Szakmai beszámoló múzeumi műtárgy szerzeményezéséről
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása múzeumi
műtárgyak szerzeményezésére
Altéma kódszáma: 204110/294
Pályázati cél: Erkel Ferenc kéziratos kottájának megvásárlása az Erkel Ferenc Múzeum
részére
A pályázat benyújtásának időpontja: 2018.03.12.
Pályázati azonosító: 204110/00672

A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Erkel Ferenc 1849-ben, Pesten keltezett, és Marczibányi Mária
számára írt eredeti kéziratos kottát megvásárolta Dr. Virághné Dr. Ladányi Ágnestől, aki családi
örökségként őrizte a dokumentumot.

A műtárgyvásárlás a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásával történt. A támogatás összege, a Közgyűjtemények Kollégiuma 015/204/18 számú
döntése alapján, 600.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás.

A megvásárolt műtárgy bemutatása
Az emlékkönyvbe szánt irat és a rövid zenemű egy “Souvenir” feliratú, színes és aranyozott
festéssel díszített, kihajtható fedelű papírdobozban maradt fent az előző tulajdonos családjában. A
doboz további emléklapokat tartalmaz az 1846-1851 közötti időszakból, ám Erkel Ferenc
kottalapja az egyetlen, amely név szerinti dedikációval rendelkezik. A papírdoboznak zöld színű,
karton védőtokja van.

Erkel Ferenc kézirata egy levelezőlap méretű (magasság: 106 mm, szélesség:148 mm)
kétoldalas kottalap, mely jó állapotú rongypapírból készült.
A kéziratos kottalap a gyulai Erkel Ferenc Múzeumban őrzött Erkel Ferenc Gyűjteménybe
került. A nyilvántartásba vétel során kapott leltári száma: 2018.1.1.
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Erkel Ferenc eredeti kéziratos kottája (2018.1.1)

A doboz és a benne található további emléklapok:
Leltári számaik: 2018.2.1-2018.14.1.
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A megvásárlás szakmai vonatkozásai
Bónis Ferenc zenetörténész, valamint Szőnyiné Szerző Katalin, az Erkel Ferenc Társaság
tagja, zenetörténész véleménye szerint minden kétséget kizáróan Erkel Ferenc eredeti
kézírása, publikálatlan kis kompozíciója a 10 ütemnyi kotta. Dr. Mikusi Balázs, az Országos
Széchényi Könyvtár Zeneműtárának vezetője szerint azért is érdekes az ismeretlennek tűnő
tétel, mert Kölcsey Ferenc költeménye elé szánt két soros Ajánlását zenésítette meg a
zeneszerző. „A dal szívből ered, s szívhez vágy újra röpülni, Lyányka, ha könnyed ömöl, más
koszorút nem óhajt.” Ez az aprócska kompozíció tehát (a Himnusz mellett) már a második
Kölcsey-megzenésítés Erkeltől.
A gyulai múzeum gyűjteményfejlesztési koncepciója szerint az intézmény névadójához, Erkel
Ferenchez kapcsolódó tárgyak gyűjtését és bemutatását rendkívül fontosnak tartjuk.
Ilyen típusú dokumentummal eddig nem büszkélkedhetett az Erkel Ferenc Múzeum. A
megvásárlással olyan relikvia került a múzeum tulajdonába, mely jelentősen gazdagítja az Erkelgyűjteményt.
A kézirat kiállításra került az Erkel Ferenc Múzeum 150 éves fennállásának tiszteletére
rendezett,„Kincsek Őrzője – 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum” című időszaki kiállításon,
mely 2018. szeptember 8-tól 2019. szeptember 8-ig látogatható a Gyulai Almásy-kastély
emeletén. Külön érdekesség, hogy az egykori főúri rezidenciában volt alkalmazva a zeneszerző
nagyapja, mint kulturális udvarmester. Mivel a tárlat helyszínét egy népszerű, nagy
látogatószámot produkáló kiállítóhely adja, a műtárgy kellő látogatottsága, könnyű elérhetősége
biztosítva van. A kéziratos kottalap a tárlat kiemelt pontján látható, az ugyancsak kuriózumnak
számító, Erkel Ferenc felbecsülhetetlen értékkel bíró emléktárgya, az aranykoszorú mellett.
A megvalósítás eredményessége
A megvásárolt műtárgy hozzáférhetőségére kidolgozott koncepció szerint lett a nyilvánosság elé
tárva. Kiállítása előtt,az Erkel-gyűjtemény gyarapodása kapcsán 2018. szeptember 4-én
sajtótájékoztató került megrendezésre. A tárgy első, ünnepélyes bemutatásáról több megyei és
országos hírportál beszámolt, mely beszámolókban hangsúlyozták, hogy a kotta először látható a
közönség számára. A megvalósítás eredményességét abban látjuk, hogy a kottalap a bemutatás
módjának is köszönhetően nagyszámú közönség tekintheti meg.
http://magyarhirlap.hu/cikk/127594/Erkelkezirat_kerult_a_gyulai_Erkel_Ferenc_Muzeum_tulajdo
naba
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/szulinapi-ajandek-erkel-muvet-rejtett-az-emlekkonyv
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Az időszaki kiállítás végeztével Erkel Ferenc kéziratos kottalapja átkerül egykori szülőházába, a
mai Erkel Ferenc Emlékház állandó kiállításába, vagyis a tárgyvásárlás eredményessége hosszabb
távon is mérhető lesz, az eddig ismeretlen kompozíció közkinccsé válik.

A kéziratos kottalap a „Kincsek Őrzője – 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum” című
kiállításban
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A kiállítás impresszuma
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