervezés, az órabeosztások, a kicsi tanári fi zetések, a különböz� intrikák, a 

protekciókérések, az épülethiány, pénzhiány, tehát ezen problémák közepette, 

amelyek teljesen olyanok, mint amelyekkel ma is nap, mint nap szembesülünk 

– Erkel hihetetlen diplomáciai érzékkel oldotta meg a szinte megoldhatatlant. 

Csodálatos bels� ereje, hite és megkérd�jelezhetetlen elkötelezettsége volt. 

Kit�n� tanár, s egyben fantasztikus zongorista lehetett, aki Pesten például be-

mutatta Chopin e-moll zongoraversenyét. Kisvárosokból érkezett Pestre, és 

aztán nem akart innen elmenni, sehova máshova. Mindig itthon akarta a hazai 

zenei életet szolgálni.

– Mondhatjuk tehát, hogy Erkel az örök magyar dilemma megtestesít�je? 

A menni vagy maradni kérdésére gondolok, vagyis arra a problémára, amel-

lyel a mai napig küzdenek honfi társaink; itthon maradva szívósan küzdeni, a 

tehetség ellenére vállalva az ismeretlenséget, vagy külföldre menve, távol a 

hazától hírnevet szerezni…
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– Igen, ez Erkelre teljes mértékben érvényes. Igaz, hogy neve egyszer-egy-

szer felbukkan például Bécsben, de már Párizsban nem járt szerencsével, s 

nem is akart aztán soha külföldre menni. Persze, az � külföldi – lehetséges – 

karrierjébe alaposan beavatkozott az akkori politika is. Olvashatjuk a korabeli 

bécsi lapok tudósításaiban, hogy még a negyvenes évek elején bölcs várako-

zással nyugtázták Erkel berobbanását a magyar zenei életbe, de amikor egy-

értelm�en látták már, hogy milyen hatalmas személyiség – ez ugye a Himnusz 

megszületése utáni id�kre tehet� –, ott akadályozták, ahol csak lehetett. Nem 

véletlen, hogy legszebb operái, kamaram�vei – az alkalmi és gyenge meg-

szólalásokat nem tekintve – Bécs határán túl nem tudtak a világ operaházaiba, 

koncerttermeibe eljutni.

– Óhatatlanul felvet�dik az emberben a kérdés, ha az akkori Zeneakadé-

mia m�ködésére gondolunk: milyen kapcsolat is lehetett Erkel és Liszt kö-

zött? Liszt ugyanis épp annak a bizonyos másik fajta m�vésztípusnak a kép-

visel�je, utazó világpolgár, mai szóhasználattal élve, valódi sztár volt.

– Amikor �k a Zeneakadémián egy épületben laktak – Liszt az els� eme-

leti lakosztályban, Erkel pedig a második emeletiben –, Liszt ment mindig fel 

Erkelhez, méghozzá naponta. Kikérte tanácsait, bevonta döntéseibe. Ha pedig 

külföldön tartózkodott, levélben tette meg mindezt. Liszt saját tanítványait is 

Erkelre bízta távollétében. Ez egy kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolat 

volt. Mindketten becsülték a másikban azt, ami �bel�lük hiányzott. Liszt pél-

dául soha nem mérk�zhetett azzal a kapcsolatrendszerrel s azzal a mérhetetlen 

szeretettel, ami Erkelt itthon körülvette. Erkelnek viszont, azért mert itthon élt, 

nem lehetett meg az a világra való kitekintése, nyitottsága, ami Lisztnek ter-

mészetes volt.

– Erkel hazafi ságáról, hazaszeretetér�l, a magyarság iránti elkötelezettsé-

gér�l sokat hallhattunk már. De vajon a dokumentumokból nyomon követhe-

t�ek-e életének azok az állomásai, amelyek során e szép vonásai kialakultak?

– Hogy magyar zenésszé váljon, ehhez az kellett el�ször is, hogy a há-

romnyelv� Gyulán gyermekeskedjen, majd pedig Pozsony után Kolozsvárott 

is befogadják, fontos feladatokat bízzanak rá. Hogy pontosan mikor került 

Kolozsvárra, nem tudjuk, csak azt, hogy 1834–35-ben hagyta el a várost. Itt 

a magyar arisztokrácia köreiben dolgozhatott, akik sokkalta inkább magyarok 

voltak mindig, mint például az ország nyugati részén él� f�uraink. Erkel mint 

fi atalember Kolozsvárott kapta meg a sorsdönt� érzelmi és zenei impulzuso-

kat, a magyar zenész hivatását. Abban az erdélyi városban, ahol 1822-t�l már 

magyar nyelv� k� színház m�ködött, és a magyar nyelv� operajátszás alapjait 

is lerakták az els� magyar dalm�vekkel. Ezekr�l a gyökerekr�l legszebben saját 

szavai beszélnek:

„Ami vagyok, azt mind Kolozsváron töltött éveimnek köszönhetem. Ott m�-

veltem ki magam zongoram�vésznek, ott tanultam legtöbbet, ott lelkesítettek, 

ott kötötték lelkemre a magyar zene felvirágoztatásának ügyét és ott telt meg 

szívem a szebbnél szebb magyar-székely népdalok árjával, melyekt�l nem tud-

tam többé szabadulni, s nem is nyugodtam meg addig, míg ki nem öntöttem 

lelkemb�l, amit már akkor éreztem, hogy ki kell öntenem.”

– Erkel Ferenc évfordulója kapcsán mi az a gondolat, amelyet a mai kor 

embere tanulságul meg�rizhet magának?
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– Széchenyi István használja naplójában több helyen azt a kifejezést, hogy 

„élettudomány” kell a dolgok, a közjó el�mozdításához. Ez azonban nem azo-

nos a mai értelemben már csak pejoratívan alkalmazott „életm�vészet” szóval. 

Azt gondolom, hogy Erkel és korának számos más nagy személyisége, mint 

Széchenyi és Liszt is, a szó szoros értelmében az élettudomány kiváló m�vel�i 

voltak. Tudták, hogy egy probléma megoldásához milyen eszközökhöz folya-

modjanak. Nem a kifogásokat keresték; mindig jó érzékkel tudták, hogy kihez 

kell fordulni, milyen taktikai lépéseket kell megtenni, hogy a nagy ív� tervek-

b�l valóban megvalósuló m�vészeti, tudományos élet szülessen. Így ezeknek 

a dokumentumoknak, a kiállításokon látható forrásoknak egyik kézzelfogható 

értelme az, hogy a bennük rejl� tartalom a mai embernek is fogódzót, ösztön-

zést és saját életére vonatkozó példát mutasson.


