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Illyés Boglárka

Massenet és a budapesti operaélet, 
1879–1894

Jules Massenet levelezése fővárosi közgyűjteményekben1

A 19. század végi francia opera zászlóvivőjeként számon tartott Jules Massenet (1842–
1912) a Gounod-t követő nemzedék egyik legtehetségesebb és kétségkívül legsikere-
sebb képviselője, aki külföldön is nevet szerzett. Közel harminc színpadi műve közül 
különösen a Manont, a Werthert, a Th aïst, a Grisélidist, a Cidet és a Hamupipőkét világ-
szerte jelentős sikerrel játszották a maguk korában, és időről időre napjainkban is mű-
sorra tűzik. Budapesten ez ideig hét operája került színre: a magyar Massenet-recepció 
fordulatai a Lahore királyától (1879) a posztumusz bemutatott Th aïs (1924) és Don 
Quijote (1929) operákon keresztül a jelenleg is játszott Wertherig (1984) követhetők 
nyomon.

Színpadi sikerei mellett Massenet-nak intézményi elismerésekben is bőven volt ré-
sze. 1876 és 1899 között megkapta a Becsületrend három fokozatát, 1878-tól a több 
akadémiai intézményt magában foglaló Institut de France tagja (később elnöke), és 
ugyanettől az évtől a párizsi Conservatoire zeneszerzéstanára. Tizennyolc éven keresz-
tül folytatott zenepedagógiai tevékenységének hatását jelzi, hogy tanítványai között 
volt Gabriel Pierné, Gustave Charpentier, Florent Schmitt, Reynaldo Hahn, Charles 
Koechlin és Georges Enesco, illetve közülük került ki ebben az időszakban a Római- 
díjasok majd mindegyike.

A nagy tekintélyű, közszeretetnek örvendő komponista rendkívül kiterjedt leve-
lezést folytatott, és operái külföldi bemutatóival, díszelőadásaival összefüggésben egy 
időben sokat utazott. Magyar vonatkozású levelezésének az Országos Széchényi 
Könyvtárban, illetve az Operaház Emléktárában őrzött, itt tárgyalt része is főként 
operái hazai színreviteleihez, illetve az ezekkel kapcsolatos látogatásaihoz kötődik. 
Az alább közölt források a zeneszerző életében bemutatott négy opera közül három mű 
előadás-történetéhez (Lahore királya, Heródiás, A navarrai lány), valamint szerzőjük 
sokrétű magyarországi kapcsolatainak feltárásához kínálnak adalékot. A levelek 
 címzettjei, illetve szerzői báró Podmaniczky Frigyes, a Nemzeti Színház intendánsa; 
Erkel Sándor, az Operaház igazgatója és vezető karmestere; Victoria Bartolucci ope-
raénekesnő, a Heródiás címszereplője; illetve id. Ábrányi Kornél zenei író, zeneszerző 
és zongoraművész, Massenet Lahore királya című operájának fordítója. Aligha meg-

1  A közlemény elkészültét az Országos Széchényi Könyvtár kutatóidő biztosításával támogatta. A közölt 
forrásokat az OSZK Kézirattára, valamint a MÁO Emléktára őrzi. Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani Karczag Mártonnak, az Emléktár vezetőjének, amiért kutatásomat segítette, és engedélyezte a témá-
val kapcsolatos levél közreadását.
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lepő, hogy a viszonylag legsikeresebb Manonhoz, melyet a budapesti Operaház 
1905–1944 között repertoáron tartott, nem került elő személyes dokumentum: az 
ősbemutatóhoz képest bő két évtizedes késéssel megtartott magyarországi premier 
idejére már csaknem elenyésztek azok a személyes kapcsolatok, amelyek egykor oly 
intenzívek és gyümölcsözőek voltak.

E kapcsolatok előzményei 1864 végére nyúlnak vissza, amikor Massenet római ösz-
töndíjasként (1863) találkozott, és életre szóló művészbarátságot kötött Liszt Ferenc-
cel. Az újdonsült „abbé” – aki ekkoriban a Monte-Marión álló kolostorban lakott – be-
járatos volt a Római Francia Akadémia székhelyeként szolgáló Villa Medici szalonjába, 
ahol mint zongoravirtuózt ünnepelték, ám – akárcsak Párizsban – eredeti kompozíció-
it, egyházi műveit kevéssé ismerték vagy nem értették. Massenet azonban felfedezte 
magának Liszt zenéjét, és őszinte csodálója – majd Franciaországban – egyik propagá-
tora is lett. Az ifj ú komponista nemcsak (zongora-) tanítványát és leendő feleségét is-
merte meg Liszten keresztül (amiről maga is megemlékezett önéletrajzi írásában),2 de 
nagyrészt e kapcsolatnak köszönhető, hogy a magyar zenei körökbe is bevezetést nyert. 
Lisztnek, aki 1865 augusztusában két nagy sikerű koncertet adott a Pesti Vigadóban,3 
döntő szerepe lehetett abban, hogy Massenet ösztöndíjának utazásra fordítható harma-
dik évében a magyar fővárosban is időzött; valamint abban is, hogy ismeretségeket, ba-
rátságokat kötött a budapesti operaélet meghatározó személyiségeivel, illetve a mester 
közeli barátaival (így id. Ábrányi Kornéllal és gróf Zichy Gézával).

Massenet-nak ezt az 1865–1866 folyamán tett, jelenleg pontosabban nem datálható 
és újabban gyakran kétségbe vont pesti látogatását számos életrajz és lexikoncikk említi, 
melyek a zeneszerző konzervatóriumi kinevezését, illetve akadémiai taggá választását 
követően, még életében jelentek meg.4 Ezek többnyire barátai, illetve tanítványai tollá-
ból születtek, mint például Jules Bordier-nak, az Angers-i művészeti egyesület alapító 
karmesterének cikke, aki már 1879-ben fesztivált rendezett Massenet tiszteletére a 
 zeneszerző személyes részvételével, vagy Louis Schneider Massenet-monográfi ája. 
Schneider magyarázata azonban, miszerint a Római Francia Akadémia statútumának 
nevezetes 19. cikkelye írta volna elő az ösztöndíjas zeneszerzőknek a németországi és 
ausztria–magyarországi utazásokat, nem pontos. Az 1863. november 13-i császári ren-
delet, amely több ponton is módosította a Római-díjra vonatkozó szabályozást, csupán 
ajánlásként fogalmazta meg, hogy a kötelezően Rómában töltendő két esztendőt köve-
tő két évben a díjazottak Olaszországon kívüli tanulmányi utazásokat tegyenek ízlésük 
és lehetőségeik szerint (19. cikkely).5 Massenet tehát önszántából, alighanem Liszt ösz-

2  Massenet, 1912, 58–59.
3  A pesti zenekonzervatórium negyedszázados évfordulója alkalmából Liszt maga vezényelte Szent Erzsé-

bet oratóriumának nagyszabású bemutatóját és egy további előadását augusztus 15-én és 22-én.
4  L. pl. Bordier, 1879; Dict Univ Cont, 1880, 1248; Fétis, 1880, 180; Imbert, 1897, 144; Soleni-
ère, 1897, 151; Schneider, 1908, 25.

5  Chesneau, 1864, 67. Ezt a kitételt (5. cikkelyként) az 1864. május 4-i császári rendelet is változatlanul 
tartalmazza, l. Grands prix de Rome, In: Le Ménestrel, 31. No. 23. (1864. május 8.), 182.
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tönzésére, illetve a díja odaítélésénél kulcsszerepet játszó Berlioz példájára6 vehette az 
irányt a Habsburg Birodalom és Németország főbb városai felé 1865. december 17. 
után, vagy a szabályokat megkerülve még a két év letelte előtt, amint a Bitard-féle élet-
rajzi lexikon állítja.7 Később pedig, immár a Conservatoire elismert tanáraként Masse-
net maga irányíthatta Budapest felé Római-díjas tanítványait, amire a Georges Marty és 
Gabriel Pierné számára írt ajánlólevélből következtethetünk.8 (6. forrás).

Legközelebb már európai hírű zeneszerzőként, 1879. január 15-én érkezett Buda-
pestre, hogy személyesen vezényelje Lahore királya című operájának január 18-ára ter-
vezett bemutatóját.9 Az Indra papnőjét, Zitát alakító Nagyné Benza Ida családi gyásza 
miatt azonban a premier időpontja és a női főszereplő bizonytalanná vált.10 Massenet 
társaságában volt Armand Gouzien zenei író, a Le Journal de Musique főszerkesztője,11 
valamint Pázmándy Dénes ellenzéki képviselő, aki Bécsbe eléjük utazva a vendégeket 
kalauzolta.12 Főként a magyar–francia baráti kapcsolatok előmozdításán munkálkodó 
Pázmándynak köszönhető, hogy Massenet-nak ezt az útját élénk sajtóérdeklődés kísér-

  6  Berlioz szerepéről az 1863-as Római-díj zsűrijében l. Massenet, 1912, 35., valamint 1846-os németor-
szági, bécsi, prágai, illetve pesti utazásáról l. http://www.hberlioz.com/Germany/budapestf.htm (meg-
tekintve 2017. május 24.)

  7  Bitard, 1887, 380.
A Massenet magyarországi tartózkodásának emlékét őrző két fi atalkori mű, a Scènes de bal és a Scènes 
hongroises című zenekari szvit négykezes ősváltozata tematikailag is jól tükrözi az akkori Pest-Buda bálo-
zós, ünnepi hangulatát, valamint a nősülés előtt álló ifj ú komponista gondolatvilágát. Az előbbi négyke-
zes darab, valamint a Bizet által készített kétkezes átirat közös Hartmann-kiadása a címlapon is feltünte-
ti az eredeti mű keletkezésének helyét és idejét: „Pesth 1865”.
http://digital.wustl.edu/bizet/transcripts/Massenet_Scenes_de_bal.html (megtekintve 2017. május 24.)
A korabeli jeles társasági eseményekhez, melyek többségükben a királyi pár pest-budai látogatásával függ-
tek össze l. Bakó, 1997, 111–125. A négykezes változatú Scènes hongroises Bizet által némileg módosí-
tott tételcímei: 1. Entrée en forme de danse 2. Intermède 3. Adieux de la fi ancée 4. Cortège, Bénédiction 
nuptiale, et Sortie de l’Église. A 3. tétel tehát a „Menyasszony búcsúja” címet viseli, a zárótétel pedig 
templomi esküvőt idéz.

  8  A magyar főváros vonzerejét a fi atal francia zeneszerzők számára az is növelhette, hogy a Zeneakadémia 
1875-ös felállításától kezdve Liszt a téli hónapokat rendszeresen Budapesten töltötte (1886-ban bekö-
vetkezett haláláig).

  9  A mű ősbemutatóját ( Joséphine de Reszkével és Jean-Louis Lassalle-lal) 1877. április 27-én, a vadonatúj 
Garnier Operában tartották.

10  A primadonna ötéves kisfi át vesztette el, aminek következtében egészségi állapota megromlott. Benza pót-
lására a zeneszerző a milánói társulatból próbált táviratilag énekesnőt szerezni, a Nemzeti Színház igazgató-
sága pedig Tannerné Szabó Rózát kérte fel, ám az idő rövidsége miatt végül Benza Ida vállalta a fellépést egy 
későbbre halasztott időpontban. L. Franczia vendégek, In: VU, 26. 3. sz. (1879. január 19.), 43.

11  Armand Gouzien (1839–1892) zeneszerző, zenei újságíró és hivatalnok (az államilag támogatott szín-
házak és hangversenyek felügyelője), akit hongrois honoraire-ként, tiszteletbeli magyarként emlegettek a 
magyar népzene, illetve népies műzene iránti rajongása miatt. Lapjában rendszeresen közölt magyar ze-
nei cikkeket, kottamellékleteket. A Fővárosi Lapok 1879. jan. 14-i számának közlése (49. l.) szerint báró 
Sina Simon társaságában járt először Magyarországon az 1860-as évek végén, és Patikárius Ferkó játéka 
nyerte meg a magyar zenének.

12  Pázmándy Dénes (1848–1936) politikus, publicista, a Gazette de Hongrie (1880–1888) alapító szer-
kesztője 1865 és 1871 között Párizsban élt, és később is gyakran időzött Franciaországban. Massenet-val 
Mme Juliette Adam újságírónő politikai-irodalmi szalonjában ismerkedhettek meg. Pályájáról és a ma-
gyar–francia kapcsolatok fejlesztésében játszott szerepéről l. Gyüszi, 2013.
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te annak ellenére, hogy a főváros ekkor még nem ismerte műveit. (Mindössze egy zene-
kari szvitjét – a Scènes pittoresques-et – hallhatta egy néhányszáz fős közönség a Zene-
kedvelők Egyletének hangversenyén.)13 Massenet az „Angol Királynő”-ben szállt meg 
barátjával, miután báró Podmaniczky Frigyes és Erkel Sándor fogadta őket a pályaudva-
ron.14 Másnap végignézett egy összpróbát, melyet a női főszereplő nélkül tartottak meg. 
A Békésmegyei Közlöny tudósítója látta, amint a zongora mellől vezeti a kórusok pró-
báját, este pedig nézőként Podmaniczky intendáns és a Pázmándy-házaspár társaságá-
ban: Massenet táviratilag kifejezett kívánságára Delibes Sylvia című balettjét és David 
Lalla-Roukh című operáját tűzte műsorra a Nemzeti Színház.15 Liszttel – aki január 
17-én érkezett meg Rómából, hogy a Zeneakadémián megkezdje működését – rövid 
itt-tartózkodása alatt többször találkozott.16 Még aznap vele együtt ebédelt Podma-
niczky bárónál, este pedig otthonában látogatta meg. Január 18-án a franciák Pázmán-
dy Dénesnél töltötték az estét Liszt, Erkel Sándor, Zichy Géza és mások társaságában, 
majd másnap ebédre Zichy gróf, este pedig – elutazásuk előtt – ismét Liszt vendégei a 
mester Hal téri lakásán. Massenet-ra nagy hatást tett, amikor a vacsora után Liszt és 
tanítványa, Sophie Menter zongorához ült, és egyebek közt előadták a Rákóczi-induló 
Berlioz-féle parafrázisának kétzongorás változatát.17

A budapesti látogatás eseményei közül utóbb ez a Massenet tiszteletére rendezett, 
baráti estély kapott visszhangot Gouzien lapjában,18 amely nem sokkal korábban arról 
tájékoztatott, hogy „a nagy zongoraművész” eredeti zongorás műveinek jobb megismer-
tetésére „Liszt-koncertek” sorozat indul a Pleyel-teremben.19 További folyománya e ke-
délyes házi zenélésnek, hogy Massenet meghívására Sophie Menter 1881–1882-ben 
több nagy sikerű koncertet adott Párizsban.20

Massenet január 20-án utazott el Budapestről, hogy másnap este maga dirigálja a La-
hore első előadását a velencei La Fenice Színházban, majd jelen legyen az opera milánói 
próbáin és premierjén.21 Ám annak ellenére, hogy operájának végül január 25-én, Benza 
Ida női főszereplésével megtartott bemutatóját Massenet már nem várhatta meg, az inten-
dánsnak még Budapesten írt köszönő levele alapján megelégedésére szolgált a főpróba, és 
általában véve is jó benyomásokkal hagyhatta el az országot. Kísérőivel voltak a műjégpá-
lyán, látták a Városligetet és a Sugárutat, magyaros ebédet ettek a „Kis Pipa” vendéglőben. 

13  Elutazása előtt ezt írásban meg is köszönte neki a zeneszerző, l. „Massenet...”, In: FL, 16. 19. sz. (1879. 
január 24.), 91.

14  „Massenet zeneköltőt…”, In: FL, 16. 13. sz. ( 1879. január 17.), 63.
15  Freund, 1879, 26.
16  „Liszt Ferenc…”, In: FL, 16. 15. sz. ( 1879. január 19.), 71., ill. „Massenet…”, In: FL, 16. 17. sz. (1879. ja-

nuár 22.), 81.
17  Legány, 1986, 101–102.
18  A cikkből megtudhatjuk például, hogy a vendégek éjjel 1-ig ropták a táncot, amelyhez Liszt és Menter 

szolgáltatták a talpalávalót, l. „Il y avait, le 22 [!] janvier, à Pesth...”, In: Journ Mus, 3. No. 140. (1879. 
február 1.), 4.

19  A sorozat első hangversenyét 1879. január 24-ére hirdették meg, l. Liszt à Paris, In: Journ Mus, 3. No. 
138. (1879. január 18.), 3.

20  Dubreuilh, 1882, 39., ill. H E, 1882, 39.
21  „M. Massenet est attendu en Hongrie...”, In: Journ Mus, 3. No. 137. (1879. január 11.), 4.
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Szabadi Frank Ignác pedig, akit kávéházában felkerestek, eljátszotta nekik azt a saját szer-
zésű indulóját, amely nem sokkal később Massenet briliáns zenekari átiratában vált Euró-
pa-szerte ismertté.22 A Nemzeti Színház a Bánk bánt, a Népszínház a Piros bugyellárist 
vette elő a kedvükért – utóbbit „Soldosné asszonnyal”, azaz Blaha Lujzával a főszerepben, 
akit meg is látogattak.23 A művésznő népdalokat énekelt a vendégeknek Erkel Elek zongo-
rakíséretével, néhány magyar dalt pedig Gouzien is előadott a zongoránál.24 Massenet 
joggal bízhatott operája kedvező fogadtatásában. A pesti közönség ekkoriban kedvelte a 
francia zenés színpadi műveket, különösen Delibes Naila, Sylvia és Coppélia balettjét, 
Th omas Hamletjét és Mignonját, Bizet Carmenjét, Gounod-tól a Faustot és a Rómeó és 
Júliát25 – Off enbach, Planquette operettjeiről nem is beszélve –, és Massenet-n kívül ez 
idő tájt Delibes-et és Saint-Saënst is szívesen látta. (1. forrás).

Igazolva a várakozásokat, telt házakat vonzott és igen nagy feltűnést keltett az Ódry 
Lehel rendezésében, valamint id. Ábrányi Kornél magyar szövegével színre vitt, pazar 
kiállítású Lahore királya. A bemutatóval kapcsolatos üzenetváltás Massenet és az inten-
dáns között szép sikerre enged következtetni. Podmaniczky részletes beszámolója alap-
ján fogalmat alkothatunk a rendezésről és az előadói gárda teljesítményéről, a pompás 
jelmezekről, a mesés díszletekről, valamint a látványos balettjelenetekről, és szinte jele-
netről jelenetre követhetjük a publikum reakcióit. (2–4. forrás). Kevésbé volt egyértel-
mű a zene kritikai fogadtatása. Delibes könnyedségével, Gounod dallamosságával ösz-
szevetve Massenet muzsikáját komolynak, már-már ridegnek érezték a kritikusok, 
habár a mesteri hangszerelésről elismerőleg szóltak.26 A Fővárosi Lapok publicistája 
egyenesen anticipált Massenet-kultuszt emlegetett: a fényes külsőségeket az új komoly 
stílus üdvözítő támaszának tartva az érzelemmentességet és a dallamosság hiányát rótta 
fel.27 Szokatlanul újszerűnek tűnhetett akkor a Lahore zenéje, amely Kereszty István 
zenekritikus nekrológja szerint tele volt az akkor rossz hírű „wagneri disszonanciával”.28 
Úgy tűnik azonban, Massenet stílusával megbarátkozott a közönség, mivel az opera 
négy év alatt harminc előadást ért meg a Nemzeti Színházban.29 Különleges alkalom 
volt az 1879. május 5-i díszest, ún. théâtre paré. Ekkor a királyi pár huszonöt éves házas-
sági évfordulójának alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében állították szín-

22  Franczia barátaink, In: VU, 26. 34. sz. (1879. augusztus 24.), 542–543. A kávéház a Fiume elődje, az 
1874-ben megnyílt Delicatesse lehetett.

23  „Massenet és Gouzien...”, In: FL, 16. 15. sz. (1879. január 19.), 71.
24  „Massenet...”, In: FL, 16. 14. sz. ( 1879. január 18.), 67. Massenet e találkozáskor írhatta rá nevét Blaha 

Lujza nevezetes legyezőjének egyik szelvényére. A legyező jelenleg a Gödöllői Városi Múzeum tulajdo-
nában van.

25  Rédey, 1937, 377–378.
26   L. pl. „A nemzeti színházban…”, In: VU, 26. 5. sz. (1879. február 2.), 77.
27  A „Lahor királyá”-ról, In: FL, 16. 22. sz. (1879. január 28.), 106–107.
28  Kereszty, 1912, 684.
29  Átkerülve az 1884-ben megnyílt, más összetételű és szűkebb közönséget vonzó Operaházba, a darab már 

nem sokáig tudott műsoron maradni, és mindössze öt előadásig jutott. L. a MÁO Emléktárának nyilván-
tartását az egyes előadásokról.
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padra a reprezentatív előadást,30 méghozzá Ferenc József rendeletére, mint azt Podma-
niczky távirati üzenete tanúsítja. (5. forrás).

Jóllehet a Milánó és London előtt színre vitt budapesti Lahore királyával jól indult 
dalműveinek magyarországi fogadtatása, Massenet elsősorban mégsem operaszerző-
ként híresült el Magyarországon; sokkal inkább Szabadi Frank Török–magyar induló-
jának nagyzenekari átirata és a mű révén kifejezett magyarbarátsága tette rendkívül 
népszerűvé a magyar–francia kapcsolatok aranykorában. A Marche héroïque de Szaba-
di-t Massenet az 1879. márciusi szegedi nagy árvíz hírére, Pesten szerzett élményei ha-
tására írta, és „Liszt abbé”-nak ajánlotta. A mű eseményszámba menő ősbemutatójára a 
szerző vezényletével, 1879. június 7-én került sor a párizsi Operában, a szegedi árvízká-
rosultakat segélyező jótékonysági hangversenyen.31 A segélyakció szervezését a párizsi 
magyar emigráció prominens személyiségei mellett leginkább a Figaro című lap munka-
társai karolták fel, a gálakoncert zenei részét pedig Gouzien és Massenet tervezték.32 
Tomboló sikert aratott a hatásosan meghangszerelt induló Budapesten is, ahol először 
a Nemzeti Színházban adták elő augusztus 18-án, Ferenc József születésnapján.33 Két 
nappal később a Margitszigeten csendült fel az Arrogante-ünnepen, egy monstre jóté-
konysági hangverseny keretében, melynek bevételével a szerencsétlenül járt francia pán-
célos hajó károsultjait kívánták segélyezni a hálás magyarok.34 Az ünnepségre kisebb 
francia delegáció érkezett Párizsból Pázmándy vezetésével, s vendégként vagy szervező-
ként Munkácsy, Türr tábornok és más párizsi magyarok is eljöttek. Massenet, akit 
ugyancsak vártak, elfoglaltságára hivatkozva lemondta részvételét.35

A Szegednek nyújtott francia segítség nyomán az 1880-as években kibontakozó, és 
főleg kölcsönös látogatások formájában megnyilvánuló barátságot az alapozta meg, 
hogy az 1870–1871-es porosz–francia háborúban a magyarok érzelmileg a franciákkal 
szimpatizáltak – árvákat fogadtak be, hadifoglyok kiváltását támogatták –, s ez a ro-
konszenv a francia szellem térfoglalását segítette elő Magyarországon. A személyes kap-
csolatok kialakításában fontos szerepet töltött be a párizsi Munkácsy-szalon, amely 
péntek esténként több száz főt, köztük a kor neves íróit, politikusait, művészeit, zene-
szerzőit (Liszt, Th omas, Massenet stb.) látta vendégül, 1889-ben pedig a teljes, 850 fős 
magyar küldöttséget.36 Tevékeny volt a kölcsönös látogatások szervezésében az 1878-

30  A királyi pár Budapesten, In: VU, 26. 19. sz. (1879. május 11.), 308.
31  Az autográf kéziratot, amelybe Massenet bejegyezte a mű komponálásának pontos idejét (1879. március 

17.–április 13.) és bemutatásának körülményeit, a francia nemzeti könyvtár őrzi.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10315675x/f5.image.r=massenet
A gálakoncerten Massenet mellett Gounod, Saint-Saëns és Delibes is közreműködött.

32  Franczia barátaink, In: VU, 26. 34. sz. (1879. augusztus 24.), 542.
33  „Az „Arrogante”-ünnepélyre…”, In: FL, 16. 191. sz. (1879. augusztus 20.), 921.
34  Az ünnepségről, amelynek jellegét a francia zene határozta meg (Marseillaise, Berlioz, Delibes, Massenet, 

Gounod, Saint-Saëns művei) l. Az „Arrogante”-ünnep, In: FL, 16. 192. sz. (1879. augusztus 22.), 926–
927, ill. Az Arrogante-ünnepély, In: VU, 26. 34. sz. (1879. augusztus 24.), 546–547.

35  Az „Arrogante”-ünnepély, In: FL, 16. 184. sz. (1879. augusztus 10.), 888. Végül Gouzien, Laurençon 
képviselő, Félicien Rops karikaturista, grafi kus és Lafond újságíró jöttek el.

36  Erről bővebben Kürti, 2009, 283–308.
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ban Párizsban megalakult Association Littéraire et Artistique Internationale (Nemzetkö-
zi Irodalmi és Művészeti Társaság), amely programjában már az „Egyesült Európai Ál-
lamok” létrehozását is megfogalmazta távoli célként.37 Kétségkívül politikai szándékok 
is motiválták a szervezőket abban, hogy ápolják a baráti kapcsolatokat. A magyarbarát 
mozgalom látványos megmozdulásainak fő irányítója – az 1880-as évek majdnem kö-
zepéig – Mme Juliette Adam volt, akinek egykor politikai, ekkor már döntően irodal-
mi-művészeti szalonjában magyarok is sűrűn megfordultak: így az ellenzéki politikus 
Pázmándy Dénes, a Gazette de Hongrie (1880–1888) című lap alapító-szerkesztője, 
Türr István tábornok, aki politikai missziókat is teljesített, Szarvady Frigyes, a magyar 
emigráció egyik legbefolyásosabb tagja és Arányi Miksa újságíró. Massenet, Th omas, 
Gounod, Saint-Saëns, Rops, Coppée és sok más kitűnő művész is gyakori vendég volt a 
szalonban az 1870-es évek végétől. A köztársasági politikában rendkívüli befolyással 
bíró francia írónőt hazája külpolitikai elszigeteltsége, egyszersmind a német blokk 
gyengítésének szándéka késztette arra, hogy a hármas szövetséget ellenző Függetlenségi 
Pártra, annak franciabarátságára alapozva elősegítse a Franciaország és Magyarország 
közötti közeledést – mindaddig, amíg esélyt látott politikai szövetségkötésre.38A láto-
gatások magyar szervezői viszont elsősorban arra törekedtek, hogy megismertessék a 
modern világvárossá fejlődött Budapestet, a polgárosodott, „civilizált” Magyarorszá-
got, és javítsák az ország külföldi megítélését.

A magyar–francia barátság fénykorát jelentő évtized kiemelkedő eseménye volt, 
amikor 1885. augusztus 9-én – két évvel a Magyar Írók és Művészek Társaságának pári-
zsi kirándulását követően – egy mintegy negyventagú francia delegáció érkezett ha-
zánkba az Országos Kiállítás megtekintésére.39 A Ferdinand de Lesseps mérnök-diplo-
mata által vezetett és neves művészeket, mérnököket, nagyiparosokat, újságírókat 
felvonultató küldöttség egyik legnépszerűbb tagjaként Massenet újra eljött Budapestre, 
majd a vidéki körút során a Felvidékre és alföldi településekre is ellátogatott.40 A tizen-
két napos ünnepségsorozat részeként rendezett operaházi díszesten, augusztus 11-én a 
zeneszerző először és utoljára állt fel az újonnan megnyílt dalszínház karmesteri pulpi-
tusára: miután Delibes Coppélia balettjét vezényelte, Massenet Scènes pittoresques című 
zenekari szvitjét, majd Heródiás operájának befejező képét dirigálta a látványos római 
győzelmi ünneppel, balettjelenetekkel és a drámai fi náléval. A fő szerepeket Saxlehner 
Emma, Rotter Gizella, Ódry Lehel, Ney Dávid és Fektér Ferenc énekelték. A kompo-
nisták nemzeti színű szalaggal megkötött babérkoszorút kaptak Káldy Gyula rendező-

37  Számos magyar író, újságíró, művész, politikus is csatlakozott a társasághoz, amely 1881-es bécsi kong-
resszusán Jókai Mórt tiszteletbeli alelnökké választotta, a végrehajtó bizottságba pedig négy magyar ta-
got fogadott be, köztük Szemere Attilát és Szarvady Frigyest.

38  Ehhez l. Lelkes, 1932, 34–37, 49–53.
39  A küldöttség tagjai között volt Léo Delibes, Armand Gouzien, François Coppée költő, Petőfi  költésze-

tének franciaországi népszerűsítője és Louis Ulbach író, újságíró és könyvtáros, a Nemzetközi Irodalmi 
és Művészeti Társaság elnöke, Jókai két regényének francia fordítója.

40  A hivatalos program lezárultával Massenet augusztus 20-án még látogatásokat tett a fővárosban, megte-
kintette a délutáni lóversenyt, valamint Erkel Ferenc István királyának esti előadását. L. Franczia vendé-
geink, In: VU, 32. 34. sz. (1885. augusztus 23.), 552.
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től, és háromszor tapsolta vissza őket az arisztokrácia távolmaradása ellenére teltházas 
közönség.41 A diadal láttán – a Massenet-szvit második tételét ismételni kellett – a Le 
Ménestrel című francia zenei lap tudósítója már azt latolgatta, mikor kerülhetnek színre 
a zeneszerzők újabb operái. A cikkszerző jó esélyt látott rá, hogy Podmaniczky báró 
Bécset megelőzve viszi színpadra Massenet legújabb remekművét, a Manont: meglátása 
szerint Bianca Bianchi személyében az intendáns olyan sztárénekesnőt készült leszer-
ződtetni, aki a szerepre alkalmas, és magyarul is hajlandó énekelni.42

Ez év nyarán és őszi első előadásán a Heródiás valóban vonzotta a közönséget az 
Operaházba, ez azonban főleg az Országos Kiállítás idején megnövekedett idegenfor-
galomnak, a fellépő sztárénekesnőknek, augusztus 11-én pedig a magyarok barátjaként 
ünnepelt zeneszerző személyes jelenlétének volt köszönhető. Massenet színpompás nagy-
operája korábban nem keltett nagy érdeklődést a Nemzeti Színházban, habár szenzá-
ciós brüsszeli ősbemutatója után egy évvel – a párizsi Operaházat is jóval megelőzve – 
1882 végén már színre került Ódry Lehel látványos rendezésében, Ábrányi Emil magyar 
szövegével.43 Massenet fi gyelmét nem kerülhette el, hogy a díszelőadás szereplőgárdájá-
ból hiányoztak az Operaház nemzetközi hírű primadonnái, akik a Heródiás 1885. jú-
nius 8-i operaházi bemutatóján a női főszerepeket alakították, és a művet hosszabb távon 
is sikerre vihették. Míg Emma Turolla nyári szabadságát töltötte, Victoria Bartolucci 
esetében a szerződése körüli nézeteltérésről lehetett szó a sajtóhíradások alapján. Az 
1885-ös kiemelt nyári szezon nagy részét kihagyva, szeptember 15-én lépett fel először 
a Faust Margitjaként – majd Th omas Hamletjében, Meyerbeer Prófétájában és más ope-
rákban is –, habár a szerződését illetően még október elejéig sem született megállapo-
dás.44 Az olasz származású mezzoszopránt előadói, emberi erényei mellett nálunk azért 
is becsülték, mert egyre több szerepét, így a Heródiást is magyarul énekelte.45 Massenet 
fi gyelmessége az ifj ú énekesnő iránt, s a tény, hogy ajánlólevélként is használható név-
jegyet küldött neki, arra utal, hogy a zeneszerző nagyra értékelte művészetét, és operái 
reménybeli előadójaként igyekezett őt megnyerni, támogatni. (7. forrás).

Az énekes sztárokat azonban nehéz volt megfi zetni, Budapesten tartani. Victoria Bar-
tolucci ugyan visszatért, ám 1886-ban férjhez ment Pártos Gyula építészhez, és hosszú 

41  Illyés, 2016, 142–158.
42  Berggruen, 1885, 300–301.
43  A Nemzeti Színházban hatszor, az Operaházban 1885–1892 között kilenc alkalommal tűzték műsorra 

a művet, amely a MÁO Emléktárának nyilvántartása szerint csupán operaházi első három előadásán 
hozott kasszasikert. Ennek egyik oka a merész témaválasztás lehetett, ugyanis az opera Keresztelő Szent 
János és Salome szerelmét ábrázolja.

44  „Bartolucci k. a….”, In: FL, 22. 219. sz. (1885. szeptember 16.), 1409. ill. „Bartolucci Viktória k. a.”, In: 
FL, 22. 235. sz. (1885. október 2.), 1529.

45  Az új Opera tag jai II, In: VU, 31. 41. sz. (1884. október 12.), 657. Az olaszországi színházakban nevet 
szerzett, Amneriszként feltűnt ifj ú művésznőre 1879-ben fi gyelt fel Podmaniczky, és 1881 őszén szer-
ződtette le a budapesti Operaházhoz. Bartolucci egyéb híres szerepei voltak: a Carmen címszerepe, a 
Mefi stofele és a Faust Margitja, a Trubadúr Azucenája, Gluck Orfeuszának címszerepe, a Bánk bán Gert-
rúdja stb.
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időre elköszönt a színpadtól.46 Emma Turolla a következő év elején búcsúzott el. A sokféle 
válsággal küzdő budapesti Operaházban a primadonnahiány csupán az egyik tényező, 
amelynek következtében a Heródiás hamar eltűnt a repertoárról, Massenet következő 
operasikereinek színrevitele pedig – a Manoné (1884), a Wertheré (1887) és a Th aïsé 
(1894) – a 20. századig váratott magára. A francia operák szempontjából kedvezőtlen re-
pertoárszerkezeti átalakulás vette kezdetét az intézmény igazgatásában bekövetkező válto-
zások nyomán: 1886 elején lemondott az intendatúráról Podmaniczky báró, aki a Figaro 
szerint „mindenkor Franciaország nagy barátjának mutatkozott” –,47 majd ugyanebben az 
évben Erkel Sándor is leköszönt az igazgatói posztról. Kettejük vezetése alatt az esték 
többségén olasz és francia színpadi műveket játszottak, és francia újdonságok egész sora 
került színre,48 szemben az Operaház műsorpolitikáját Mahlertől kezdve jellemző, egyre 
erőteljesebb német orientációval. Nikisch Artúr igazgatónak köszönhető, hogy 1894. ok-
tóber 4-én, Ferenc József névnapján új Massenet-mű került bemutatásra az 1890-es évek-
ben jelentkező új olasz hullám idején: A navarrai lányt mindössze pár hónappal a londoni 
ősbemutató után vitték színre Ábrányi Emil fordításában, Szilágyi Arabellával a címsze-
repben. Ez a rövid, verista jellegű opera viszonylag nagy sikert aratott, és tartósabban is 
meg tudott maradni a repertoáron.49 Különösen tetszett a két rövid felvonást összekötő 
Nocturne: a népszerű közzenéből id. Ábrányi Kornél készíthette a legkorábbi zongora-
átiratot, ha hihetünk Massenet a bemutató után írt levelének. Id. Ábrányihoz intézett so-
rai arról is árulkodnak, hogy bár a francia mester többé nem látogatott Magyarországra, 
operái fogadtatását továbbra is szorosan nyomon követte, és magyar barátai többségével 
életre szóló kapcsolatot tartott fenn. (8. forrás).

*

A leveleket és távirati üzeneteket eredeti nyelven és saját fordításomban is közlöm. A 
magyar változatban igyekeztem visszaadni a levélíró stílusát, azonban az udvariassági 
formulák esetében nem mindig lehetett pontosan érzékeltetni azok konvencionális 
vagy attól kissé eltérő, egyéni voltát. Eltekintve az apróbb tollhibák kiigazításától a szö-
vegeket igyekeztem betűhíven, az eredeti formázáshoz közelítő elrendezésben közread-
ni. Podmaniczky Frigyes levele esetében, amely jobbára titkára kézírását és francia he-
lyesírását őrzi, szükségesnek tartottam nyelvi javításokat végezni a szövegen a jobb 
olvashatóság érdekében; ezeket a helyeket jelölöm.

46  Bartolucci férjhezmeneteléről, visszavonulásáról a francia zenei sajtó is hírt adott, l. „Une des artistes les 
plus distinguées…”, In: Le Ménestrel, 52. No. 34. (1886. július 25.), 274.

47  Vogt, 1886, 4.
48  Az Erkel Sándor igazgatása alatt bemutatott új francia művek felsorolását l. Erkel Sándor, In: VU, 30. 37. 

sz. (1883. szeptember 16.), 595.
49  A MÁO Emléktárának nyilvántartása szerint 1912-ig rendszeresen játszották, a budai Várszínházban 

tartott három előadással (1895–1896) együtt összesen negyvennyolc alkalommal. Az Operaház nem-
zetközi repertoárjáról l. Tallián, 1984, 89–97.



398

Források

1.

Jules Massenet levele Podmaniczky Frigyeshez
Budapest, 1879. január 18.

OSZK Kézirattár, Levelestár
Francia nyelvű, autográf tintaírással,
boríték nélkül. 4 fólió (3 beírt oldal).

Buda-Pesth
18 Janvier 1879.

Monsieur le Baron,50

des engagements antérieurs m’obligeant, à mon grand regret, de ne pouvoir prolonger 
mon séjour à Pesth je viens vous prier d’être l’interprète de mes sentiments de gratitude 
auprès du vaillant personnel du théâtre de l’opéra :

Madame Saxlehner51, Messieurs Perotti52, Odry53, Ney54 et Tallian55.
– Messieurs les professeurs de l’orchestre et leur digne chef le Maître Erkel56;
Mesdames et Messieurs les artistes des choeurs et leur excellent directeur;
les gracieuses artistes de la danse57 et Monsieur Campilli58 –
– La répétition générale à laquelle j’ai assisté m’a donné la plus parfaite opinion du 

théâtre sur lequel s’étend votre haute infl uence –
C’est maintenant au public éclairé de Pesth, qui accueille avec tant de bienveillance 

les oeuvres de mes compatriotes, à se prononcer sur un ouvrage que je suis si fi er de voir 
soumis à un jugement tel que le sien –

Veuillez recevoir, Monsieur le Baron, l’expression de ma très vive reconnaissance et 
l’hommage de mon plus profond respect.

J. Massenet

50  Báró Podmaniczky Frigyes (1824–1907) politikus, író, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke, 
1875–1884 között a Nemzeti Színház, majd 1884-től 1886-ig az Operaház intendánsa.

51  Saxlehner Emma (1849–1938) opera-énekesnő (alt), a Lahore királyában Kaled megformálója.
52  Perotti Gyula ( Julius Prott, 1841–1900) operaénekes (tenor) Alimot, Lahore királyát énekelte.
53  Ódry Lehel (1837–1920) operaénekes (bariton), operarendező Scindia fővezért alakította.
54  Ney Dávid (1842–1905) operaénekes (basszbariton), a Lahore-ban Timur főpap.
55  Tallián János (1841–1902) operaénekes (basszus), a Lahore Indrája.
56  Erkel Sándor (1846–1900) karmester, zeneszerző, 1876–1884 között a Nemzeti Színház operatagozatá-

nak igazgatója.
57  Szólót táncoltak: Rotter Irma és Weiner Júlia.
58  Campilli Frigyes (1820–1889) olasz származású koreográfus, balettmester.
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Tisztelt Báró Úr!
Sajnos korábban vállalt kötelezettségek miatt nem maradhatok tovább Pesten, ezért ké-
rem, tolmácsolja hálámat az Opera-Színház derék személyzetének:

Saxlehner asszonynak, Perotti, Odry, Ney és Tallián uraknak.
– a zenekar betanító karmestereinek és méltó vezetőjének, Erkel mesternek;
– az énekkarok művésznőinek és művészeinek, valamint kiváló igazgatójuknak;
– a kecses táncművészeknek és Campilli úrnak –
– a főpróbán látottak alapján a lehető legkitűnőbb véleménnyel vagyok az Ön által 

felügyelt színházról –
Most Pest felvilágosult, honfi társaim műveit annyi jóindulattal fogadó közönségén a 

sor, hogy kifejezze véleményét munkámról, amelyet oly büszkén bízok ítéletére –
Fogadja, Báró Úr, hálás köszönetem kifejezését és legmélyebb tiszteletem hódolatát.

J. Massenet

2.
Jules Massenet távirata Podmaniczky Frigyesnek

Milánó, 1879. január 26.

OSZK Kézirattár, Levelestár.
Francia nyelvű, idegenkezű ceruzaírás.

1 fólió (2 beírt oldal)

Monsieur le Baron Podmaniczki
Intendant Opera Bpest

Suis absolument emu
accueil si beau remerciements reconnaissant interpretes, Erkel, orchestre, choeurs

Massenet

Podmaniczki báró úr
A bpesti Opera intendánsa

Egészen meg vagyok hatódva
ily szép fogadtatás hálás köszönet szereplők, Erkel, zenekar, énekkarok

Massenet
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3.
Jules Massenet levele Podmaniczky Frigyeshez

Milánó, 1879. január 28.

OSZK Kézirattár, Levelestár
Francia nyelvű, autográf tintaírással,
boríték nélkül. 2 fólió (3 beírt oldal)

Milan
28 Janvier 79.

Monsieur le Baron,
Je reçois une lettre de ma femme qui se réjouit de votre belle dépêche après la première 
de mon opéra à Pesth ! –

– Vous êtes le plus aimable des gentilshommes ! –
– J’attends de Mr de Pazmandy une lettre de détails sur les représentations de mon 

opéra –
– Laissez-moi vous exprimer tout mon grand bonheur d’avoir été accueilli avec une 

si vive sympathie non seulement par vous, Monsieur le Baron, mais aussi par le char-
mant public de Pesth ! –

que de prévenances vous avez eues pour moi et combien je sais en apprécier le mé-
rite fl atteur –

Recevez, Monsieur le Baron, les hommages les plus reconnaissants de votre
J. Massenet

[Bejegyzések a margón, a szöveg folyásirányára merőlegesen:]
Mes hommages à Mr le Comte Szapary59 –
Mes souvenirs respectueux à Monsieur de Harkanyi

Báró Úr,
Most kapom kézhez feleségem levelét, amelyben lelkendezve ír nekem az operám pesti be-
mutatója után küldött sürgönyéről! –

– Ön a legkedvesebb úriember! –
– Pázmándy úrtól részletes levelet várok operám előadásairól –
– Engedje meg, hogy kifejezzem, mennyire boldog vagyok, hogy úgy Báró Úr, mint az 

elragadó pesti közönség részéről ilyen szívélyes fogadtatásban részesültem! –
s hogy milyen nagyra értékelem fi gyelmes előzékenységét, amellyel megtisztelt –

59  Valószínűleg gróf Szapáry Gyula (1832–1905) közgazdász, politikus, 1878–1887 között pénzügymi-
niszter.
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Fogadja, Báró Úr, hódolatomat és hálás köszönetemet
J. Massenet

Hódolatom Szapáry gróf úrnak
Tiszteletem Harkányi úrnak

4.
Podmaniczky Frigyes levele Jules Massenet-hoz

Budapest, 1879. január 30.

OSZK Kézirattár, Levelestár
Francia nyelvű, idegenkezű tintaírással,60

boríték nélkül. 2 fólió (3 beírt oldal).

Budapest, le 30. Janvier, 1879.

A Mr Jules Massenet  Paris 38 Rue Malherbes

Illustre maître !

Pour vous donner une idée de l’intérêt que notre public61, un peu froid et méfi ant, té-
moignait à votre opéra „Le roi de Lahore”, je le trouve nécessaire de mentionner que 
nous étions forcés de vendre les billets pour les deux premières à la fois ; par consé-
quent,62 tout était vendu pour deux représentations, – un fait très rare chez nous ; aussi 
donnerons nous l’opéra quatre fois de suite, le 25., 28., 30. Janvier et le 1-er de Février. 
La représentation commençait à 7 heures et fi nissait à 10 heures et demi.

L’ouverture était63 applaudie64 ; – le premier tableau faisait un très bon eff et ; le se-
cond plaisait décidément et entraînait le public65. Les artistes étaient66 appelés trois fois.

Dans le second acte le duo de la Zita et Kaled, l’air de Kaled plaisaient67  ; le duo 
entre Alim et Zita faisait grand eff et. Perotti et Benza étaient appelés quatre fois.

60  A kézírás vizsgálata alapján Podmaniczky a levelet titkárának tollba mondta, majd átolvasta, javítgatta. 
A nyelvhelyességi hibák egy részét érintő javítások tőle származhatnak.

61  A kéziratban javítva erről: publique.
62  A kéziratban javítva erről: en conséquence.
63  Javítva. A kéziratban előtte: a.
64  Javítva. A kéziratban: applaudi.
65  A kéziratban javítva erről: publique.
66  A kéziratban javítva erről: était.
67  Javítva. A kéziratban: plaisait.
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Au lever du rideau du troisième acte68 le public,69 après quelques70 secondes de sur-
prise, applaudissait avec frénésie, – ce qui durait pendant tout l’acte, surtout quand ap-
rès ce magnifi que et charmant ballet, le fi nal grandiose71 faisait vibrer toute la salle d’un 
applaudissement unanime et sans réserve. – Chanteurs, maître de ballet et danseuses 
étaient appelés plusieurs fois.

Le quatrième acte en général, surtout l’air d’Alim, très bien exécuté, faisait un très 
bon eff et ; l’arioso de Scindia ne plaisait pas autant comme nous l’espérions et comme72 
l’aurait mérité ce morceau charmant.

La mise en scène du quatrième acte et l’arrangement du cortège de Scindia étaient73 
très réussis74 ; – les artistes et le régisseur étaient appelés75.

Dans le cinquième acte le duo de Zita et Alim, surtout les parties hautes de ce duo et 
la dernière scène entre Scindia, Alim et Zita – très bien jouée et chantée76 – avec 
l’apothéose très bien réussie,77 faisaient78 un très grand eff et. Le public79 ne bougeait80 
pas, restait jusqu’à la dernière note et applaudissait et appelait les artistes.

Erkel était appelé souvent, mais ne paraissait pas devant le public81.
L’orchestre avec son chef d’orchestre était vraiment sublime.
Les choeurs se surpassaient, – ces braves artistes étaient vraiment magnifi ques, ils 

jouaient bien et chantaient à merveille.
Les solistes – malgré l’état un peu génant de la Benza et malgré les fatigues des répé-

titions et les angoisses d’une première, étaient très braves et restaient pendant toute la 
soirée à la hauteur de leur tâche.

Le ballet, élégant, coquet, avec leurs costumes bien choisis,82 agile et souriant ; les 
beaux décors resplendissant de lumière ; – les choeurs avec leurs costumes riches et bri-
llants ; – tout cela formait un vrai paradis.

La dernière scène avec Alim sous un bosquet de fl eurs était tellement applaudie83 
que nous levions le rideau pour prolonger la vue84 de ce tableau féerique.

68  Javítva. A kéziratban: act.
69  A kéziratban javítva erről: publique.
70  Javítva. A kéziratban: quelque.
71  Javítva. A kéziratban: grandieux.
72  Comme helyett helyesen que kétszer.
73  Javítva. A kéziratban: était.
74  Javítva. A kéziratban: réussi.
75  Javítva. A kéziratban: appelé.
76  Javítva. A kéziratban: joué et chanté.
77  Javítva. A kéziratban: réussi.
78  Javítva. A kéziratban: faisait.
79  A kéziratban javítva erről: publique.
80  Javítva. A kéziratban: bougait.
81  A kéziratban javítva erről: publique.
82  Javítva. A kéziratban: choisi.
83  Javítva. A kéziratban: applaudi.
84  Javítva. A kéziratban: vu.
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La mise en scène en général était très bonne ; les costumes riches,85 bien choisis,86 
sans être surchargés87 ; les décors brillants et tout à fait après les instructions reçues88 
avec la partition.

En général la première du „Roi de Lahore” était la plus brillante des premières qu’on 
puisse s’imaginer chez nous. Un grand succès, et espérons le, un succès durable.

La seconde représentation a eu lieu hier le 28., avec le même succès comme89 la 
première, – tout est vendu pour demain.

Les solistes chantaient mieux à la seconde ; surtout Odry était beaucoup plus calme, 
en conséquence l’arioso du quatrième acte plaisait et était applaudi, – à la troisième 
représentation cela sera bissé.

Perotti et Benza étaient90 très bien au premier, second et cinquième acte ; le public91 
comprenait mieux la musique, et se trouvait plus casé [!] qu’à la première.

Agréez, Illustre maître, l’assurance de mes sentiments les plus distingués, avec les-
quels j’ai l’honneur d’être

votre tout dévoué
intendant

Kitűnő Mester!

Hogy fogalmat alkothasson arról, hogy kissé hűvös és bizalmatlan közönségünk mekkora 
érdeklődést mutatott „Lahore királya” operája iránt, szükségesnek tartom megemlíteni, 
hogy kénytelenek voltunk a két bemutatóra egyszerre kiárusítani a jegyeket, következésképp 
minden jegy elkelt az első két előadásra – ami nálunk meglehetősen szokatlan; így aztán 
sorozatban négyszer adjuk az operát, január 25-én, 28-án, 30-án és február 1-jén. Az 
előadás 7 órakor kezdődött és fél 11-kor fejeződött be.

A nyitányt megtapsolták; – az első kép nagyon jó benyomást tett; a második határozot-
tan tetszett és magával ragadta a publikumot. Háromszor tapsolták vissza a művészeket.

A második felvonásban Zita és Kaled kettőse, valamint Kaled áriája tetszést aratott; 
Alim és Zita duettje nagy hatást tett a nézőkre. Perottit és Benzát négyszer hívták vissza a 
színpadra.

Amikor a harmadik felvonás elején felment a függöny, a közönség – pillanatnyi megle-
pődés után – tapsviharban tört ki, ami a felvonás végéig kitartott, főleg, hogy a nagyszerű 
és bájos balettet követő grandiózus fi nálé az egész nézőtéren önfeledt vastapsot váltott ki.

– Az énekeseket, a balettmestert és a táncosokat többször is a lámpák elé hívták.

85  Javítva. A kéziratban: riche.
86  Javítva. A kéziratban: choisi.
87  Javítva. A kéziratban: surchargé.
88  Javítva. A kéziratban: reçu.
89  Helyesen: que.
90  Javítva. A kéziratban: était.
91  A kéziratban javítva erről: publique.



404

A negyedik felvonás összességében, de különösen Alim kitűnően sikerült áriája nagyon 
jó benyomást tett; Scindia ariosója nem keltett akkora tetszést, mint reméltük, és amint ez 
az elbűvölő zeneszám megérdemelte volna.

A negyedik felvonásnak és Scindia díszmenetének színpadi elrendezése nagy sikert ara-
tott; – a művészek mellett a rendezőt is színpadra hívta a közönség.

Az ötödik felvonásban Zita és Alim kettőse, s főképp e duett magas fekvésű részei, vala-
mint a Scindia, Alim és Zita közt lefolyt utolsó jelenet – mindez igen jól eljátszva és előad-
va – a nagyszerűen sikerült apoteózissal, nagy hatást tett a közönségre, amely nem moz-
dult, kitartott az utolsó hangig; a szűnni nem akaró taps többször visszahívta a művészeket.

Erkelt sokszor hívta a közönség, ám ő nem jelent meg a színpadon.
A zenekar – karmesterével együtt – valóban nagyszerű volt.
A kórusok egymást szárnyalták túl, – e derék művészek tényleg csodásak voltak, jól 

játszottak és pompásan énekeltek.
A szereplők – a Benza kissé aggasztó állapota, a próbák fáradtsága és a bemutató izgal-

mai ellenére – remekül megállták helyüket, és egész este hivatásuk magaslatán álltak.
A balettkar elegáns, kacér tánca, jól eltalált jelmezeikben a fürge, mosolygós táncosnők-

kel; a csodaszép, fényesen tündöklő díszletek; – gazdag, pompás jelmezeikben a karok; – 
mindez együtt valóságos paradicsom volt.

Az utolsó jelenet Alimmal, amely egy virágos ligetben játszódik, óriási tapsot kapott, 
így felhúztuk a függönyt, hogy továbbra is látható legyen ez a tündéri kép.

A színpadi elrendezés általában nagyon jó volt; a jelmezek remekül eltaláltak, pompá-
sak, de nem túldíszítettek; a ragyogó díszletek a partitúrával kapott utasításoknak min-
denben megfeleltek.

Összességében a „Lahore királya” bemutatója a nálunk elképzelhető legfényesebb pre-
mier volt. Nagy siker, és reméljük, tartós siker.

A második előadás – 28-án – a premieréhez hasonló sikert hozott; minden jegy elkelt 
holnapra.

A főszereplők jobban énekeltek másodjára; főleg Ódry volt sokkal nyugodtabb, így a 
negyedik felvonás ariosója tetszett, és a közönség megtapsolta, – a harmadik előadáson 
majd megújrázza.

Perotti és Benza nagyszerűek voltak az első, a második és az ötödik felvonásban; a 
publikum értőbben hallgatta a zenét, és jobban érezte magát, mint a bemutatón.

Kérem, Kitűnő Mester, fogadja legmélyebb nagyrabecsülésem kifejezését, amellyel
maradok őszinte híve

az Ön intendánsa



405

5.
Podmaniczky Frigyes távirati üzenete Jules Massenet-nak

Keltezés nélkül.92

OSZK Kézirattár, Levelestár
Francia nyelvű, autográf ceruzaírással.

Massenet Paris Rue Malherbes

Par ordre de Sa Majesté le roi, nous donnons à l’occasion du théâtre paré de ce soir votre 
chef d’oeuvre „Le Roi de Lahore”.

Podmaniczky

Őfelsége, a király rendeletére a ma esti théâtre paré alkalmából az Ön remekművét, a „La-
hore királyá”-t adjuk.

Podmaniczky

6.
Jules Massenet levele Erkel Sándorhoz93

Párizs, 1885. január 30.

OSZK Kézirattár, Fond XII/738, Ep. mus. 379.
Francia nyelvű, autográf tintaírással,
boríték nélkül. 2 fólió (2 beírt oldal)

Paris, 30 Janv. / 85.

Mon cher Maître et ami, en souvenir de nos excellentes relations voulez-vous faire bon 
accueil à Mrs Marty et Pierné (grand prix de Rome)94 qui sont tous les deux mes élèves 
et qui visitent la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne avant de rentrer en France.

– Ce sont deux compositeurs d’un grand talent et pour cette raison encore ils mé-
ritent votre amitié.

toujours bien à vous
J. Massenet

92  Az üzenet 1879. május 5-re datálható a tartalom alapján.
93  Erkel Sándor 1884–1886 között az Operaház igazgatói posztját is betöltötte.
94  Kiemelés az eredetiben. Georges Marty (1860–1908) francia zeneszerző, karmester és Gabriel Pierné 

(1863–1937) zeneszerző, orgona- és zongoraművész, karmester, az 1882-es Római-díj nyertesei.
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Kedves Mesterem és Barátom, tekintettel kitűnő kapcsolatunkra, ugye megkérhetem, 
hogy fogadja szívesen Marty és Pierné urakat (Római-díjasok): mindketten tanítványaim, 
akik ellátogatnak Magyarországra, Ausztriába és Németországba, mielőtt visszatérnek 
Franciaországba.

– Nagyon tehetséges zeneszerzők, akik már csak ezért is méltók az Ön barátságára.

Sokszor üdvözli:
J. Massenet

7.
Jules Massenet levele Victoria Bartoluccihoz95

Párizs, 1885. október 15.

MÁO Emlékgyűjtemény, 92.4/1–2
Francia nyelvű, autográf tintaírással,

Massenet névjegyével. 2 fólió (3 beírt oldal)

Paris – 15 8bre / 85

Chère Mademoiselle,
Me voilà grandement récompensé de mon attention… car vous y répondez avec l’envoi 
de votre charmant portrait –

merci mille et mille fois.
 

Votre dévoué
admirateur

J. Massenet

[A fol. 1. versóján, a szöveg folyásirányára merőlegesen:]
Les répétitions du « Cid »96 à l’opéra marchent à merveille –
Mes bien chers souvenirs à M. le Baron Podmaniczky et au Maître Erkel –

95  Victoria Bartolucci (Bartolucci Viktória, 1861–1915) opera-énekesnő (mezzoszoprán), a Heródiás cím-
szereplője.

96  Massenet Cid című operájának ősbemutatójára 1885. november 30-án került sor a párizsi Operában.
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Kedves Kisasszony!

Ím, fi gyelmem elnyerte jutalmát... hiszen bájos portréját küldi válaszul –
ezerszer és ezerszer köszönöm.

Maradok hű
csodálója

J. Massenet

A „Cid” próbái csodásan haladnak –
Szívélyes üdvözletem Podmaniczky báró úrnak és Erkel mesternek –

[Tintaírással, illetve nyomtatott betűkkel a névjegykártyán:]

toutes mes félicitations et mes meilleurs souvenirs:

szívből gratulálok és sokszor üdvözlöm:

J. Massenet
Membre de l’Institut
Paris
38, Rue du Général Foy

8.
Jules Massenet levele id. Ábrányi Kornélhoz97

Párizs, 1894. október 13.

OSZK Kézirattár, Fond XII/737, Ep. mus. 618.
Francia nyelvű, autográf tintaírással,

sérült borítékkal. 2 fólió (3 beírt oldal).

Hongrie / Monsieur Abrányi / (aux soins de Mr Rózsavölgyi és Társa / cs. és kir. udvari 
zeneműkereskedése) / Budapest

Paris – 13 oct. / 94.

97  Ábrányi Kornél (1822–1903) zenei író, zeneszerző, zongoraművész.
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C’est avec bien du plaisir, cher Monsieur et ami, que j’apprends la bonne impression 
que vous a laissée la partition de la Navarraise98.

– Une partie de cette bonne impression revient, je n’en fais pas doute, à l’excellente 
interprétation qu’on a donnée à ma petite oeuvre au théâtre Royal de Budapest ; mais 
venant de vous, pour qui j’ai tant de sympathie, cela me rend tout heureux.

– que m’apprend-on encore ? que vous avez bien voulu faire une transcription artis-
tique du „Nocturne” pour piano –

Et cette collaboration me rend encore plus fi er.
– J’en ai parlé à mon éditeur99 qui revendique l’honneur de cette publication.
– Envoyez-lui votre manuscrit que je suis si curieux de connaître et il se met tout à 

votre disposition – vos conditions seront les siennes.
– Il serait dur pour lui de voir cette transcription publiée ailleurs, dur et pas très 

juste.
– Votre grand esprit le comprendra.

Cordialement à vous
– Massenet
46 rue du général Foy – Paris

Nagy örömmel hallom, kedves Uram és Barátom, milyen jó benyomást tett Önre A navar-
rai lány partitúrája.

– Semmi kétségem afelől, hogy ez a kedvező benyomás részben a kitűnő előadásnak 
köszönhető, amelyben kis művem a budapesti Királyi színházban részesült; véleménye 
azonban, minthogy annyi rokonszenvet érzek Ön iránt, örömmel tölt el.

– és még mit hallok? hogy Ön arra gondolt, hogy művészi átiratot készít zongorára a 
„Nocturne”-ből.

És erre az együttműködésre még büszkébb vagyok.
– Beszéltem róla a kiadómmal, aki magának követeli a megtiszteltetést, hogy művét 

kiadhassa.
– Küldje el neki kéziratát – alig várom, hogy megismerjem – és ő áll rendelkezésére, 

magára nézve elfogadja az Ön feltételeit. –
– Nehéz lenne neki, ha máshol jelenne meg ez az átirat, nehéz és nem is egészen méltá-

nyos.
– Bölcs megértésében nem kételkedem.

Szívélyes üdvözlettel
– Massenet

98  Kiemelés az eredetiben.
99  Massenet műveinek kiadója 1891-től Henri Heugel (1844–1916).
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