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Előszó 
 

„A művelődéstudomány (cultural studies) divatja arra ösztönzi az irodalmárt,  
hogy kísérletet tegyen többféle művészet összehasonlító vizsgálatára.” 

Szegedy-Maszák Mihály1 

 

Értekezésemet Mihalovich Ödönnek, a magyar romantika zeneszerzőjének szenteltem, akinek 

életműve jó eséllyel várta, hogy bekerüljön a komolyzenei kánonba, ám annak utolsó hazai 

rögzítésekor, 1947-ben kimaradt. Mihalovich Ödönről ugyan szinte minden zenetörténeti 

összefoglaló munka, például: Szabolcsi Bence (1947) és Dobszay László (1984) kötete, 

valamint zenei lexikon megemlékezik egy-két bekezdés erejéig, sőt angolnyelvű wikipedia 

oldala is van, mégis – a kanonizálás híján – jószerével ismeretlen zeneszerzőnek számít.  

Érdeklődésemet azért keltette fel a szerző, mert életművében számos 

művelődéstudományi kérdés elemezhető, így Mihalovich-hoz köthető az első, magyar, 

szimfonikus Nietzsche-recepció, egy népiességet elhagyó szépirodalmi horizont, a hazai 

irodalom és a szimfonikus zene korai kapcsolata, a kulturális híd-szerep egyik kísérlete, a 

verbunkos és a programzene ötvözete, valamint egy zenei intézményrendszer kiépítése. 

Mihalovich munkássága azért alkalmas e kérdések érdemleges vizsgálatára, mert abban a 

magyar Liszt-Wagner iskola csúcspontját fedezhetjük fel. 

 

* 

Az értekezés életrajzi rétegét több alapszöveg felhasználásával hoztam létre. Merítettem 

Major Ervin biográfiájából, de legalább ennyire fontos volt a Liszt- (közreadta: Prahács 

Margit), és Mihalovich-levelezés (közreadta: Inge Birkin) is. A dolgozatban felhasználtam 

eddig nem közölt forrásokat is, így a szerző két sajátkezű önéletrajz-vázlatát, valamint a 

Cosima és Bülow által neki írt leveleket. Mindezeken túl nagy segítségemre volt Sylvija 

Lučevnják horvát kutatónő 2009-es családkutatása. 

 A horvát családnevű, német anyanyelvű, magyar művész életútján jól láthatóak, hogy 

milyen önazonosság-modellek léteztek a k.u.k. államban. Mihalovich Ödön életében három 

nagy fordulat figyelhető meg: hazaköltözése, magyar stílusfordulata, valamint elhallgatása. A 

fiatal zeneszerző lipcsei és müncheni évei után 1870-ben Pestre költözik, de Liszt, Bülow és 

                                                 
 
1 Szegedy-Maszák (2008/b): 52. 
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Wagner révén hosszú ideig részt vesz még az Újnémet Iskola (Neudeutsche Schule) zenei 

eseményein, ahol műveit továbbra is rendszeresen bemutatják. Ebben az időben Pesthez köti 

ápolásra szoruló édesanyja, két jóbarátja, Apponyi Albert és Végh János, valamint a hazai 

zeneéletben betöltött/betöltendő reformátori szerepe.  

Élete második nagy fordulata még inkább Pesthez köti, mert 1887-ben a Magyar 

Királyi Zeneakadémia igazgatójának nevezik ki. 1887 után a Wesendonck-dalciklust (1888) 

leszámítva immár csak a magyar irodalomból meríti egyre modernebb témáit, illetve ezzel 

egyidőben megnöveli műveiben a verbunkos szerepét. Ez utóbbi két stílusréteg 

megnövekedett szerepe miatt a zeneakadémiai korszakot Mihalovich „magyaros 

korszakának” tekinthejük. Az 1890-es évtized sikerei után, 1903-ban azonban leteszi tollát – s 

elnémul. Elnémulása éppoly rejtélyes, minthogy a szerelmes dalok, operák és balladák 

szerzője miért is nem lobbant lángra egyetlen ismert hölgyiránt sem. 

Az értekezés irodalomtörténeti rétegében a szerző irodalmi horizontjait és főként 

horizontváltásait mutatom be Várkonyi Nándor, Sőtér István és Szegedy-Maszák Mihály 

tanulmányaiból kiindulva. Mihalovich eleinte főként a német romantika kedvelt szövegeit 

(Lenau, Heine, Geibel) zenésíti meg – angol és francia kitérői minden esetben új utak 

keresésével állnak összefüggésben. Bár magyar irodalom a kezdetektől jelen van az 

életműben, de kizárólagossá csak magyar stílusfordulata után válik. Mihalovichról 

elmondható, hogy naprakészen ismeri a hazai irodalmi közéletet, ugyanis magyar témájú 

alkotásai, nagyrészt a versek születéséhez igen közeli időszakra esnek, így Gyulai A sellőjét 

még megjelenése évében, Arany Toldiját és Reviczky Pánját pedig kinyomtatásuk utáni tíz 

éven belül zenésíti meg.  

Nemcsak a német nyelvet váltja fel a magyarral, de a magyar irodalmi irányzatok 

között is nagy utat jár be. A zeneszerző a magyar irodalomból eleinte a népiesség korabeli 

terméseivel foglalkozik. Kevés Petőfi-vers után talál rá a Gyulai-versre, majd bő egy évtized 

után Arany eposzára. A Toldi szerelme választása ugyanakkor már jelzi a szerző 

horizontváltását, ugyanis Arany e műve már nem – kizárólag – népies, mind a téma, mind a 

szerkezet, mind a nyelvezet új, szimbolikus ábrázolásmóddal bír. A Toldi után a zeneszerző 

még továbblép, és 46 évesen képes teljes mértékben szakítani korábbi irodalmi horizontjával, 

és az Arany „ellenfelének” számító, „kozmopolita” Reviczkytől választ szöveget. E 

szövegben saját korának lehető legkorszerűbb magyar irodalmára talál rá. Mihalovich késő 

felnőttkori horizontváltása, mely egyidejű zenei stílusának átalakulásával is, nagyfokú 

érzékenységet, nyitottságot és tehetséget árul el. 
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Az értekezés zenetörténeti rétegében az egyes zeneművek történeti s irodalmi 

megközelítése után „szimfonikus” olvasásmódot alkalmazok, végezetül ezen horizontok 

összeolvadását olvasom. Szimfonikus olvasatomat Wilheim András és Dalos Anna módszere 

alapján alakítottam ki. Wilheim szerint: „…Bartók számára fontos és evidens volt a zene 

tartalmat kifejező volta, még programzenei értelemben is, és nemcsak korai éveiben.” Dalos 

pedig azt írja: „Az analízisekben abból a feltételezésből indultam ki, hogy még az abszolút 

zene is rendelkezik bizonyos programatikus vonásokkal, azaz van jelentése. … narratív 

struktúrák feltárására törekszem, különböző zenei elemekre – többek között jellegzetes 

kodályi intonációkra, toposzokra, vagy éppen zeneszerzés-technikai megoldásokra – 

támaszkodva.”2 

Az irodalom és zene párhuzamos olvasatában nagy segítségemre volt Szabolcsi Bence 

zenetörténet-írása, Alan Walker és Legány Dénes Liszt-tanulmánya, továbbá Szerző Katalin 

Mihalovich operáiról, Virág Emese Mihalovich dalairól írt tanulmánya. E mintákhoz 

hasonlóan sikerült az életművet ütköztetni az életrajzzal, a korabeli irodalmi hagyománnyal és 

egyben archetipikus jelenségekre is felfigyelni. A feltételezéseket minden esetben a szerző 

leveleivel támasztottam alá. Így a close reading, a recepcióesztétika és a kánonelmélet 

eszközei mellett sikerült sokszor magát a szerzőt is bevonni saját műveinek értelmezésébe. 

Végezetül a dolgozat célja, hogy bemutassa a hivatalos kánon és a Mihalovich-életmű 

viszonyát. A szakirodalom áttekintése során az derül ki, hogy Mihalovich Ödönről napjainkig 

egy monográfia jelent meg, annak ellenére hogy 1947-ig a legjelentősebb zeneszerzők között 

tartották számon (az 1891 és 1947 között megjelent 10 magyar zenetörténetben). Szabolcsi 

Bence (1947) viszont már – a zsdanovi tézisek árnyékában, Bartók és Kodály életművét 

megmentendő – mellőzte a kánonképzés során, és csak Szerző Katalin (1977) munkássága 

révén kerülhetett be a zenetudományi kutatások mellékpályájára. A szerző műveire vonatkozó 

hangversenynaptár összeállítása révén azonban ma már jóval tárgyilagosabban ítélhetjük meg 

Mihalovich Ödön zeneszerzői teljesítményét: egy százötven koncerten és negyven operaesten 

felcsendülő életművet kell újra mérlegre tenni.  

Molnár Géza (1882-1932) zenetörténész 1917-ben így méltatta. „Átfogó erejű mester, 

kinek ideáljai érintkeznek egy lelkileg elmélyedni akaró nemzet általános ideáljaival, aki nagy 

területeket szántott föl és akinek művészi komolysága a magyar zenevilág mai kulturális 

önérzetének egyik forrása.”3 

                                                 
 
2 Dalos (2007): 20. 
3 Molnár (1917): 3. 
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Mihalovich Ödönről szóló szakirodalom 
 

Sajátkezű életrajz-vázlatok 

Mihalovich Ödöntől szövegek között nem találunk a szerző életét átfogó visszaemlékezést. 

Major Ervintől tudjuk, hogy Mihalovich vezetett egy szűkszavú naplót, amelyet Major sajnos 

nem adott ki, s amely azóta sem került elő.4 Mihalovich, élete végén a nyilvánosság számára 

is összeállított egy visszaemlékezést, erről 1929-ben nyilatkozott a Muzsiká-nak.5 Ez az 

emlékirat szintén eltűnt, s későbbi utalást sem találtunk rá, még Major Ervin tanulmányában 

sem.  

Az eddigi kutatásokban nem szereplő, két, életút-részletet összefoglaló iratra 

bukkantam, melyeknek sem célja, sem keletkezési időpontja nem ismert, csupán a bennük 

közölt adatok alapján feltételezhető, hogy az első 1872-ben, míg a másik 1890-ben született. 

Mindkettőt teljes egészében közlöm az „Első / Második sajátkezű önéltrajz” című fejezetben.  

 

* 

Tanulmányok 

Mihalovich Ödön életművének vizsgálatát akadályozza, hogy hiányzik a vele kapcsolatos 

alapkutatás, így a Mihalovich-monográfia is. Életéről egyetlen, életművéről mindössze négy 

tanulmány született. A biográfiát Major Ervin írta; operáit Szerző Katalin, dalait Virág Emese 

elemezte6; továbbá a zeneakadémiai igazgató munkásságát ismét Szerző Katalin valamint 

Gádor Ágnes - Szirányi Gábor mutatta be tudományos igénnyel.7  

A későbbi kutatásokat sok szempontból meghatározó életrajzot Major a zeneszerző 

halálát követő néhány hét alatt állította össze, ezért sok adat kimaradt belőle, amelyek a mai 

napig pótolhatatlannak bizonyultak. Például keveset idézett az azóta eltűnt, 1868-1928 között 

vezetett naplóból, átsiklott Mihalovich Liszthez, Mahlerhez fűződő barátsága felett, s 

gyakorlatilag befejezte az életrajzot abban a pillanatban, amikor Mihalovich a Zeneakadémia 

igazgatójává vált, 1887-ben. Major életrajza mégis alapvető irányokat jelölt ki a kutatás 

számára, így a müncheni zenei körrel és a hazai zeneélettel való kapcsolatot részletesen 

bemutatta, valamint az életrajz jelentősebb eseményeit tárgyilagosan összefoglalta. 

                                                 
 
4 Major (1929): 3. 
5 Muzsika, 1929/1-2, 13. 
6 Major (1929). 
7 Szerző (1977); Gádor-Szirányi (1977); és Szirányi (é.n.). 
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Szerző Katalin 1974-76 között írta „Mihalovich Ödön munkássága operái tükrében” 

című zenetudományi szakdolgozatát, amellyel sikeresen törte meg a zeneszerző körüli hosszú 

csendet,8 melyből három részletet jelentetett meg,9 valamint ennek kapcsán állította össze a 

Mihalovich-műjegyzéket, melyet a Magyar Zené-ben adott ki.10 Szerző Katalin kutatásának 

érdeme az is, hogy a Zeneakadémia fennállásának 100. évfordulója alkalmából – az immár 

felélesztett – Mihalovich harminckét éves igazgatásáról az említett két tanulmány 

megjelenhetett.  

 Közel harminc évvel később, 2003-ban született a következő elemzés a Mihalovich-

életmű egy jelentős szeletéről, Virág Emese „Mihalovich Ödön dalai” című DLA-

értekezésében. A művésznő egyben az első Mihalovich-hangfelvétel szerkesztője és 

zongoristája is.11  

 

* 

A kiadott levelezés 

Mihalovich hatalmas levelezéséből több részlet már megjelent, azonban a Zeneakadémia 

tulajdonában levő levélgyűjtemény gondozott kiadása még várat magára. 

Elsőként D’ Isoz Kálmán, az Országos Széchényi Könyvtár Zenei Osztályának 

alapítója, jelentetett meg szemelvényeket Cosima Wagnernek Mihalovich-hoz írt leveleiből 

1950-ben. Isoz még személyesen ismerte Mihalovichot, innen eredeztethető az a 

„korszellemtől eltérő” törekvése, hogy 1950-ben rövid összefoglalást nyújtson a szerző 

levelezéséről – amely cikke egyben a máig kiadatlan leveleknek egyetlen tudományos igényű 

elemzése is.12 

A következő levélkiadásra 1981-ig kellett várni, amikor Gádor Ágnes-Batta András 

sajtó alá rendezte Gustav Mahler Mihalovich-hoz írt leveleit.13 A legnagyobb terjedelmű 

közlés Inge Feichtinger nevéhez köthető, aki négy alkalommal közölt kommentárokkal 

ellátott részleteket a Mihalovich-levelezésből, így kiadta a Mathilde Wesendonckhoz, Liszt 

Ferenchez írt – és Bécsben őrzött – leveleket, valamint az operák bécsi előadásterveit 

                                                 
 
8 Szerző (1976). 
9 Szerző (1977), Szerző (1996), Szerző (2004). 
10 Szerző (1979): 374-390. 
11 Virág (2003). – Virág Emese által rögzített Mihalovich Dalok című Hungaroton Cd-hez tartozó kísérőfüzetben 
Szitha Tünde tollából jelent meg rövid összefoglaló.  
12 Isoz (1950): 202-210. 
13 Gádor -Batta (1981). 
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tartalmazó iratokat.14 Wesendonck Mathilde válaszai, valamint Mihalovich Wagnerhez, 

Mahlerhez írt levelei jelenleg nem hozzáférhetőek egyetlen ismert gyűjteményben sem. 

Liszt-kiadásokban találunk elszórtan még Mihalovich-hoz írt leveleket. Így először La 

Mara közölt az akkor még élő Mihalovich engedélyével néhányat Liszt- és Bülow-hozzá 

intézett leveleiből.15 Csapó Vilmos Liszt-kötetében csupán Liszttől Augustnak írt, de 

Mihalovichról szólót két levelet tett közzé.16 Végül Prahács Margit, aki a magyarországi 

gyűjtemények teljes Liszt-levelezését kiadta, számos addig nem publikált Mihalovichnak 

szóló levelet közölt.17  

 

* 

Méltatások, visszaemlékezések, cikkek 

A nagyobb lélegzetvételű összefoglaló jellegű cikkek közül az elsőt Ábrányi Kornél írta 

1870-ben, s ezzel lefektette a magyar Mihalovich-kritika alapjait.18 A következő meghatározó 

erejű cikket Apponyi Albert jelentette meg 1895-ben a Zeneirodalmi Szemlében – melynek 

szemléleti és nyelvi hatása egészen 1929-ig kimutatható.19  

1912-ben, a szerző 70. születésnapja alkalmából Kereszty István tollából született 

hosszabb méltatás a Zenelap-ban.20 1917-ben a Járosy Dezső szerkesztette, temesvári 

megjelenésű Zenei Szemle szentelt önálló számot Mihalovich Ödön életművének, s ekkor írta 

meg visszaemlékezését Molnár Géza, Moravcsik Géza, Kern Aurél és Fodor Gyula.  

Mihalovich halálakor, 1929-ben jelent meg a Muzsika Mihalovich-különszámában 

Major Ervin 20 oldalnyi, már említett, monográfiája, melyet különlenyomatként is kiadtak. 

Amint 1870-ben Ábrányi, 1895-ben Apponyi, úgy 1929-ben Major tanulmánya vált a 

Mihalovich-kutatás alapszövegévé. 1929-ben jelent meg a Zenében háromoldalas életrajz és 

búcsúztatás feltehetően Vaszy Viktor tollából, de Siklós Albert közreműködésével.21 

Ugyanekkor írta meg Tóth Aladár is máig korszerű Mihalovich-cikkét a Zenei szemlé-be – 

melyet Legány Dezső közölt újra 1962-ben.22  

                                                 
 
14 Pechotsch-Feichtinger, Inge (1999), Birkin-Feichtinger (2002), Birkin-Feichtinger (2003),  
Birkin-Feichtinger (2006). 
15 La Mara (1893), La Mara (1898): 376., 414. 
16 Csapó (1911): 179., 181., 185., 205. 
17 Prahács (1955), Prahács (1966). 
18 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = Zenészeti Lapok, 1870. 04. 10. X/28., 411. 
19 Apponyi (1895): 132-133. 
20 Kereszty (1912): 1-5. 
21 Siklós (1929): Mihalovich Ödön temetése = A Zene, X/14-15. 
22 Tóth (1929): MÖ = Zenei Szemle, 1929. II., 15-18. és Legány (1962): 373-374. 
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1930-ban A Zene folyóiratban jelent meg Siklós Albert tollából egy összefoglaló a 

Mihalovich-emlékünnepélyről, s közölte benne Apponyi egy újabb megemlékezését 

Mihalovich Ödönről.23 A zeneszerzőről századik születésnapján Boros Rezső emlékezett meg 

A Zene hasábjain.24  

 

* 

Zenetörténeti összefoglalók 

1893-tól szerepelt rendszeresen a Mihalovich-életmű zenetörténeti összefoglalásokban 

(Ábrányi, Káldy, Szentimrényi, Siklós, Falk, Káldor, Batizi).25 A szerző halála után megjelent 

zenetörténeti ismertetők is számon tartották a közelmúlt jelentős alkotói között, így utalt rá 

Demény Dezső Hangversenykalauza és Papp Viktor Zenekari esték kiadványa is.26 Lányi 

Viktor hatodszor is kiadott Operakalauzában közölte a Toldi szerelme című Mihalovich-opera 

cselekményvázlatát, és az 1893-as, ősbemutató rendezését is felidézte.27 

Szabolcsi Bence két átdolgozást megért összefoglaló munkája, A magyar zene 

évszázadai II. köteté-ben vizsgálta a romantika korszakát, ahol rendszeresen előfordul a 

kísérletezők között Mihalovich neve.28 Dobszay László az 1984-ben megjelent A magyar 

zenetörténet című összefoglaló munkájában szintén megemlékezett Mihalovichról.29 Tallián 

Tibor is szentelt néhány bekezdést Mihalovichnak 1984-ben és 1990-ben a magyar 

operatörténetet feldolgozó tanulmányában.30 Németh Amadé rövid áttekintést nyújt 

Mihalovich három Budapesten bemutatott operájáról, közli kivonatos cselekményüket, a 

bemutatók körülményeit és értékeli az operákat.31 

Pándi Mariann Száz esztendő magyar zenekritikája című dolgozata volt az első olyan 

szakirodalom, ahol Mihalovich alkotói pályája a korabeli forrásokat idézve került 

tárgyalásra.32 Pándi e gyűjteménye pártatlan igyekezett maradni, s csupán az eredeti 

szövegeket ismertette. Ugyanez a törekvés hatja át Legány Dezső Liszt Ferenc 

                                                 
 
23 Siklós (1930): Mihalovich Ödön emlékest = A Zene, XI/3. 
24 Boros (1943): 105-108. 
25 Káldy (1893): 402-403., Káldy (1909): 387.; Ábrányi (1899): 210., Szentimrényi (1920): 720., Siklós = 
Molnár (1936): 130., Falk (1937): 129-134., Káldor (1938): 167-168., Batizi (1944): 29.  
26 Demény (1938): 210., Siklós (1941): II/58. 
27 Lányi (1937): 128. 
28 Szabolcsi (1961): 301. 
29 Dobszay (1984): 341. 
30 Tallián (1984): 138., Tallián (1990): 80. 
31 Németh (2000): 127, 134., 179. Adatai, sajnos, több helyen pontatlanok, például a Toldi és az Eliana 
cselekményleírásában. 
32 Pándi (1967): 144., 169-170 és Pándi (2001): 194., 196, 211., 221-222. 



 12

Magyarországon című két tanulmányát is, aki szintén az eredeti forrásokból rekonstruálja 

Liszt életét és – amennyiben Liszt látóterébe került – Mihalovichét.33 

Mihalovich több esetben bekerült a zenetörténeti szakirodalomba hivatkozott 

példaként is (pl. Molnár Géza: A magyar zene elmélete).34 A legszebb hivatkozást Siklós 

Albert zenepedagógiai szakkönyvében találjuk, a Hangszereléstan-ban.35  

 

* 

Lexikonok 

Mihalovich Ödön életéről a saját korában több kisebb-nagyobb lexikon-szócikk jelent meg, a 

legelső már 1880-ban Ságh József Magyar zenészeti lexikonjában napvilágot látott.36 A Pallas 

és Révai Lexikon ettől kezdve számon tartotta.37 

1925-ben, a Zeneakadémia fennállásának 50. évfordulójára kiadott ünnepi évkönyvben 

Siklós Albert állította össze a rövid életrajzokat, s ebben a szócikkében több, másutt nem 

publikált adatot is közölt Mihalovichról, amelyeket vagy személyesen, vagy az egy ideig 

Mihalovich, majd Siklós „jobbkezeként” tevékenykedő fiatal Vaszy Viktortól szerzett be. 

A zeneszerző halála után is jelent meg róla szócikk Szabolcsi Bence és Tóth Aladár 

Zenei Lexikonában és Lányi Viktor Hungária Zenei Lexikonában.38 1945 után a Zenei 

Lexikon II. kötetében (1965) jelent meg egy rövid szócikk Ujfalussy József tollából, majd a 

Dalhaus-Eggrebrecht lexikon magyar kiadásában tűnt fel.39 Végül Frideczky Frigyes szentelt 

önálló szócikket tankönyvnek szánt Magyar zeneszerzők című lexikonjában.40 

Mihalovich a Grove és az MGG különböző kiadásaiba is bekerült.41 A két 

szaktekintélynek számító kiadvány alapján készülhettek a világhálón levő lexikonok 

Mihalovich-szócikkei is.42 

 

* 
                                                 
 
33 Legány (1976) és Legány (1986). 
34 Molnár (1904): 146.  A Királyhimnuszt idézi. 
35 Siklós (é.n.): 77.melléklet, Piroska imája, Siklós (1909): 138. Deák-Gyászhangok fagottkettős-epizódja, 220. 
Eliána áriája az 1.felvonásból, 243. Királyhimnusz., Siklós (1910): 481. Az apácák kara a Toldi 3. felvonásából. 
36 Ságh (1880): 209-210.  
37 Id. Ábrányi Kornél: Mihalovich Ödön szócikke = Pallas Lexikon (1896): XII/636. – (id. Ábrányi Kornél): 
Mihalovich Ödön szócikke =  Révai Nagy Lexikona (1915): XIII/736. 
38 Szabolcsi-Tóth (1931): II/138., Lányi (1945): 474-475. 
39 Dahlhaus-Eggrebrecht-Boronkay (1984): II/536-537. 
40 Frideczky (2000): 39-40. 
41 MGG (1961): 9/284-286., Ujfalussy József németnyelvű szócikke. Grove (2001): 16/649-651, Szerző Katalin 
és John S. Weissmann szócikke. 
42http://nl.wikipedia.org/wiki/Ödön_Mihalovich; http://de.wikipedia.org/wiki/Ödön_Mihalovich; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ödön_Mihalovich, http://hu.wikipedia.org/wiki/Ödön_Mihalovich. 
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Nemzetközi tanulmányok 

Több rövidebb-hosszabb német, angol és olasz nyelvű méltatás után az első jelentős, 

tanulmányértékű életmű-elemzés Franjo Ksaver Kuhač tollából látott napvilágot 1901-ben a 

Prosvjeta hasábjain.43 Kuhač közvetlenül az alkotótól és családjától szerezhette be 

információit, így írása a kutatás számára kifejezetten fontos. Cikke a jelen dolgozatban kerül 

be először a magyar irodalomba. 

A nemzetközi zenetudomány 1978-ban fedezte fel újonnan Mihalovichot egy Goethe-

kutatás során. Hermann Fähnrich zenetörténész négy oldalon keresztül tárgyalja Mihalovich 

Faust-fantáziáját.44 A kutató alaposan járt el, mert leírásából kitűnik, hogy ismerte a szerző 

korábbi Faust-megzenésítéseit is.  

A nemzetközi zenetudomány érdeklődését bizonyítja Inge Feichtinger már említett 

forrásközlése, valamint a Mihalovich és Mahler barátságról adott újszerű értékelése.45 Végül  

Dethlef Altenburg, vezető Liszt-kutató, emlékezik meg a szimfonikus költeményekről írt 

tanulmányában Mihalovich műfaj-elnevezéseiről és műveinek irodalmi szüzséiről.46 

 

* 

Irodalmi és filozófiai tanulmányok 

Mihalovichra az irodalomtudomány is több ízben felfigyelt, elsőként Wágner József 1913-ban 

a Faust megzenésítések során.47 Később Sonkoly István elemezte a Toldi szerelme című 

operát Arany János szövegével összehasonlítva.48  

Mihalovich munkássága iránt azonban a magyar filozófia és a mitológiatudomány 

művelői is érdeklődtek, ugyanis Pán halála című szimfonikus költeménye évtizedes (1903-

1911) vitát ihletett az Egyetemes Philológiai Közlöny hasábjain. Művében Mihalovich olyan 

                                                 
 
43 Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911), a horvát összehasonlító zenetörténet „atyja”. Eszéken született Franz 
Xaver Koch néven, melyet később önmaga horvátosított. Zágrábban, Pesten, Lipcsében, végül Bécsben folytatott 
zenei tanulmányokat. Életművében kiemelkedő szerepet kapott a népdalkutatás (1600 darabot gyűjtött és adott 
közre). Emellett Haydn és Beethoven munkásságával foglalkozott behatóan. Kutatásait a 20. században többször 
megkérdőjelezték, mert a horvát népzene európai jelentőségéről vallott állításait túlzónak tartották. Személyében 
ugyanakor egy saját korában elismert zenetudós mutatta be Mihalovich Ödön életét és munkásságát. Bojan 
Bujic: Kuhač szócikke = Grove, Vol 10, 293-294. 
44 Fähnrich (1978): II/71-74. 
45 Birkin-Feichtinger (2002). 
46 Altenburg (2001) = MGG Sachteil 9/155, 9/163. 
47 Wágner (1913): 62. 
48 Sonkoly (1938): 13. 
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egyedülálló megközelítést adott, hogy a filológusok, Gulyás Páltól kezdve Gyulai Ágoston 

keresztül Steiner Izidorig, megszólítva érezték magukat.49  

 

* 

A szakirodalom áttekintéséből is látszik, hogy a Mihalovich-életmű kutatása során alapvető 

forrásszövegek hiányával kell számolni, mert nemcsak a korszerű monográfia hiányzik, 

hanem az európai zenei élet jelentős tagjaival folytatott levelezés összesített és gondozott 

kiadása, valamint a szerzőre vonatkozó kritikák gyűjteménye is.  

A kutatás során vált az is nyilvánvalóvá, hogy Mihalovich Ödön életművét ma 

semmilyen formában nem hallhatjuk – leszámítva Virág Emese említett hat dalciklust 

tartalmazó Cd-jét. Ezen hiány miatt a dolgozatírással párhuzamosan hangversenyeket 

szerveztem, melyeken a szerző életművéből több jelentősebb darabot sikerült felkért 

művészek révén mind megszólaltatni, mind rögzíteni is.50  

 
 
  

                                                 
 
49 Az első Pán-tanulmány: Gulyás (1903): 523., erre felel Gyulai Ágost, aki Mihalovich berlini Pán bemutatója 
kapcsán foglalja össze a Magyar Szemlében a Pán történetét. Gyulai (1903): 525, Steiner (é.n.): 15., Márton 
(1903): 268., Az utolsó nagy tanulmány: Binder (1911) 305-311. 
50 A hangversenyek és felvételek listáját lásd a Mellékletekben. 
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Mihalovich Ödön (1842-1929) 
  

A Mihalovich-család 
 

A szlavóniai őshonos, szerb Mihajlovics- (Mihalović) család a török uralmat felszámoló, 

1683-1719 között zajló visszafoglaló háborúk idején emelkedett fel.51 III. Károly 1716-ban 

jutalmazta nemességgel Demeter Mihalovich (1689-1759) huszárkapitányt, aki 1742-ben, 

leszerelése után, vette meg Verőce vármegyében Raholca ősi várát, valamint a fericsancei és 

raholcai (orahovice-i) Pejacsevich-birtokokat, melyek Szlavóniában a legnagyobb uradalmak 

közé tartoztak, s amelyeket Mihalovich Demeter utódai 176 évig birtokoltak.52 A mai 

Orahovica kisvárosában már a XVIII. században felépítették kúriájukat, míg Fericsancéban 

feltehetően csak a XIX. század elején.53  

Mihalovich Demeter fia, János Károly 1763-ban a paroszláv egyházból átlépett a 

római katolikus egyházba, mellyel vallási identitást éppúgy váltott, mint ahogy lehetővé tette 

a család társadalmi előrelépését, továbbá a horvát-magyar nemesi nemzetbe való 

betagozódását.54 Mihalovich Demeter birtokvásárlásától kezdve a Mihalovich- és a 

Pejacsevich-ház többszörösen összefonódott, mert Ödön nagyapja, Mihalovich János Károly 

(Ivan Karlo) Pejacsevich Antónia (Antonija Pejačević) grófnőt vette feleségül.55 Az ő 

gyermekük, Ödön édesapja, Mihalovich Péter pedig a Verőce vármegyében vezető szerepű 

Szallopek-család leányát, Teréziát vezette oltárhoz, aki maga is Pejacsevich grófhölgy volt.56 

Mihalovich Ödön bátyjának, Károlynak a felesége, ismét csak a Pejacsevich-házhoz tartozott, 

mert a Mihalovich-dalok ajánlásából ismert Fanny von Mihalovich, eredetileg Schaffgoschen 

Franciska szilézai grófnő, Pejacsevich Adolf gróf első feleségének leánytestvére.57 Ezekután 

                                                 
 
51 Az adatokért köszönet Silvija Lučevnjak-nak, a Zavičajni Muzej Našice - The Nasice Native Museum 
igazgatónőjének. A családi adatok itt és a későbbi esetben is a Nasicei Könyvtár adattárában fellelhető 
családfáról származnak. Nasice (magyar neve: Nekcse) a Fericsáncéhoz legközelebbi járásszékhely. - A család 
szerb eredetét Silvija Lucevnjak tárta fel. 
52 Nadilo (2005): LVII/4. 142. 
53 Nadilo (2005): LVII/4. 142. 
54 Nadilo (2005): LVII/4. 142. 
55 Feltehetően ezen esküvő érdekében, kellett a Mihalovichoknak római katolikussá válniuk. 
56 Ságh (1880): 208. – A Szallopekek több nemzedéke is alispáni tisztséget töltött be Verőcében, így például 
Szallopek János, aki királyi udvarnok, császári és apostoli királyi személyes főtanácsos volt, több vármegye 
táblabírája, valamint Verőcze vármegye első alispánja és követe 1825-27-ben, 1832-36-ban és 1843-44-ben. Fia, 
Lajos 1835-ben ott al-, 1839-ben már főjegyző, 1843-ban már másod- 1848-ban első alispán, l847-ben 
országgyűlési követ volt. Nagy (1863): X/472. 
57 Horvat (1982): 25. Fanny von Mihalovichnak ajánlott dalfüzér: Edmund v. Mihalovich (1874): Sechs Gesänge 
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, Rózsavölgyi, Bp. 
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kézen fekvő, hogy amikor majd Mihalovich Ödön Pesten zenetanárt keres, akkor ahhoz a 

Mosonyi Mihályhoz ment tanulni, aki, éppen az ifjú születéséig, 1842-ig volt zenetanár a 

rétfalui Pejacsevich-kastélyban. 58 

A zeneszerző születése idejéről ismert egy kimutatás a Mihalovich-család anyagi 

helyzetéről. „1848-ban, a raholcai jószágon, Mihalovich Imre és Károly tulajdonában 102 

faluhely, Mihalovich Ignác tulajdonában 39 faluhely, továbbá, Mihalovich Terézia 

tulajdonában 14 faluhely volt. A fericsanci jószágon ekkor 139 faluhely volt Mihalovich Péter 

és Károly tulajdonában.” 59 Ezt az adatsort tekintve megállapíthatjuk, hogy a Mihalovich-ház 

valóban jelentős vagyont tudhatott magáénak.  

Mihalovich Ödön bátyja, Károly (Fericsance, 1830 – Zágráb, 1918) az egyetlen a 

rokonok közül, akinek életpályája jól dokumentált.60 Károly és Ödön többször nyaralt együtt, 

ahogy erről az 1892-es, nyári koleraveszély miatt elmaradt alkalom kapcsán is olvashatunk: 

„Megérkezett a bátyám, de sajnos megtiltották a nyaralásunk. Gondolja csak el, a 

koleraveszély következtében minden budapesti főiskola határozatlan ideig nem nyithat ki.”61  

A magyar szakirodalom tud a másik testvérről is, Mihalovich Jánosról (1843-1917).62 

János és Ödön az 1870-es évektől kezdve közös háztartásban éltek 1892-ig, amikor János 

Kállay Benjámin pénzügyminiszter (1882-1903) hívására Bécsbe költözött, s a közös 

pénzügyminisztérium külügyi osztályvezetője lett. Mihalovich Ödön erről szomorúan számol 

be: „Napi létemben szomorú változás ment végbe, fitestvérem, akivel gyermekkorom óta 

szinte megszakítás nélkül együtt éltem, a magyar minisztériumban betöltött állását egy 

                                                 
 
58  Kuhač (1901): 568., Kuhač kifejezetten fontosnak tartja a Pejacsevich-családon keresztüli Mosonyi-szálat. 
59 Šćitaroci- Šćitaroci (1998): 154., fordította: Szatanek József, akinek itt mondok köszönetet önzetlen 
segítségéért. 
60 Horvat (1982): 25-27. „Károly 1861-ben vette feleségül, az említett Schaffgoschen Franciskát, akitől hat fiú és 
két leány gyermeke született. Fiuk, Mihalovich Károly Demeter a csepéni javakat örökölte, egy 
parasztmenyecskét vett feleségül és maga is földműves lett, miután nem sikerült megtartani az uradalmi 
birtokait. Károly másik két fia lovassági tiszt lett, a legfiatalabb Leto, olyan ember lett, akit nem lehetett 
komolyan venni. További két fia közül, Antal horvát bán, Hugó pedig pap lett. Az idősebbik leány, Mária 
váratlan döntésével apáca lett, ám hamarosan meghalt szénmonoxid mérgezés következtében. Fiatalabb leányát, 
Annát egy ideig fényes esküvője miatt emlegették, ami botrányt keltett az akkori Zágrábban. Mihalovich Károly 
leginkább fericsancei birtokán élt. A zene nagy szenvedélyévé vált, s mint kiemelkedő zongorajátékos, Liszt 
Ferenc barátja volt.” 
61 Pechotsch-Feichtinger (1999): Dátum nélküli levelek („Nicht datiert”)/4., (1892.) 09.03. „Mein Bruder ist 
angekommen, leider ist uns der Aufenthalt im Ferien ganz u. gar verwehrt. Denken Sie, dass in Folge der Kolera 
Gefähr die Eröffnung aller  Budapester Hochschulen bis auf unbestimmte Zeit vertragt wurde.“ vö: „Blieben die 
guten Wiener von der Cholera bisher auch verschont,…(kiemelés: WÁ)” Pechotsch-Feichtinger (1999): 16., 
1892.09.20. 
62 Somogyi (2001): 48. – Mihalovich János létét, s Károllyal, Ödönnel való testvéri mivoltát alátámasztja 
Oszvald László is. - Oszvald László Szallopek Terézia húgának, Amáliának a dédunokáját vette feleségül, s a 
vázlatos családfát az 1980-as évtizedben adta át a Zenetudományi Intézetben Szőnyiné Szerző Katalinnak. 
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előnyösebb, bécsi külügyminisztériumi állásra cserélte. Most már még magányosabb vagyok, 

mint ezelőtt, szomorú sors, hogy így telik az idő.”63  

Azt illetően, hogy a Mihalovich-házban odahaza milyen nyelven beszéltek, s melyik 

nemzeti azonosságot választották: a horvátot, az osztráknémetet, vagy a magyart, sajnos csak 

közvetett bizonyítékok ismertek. Mihalovich Ödön naplóját, annak egyetlen szemtanúja, 

Major Ervin szerint, németül vezette.64 Szallopek János (Szallopek Terézia nagyapja) viszont 

már az 1825/26 országgyűléstől kezdve védelmezte Verőce, Pozsega és Szerém 

vármegyéknek a Magyar Királysághoz való tartozását.65 Szallopek Terézia édesapja, 

Szallopek Lajos 1848-ban Verőce megye alispánjaként törvénytelennek nyilvánította J. 

Jellasics horvát báni kinevezését és Verőce megyét a magyar országgyűlés alá tartozó 

területnek nyilvánította.66 Mihalovich Ödön pesti iskolaválasztásai ugyanezt a lelkületet 

tükrözik, mert a magyar függetlenségi szellemiséget ápolta Szőnyi Pál tanodája és a piarista 

gimnázium is.67 Végül Mihalovich Károly a horvát száborban (országgyűlés) az unionista 

politika támogatója volt, ezért is lehetett Antal (1868-1949) fia horvát-magyar miniszter 

1917-ben.68  

Sajnos, semmilyen adat nem áll jelenleg rendelkezésre azt illetően sem, hogy a 

Mihalovich-szülők milyen módon viszonyultak a fentiek után az 1848/49-es 

szabadságharchoz. Láttuk, Szallopekek a magyar függetlenséget vármegyei alispáni 

tisztségükből is védték, ám a rokonság másik fele, a Pejácsevichek, Habsburg-pártiak – de 

nem illiristák – maradtak, így Pejácsevich Péter gróf lett 1850-ben Verőce vármegye 

főispánja. Árnyalja a képet, hogy Mihalovich Károly 1873-ban nem fogadta el a horvát báni 

tisztséget az ország túlzotan illirista hangulata miatt.69 A horvát nemzetgyűlés tagjaként, a 

                                                 
 
63 Pechotsch-Feichtinger (1999): 273., „In meiner täglichen Existenz hat sich eine traurige Wandlung vollzogen, 
indem mein Bruder, mit dem ich seit meiner Kindheit fast ununterbrochen zusammenlebte, seine im ungarischen 
Ministerium inne gehabte Stelle, mit einer weiters vortheihafteren im Ministerium des Äusseren, in Wien, 
vertauschte. Nun bin ich noch einsamer als zuvor, ein trauriges Schicksal, wenn man dem Alter zuschreitet.” 

Pechotsch-Feichtinger kutatónő ezt a költözködő testvért Károllyal azonosítja, ám az teljességgel 
képtelenség, mert Károly nem élt Bécsben, még kevésbé élhetett népes családjával Ödön testvérével egy 
háztartásban. Így Somogyi Éva kutatónő adataival egybevetve a levelet, egyedül János lehet az, akiről szó van. 
Ez esetben viszont az, hogy a távozó „Bruder”-nak nevezi, egyértelműsíti János testvérségét. 

János testvérségét bizonyíthatja a Vaszy Viktor hagyatékában fenn maradt kottagyűjtemény is, melyből 
kiderül, hogy Carl Maria von Weber: Jubel-Overtüre Czerny-től való zongoraátiratát Ödön játszotta, míg a G. 
Meyerbeer: Les Huguenots – Ouverture Breitkopf-nál kiadott zongorakivonat címlapján „Mihálovich Jean” név 
olvasható. (Szegedi Somogyi Könyvtár Vaszy-hagyaték, ZE 1956) 
64 Major (1929): 3. 
65 Miskolczy (1927): 120., 12. 
66 Pallas Nagy Lexikon – Verőce címszó 
67 Iskolákat illetően lásd következő fejezetet! 
68 Šćitaroci- Šćitaroci (1998): 237. 
69 Sylvija Lučenvjak közlése. 
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Horvát Néppártban viszont jelentős szerepet játszott és élete végéig a magyar-horvát politikai 

uniót támogatta.  

Az, hogy Ödön műveiből teljes mértékben hiányzik, méghozzá tudatosan hiányzik a 

politikai szál, származhat családja nagyfokú nemzetiségi-politikai érzékenységéből.70 

 

* 

A horvát-német-magyar identitás közül Mihalovich Ödön végül a magyart választotta. 

Önmagának a magyar kultúrához fűződő viszonyát 1886-ban a következőképp fogalmazta 

meg: „…mert bizony Isten megbukunk, s velünk a hazai művészetnek legszentebb ügye.”71 

Mihalovich magyarságtudata kritikus hazafiúi magatartással párosult; erre példa: 

„Szerencsétlen egy ország ez! Itt nem elég, hogy valakinek képtelensége egy állás betöltésére 

világosabbá legyen, mint a nap, hanem még a becstelenség bélyegét is reá kell nyomni, hogy 

mégse legyen elmozdítható. / Kétségbe vagyok esve. Ha Tisza még soká boldogítja a 

nemzetet, mindannyian elpusztulunk!”72  

Mihalovichot azonban a horvát zenetudomány (is) a magáénak  tartotta – úgyis, hogy a 

magyar zenét szolgálta.73 „Magyar olvasóink mégcsak véletlenül se gondolják, hogy 

sajnáljuk, hogy Mihalovich a magyar kultúráért dolgozik, vagy, hogy erőszakosan a 

magunkénak akarjuk őt tulajdonítani. Isten őrizz! Mihalovich Magyarországon találta meg 

hatókörét és hírnevét, s ezért ott kell minél többet és jobban tevékenykedjen. A költő arra 

kérdésre, ’Hol a költő hazája?’, azt felelte ’ott, ahol sikere van’. … Mihalovich horvát 

származású és horvát zenei tehetségként fejlesztette a magyar zenei kultúrát.” 

Kuhač pár bekezdéssel később így folytatja: „Az, hogy Mihalovich Wagner mellett is 

meg tudta őrizni egyéniségét, horvát származására utal, mert az sosem tűnhet el, azt sosem 

lehet elfelejteni, ha ifjúságodat abban a zenei világban töltötted, ahogy Horatius mondja 

’Naturam furca expellas tamen usque recurret.’ (Űzd el akár bottal a természetet, mégis vissza 

fog az térni.)” Utóbb zeneileg azt bizonyítja, hogy Mihalovich zeneszerzői alapelvei a horvát 

népzenében gyökereznek. „A dallam vezető szerepe, a szimmetrikus zenei építkezés és a 

                                                 
 
70 Mihalovich Ödön, a vállaltan magyar nemzeti zenedráma, a Toldi szerelme megírásakor nyilatkozott művéről 
a sajtónak. Célja „nemzeti tartalmú jó szövegkönyvet találni, mely általános népszerűség mellett, minden 
politikai, történelmi hátteret nélkülöz. (kiemelés: WÁ)”.Mihalovich (1890) = Pesti Napló 1890.03.30. 
71 Mihalovich ismeretlenhez, 1886. július 13., Fond 2/364 Major Ervin Gyűjtemény, MTA ZTI Bartók Archívum 
c-234. 
72 Mihalovich ismeretlenhez (Apponyihoz) 1886. július 13., MTA ZTI Bartók Archívum C-234. 
73 Az ebben a fejezetben levő idézetek, a már idézett horvát tanulmányból valók: Kuhač (1901): 568-571.  
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mindent lekerekítő finálé a horvát népzene jellemzője. Bár nem a horvát népzenében mélyedt 

el Mihalovich, attól ő még a horvát nép tehetsége.”74 

Összefoglalva az eddigieket, Mihalovich német-magyar kulturális kötődésű magyar-

horvát arisztokrata zeneszerző, akinek Hungária a hazája. Liszt Hungariá-ját zongorázza 

Cornelius-szal, holott tanára nem kedveli e művet, 1869 után Magyarországra költözik, s Liszt 

többrendbeli tanácsa ellenére sem vállal kétlaki életét.75 A magyar zene felvirágoztatását tűzi 

ki célul, így választ előbb-utóbb magyar témákat műveinek, így ír magyar zenedrámát, s teszi 

stílusa részévé a verbunkos elemeket. Nagy lelkesedéssel és erővel irányítja hosszú ideig a 

pesti Színi- és Zeneakadémiát.  

Végül Mihalovich nemzeti hovatartozását jelzi, hogy 1920-ban nem költözött 

Zágrábba kormányzó unokaöccséhez, hanem Budapesten maradt és megírta a saját Hiszekegy-

ét Papp-Váry Elemérné versére. 

 

1842-1863: Mihalovich Ödön gyermek és ifjú évei 
 

Mihalovich Ödön Péter József 1842. szeptember 13-án született Fericsancéban. Születési 

körülményeire – mely lényegesen eltér az eddigi feltételezésektől – Sylvija Lučevnjak, horvát 

kutató új adatai alapján derült fény.76  

Sylvija Lučevnjak Mihalovich Ödön születési anyakönyvi kivonatából indult ki. „Ex 

oppido baptisatus Edmundus, Petrus, Josephus filius naturalis domina spectabilis Theresia, 

nata Salopek viduodenati Sigismunde de Mihalovich.” Ebben a bejegyzésben szokatlan az, 

hogy nincs az apa megjelölve, másrészt, hogy a született gyermeket filius naturalis-nak 

(természetes gyermeknek) és nem filius legitimus-nak (törvényes gyermeknek) nevezik. 

Ebből a nyomból kiindulva és átvizsgálva a Mihalovich-család többi anyakönyvét 

kiderült, hogy az eddigi szakirodalmat a Mihalovich-szülők sok neve zavarta össze. 

Mihalovich János Károly és Pejacsevich Antónia nagyszülőknek ugyanis nem egy Péter 

Zsigmond nevű fia volt, hanem egy Zsigmond nevű és egy Péter nevű fiai voltak. Zsigmond, 

akit eddig Mihalovich Ödön édesapjának hitt a szakirodalom, valójában nem lehetett az, mert 

                                                 
 
74 Érdekes adalék, hogy Kodály a dallam elsődlegességét a magyar népdalkincs sajátosságának látta. Dalos 
(2007): 131. 
75 Cornelius (1905): 305.. 
76 Sylvija Lučevnjak, mint korábban jeleztük, a Zavičajni muzej Nasiče igazgatónője, kérésemre kívánta 
pontosítani a Šćitaroci- Šćitaroci (1998): 237. Horvat (1982): 25. Nadilo (2005): LVII/4. 142. adatait. E kutatás 
közben akadt rá a következőekben bemutatott adatokra, melyek első közlés jogát e dolgozat számára engedte át.  
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1802-1837 között élt. Az édesanya személye a biztos, ám a korábbi kutatókat az is 

megtévesztette, hogy Szallopek Terézia először Zsigmond felesége volt, mely házasságból 

született az említett Károly is.  

Mihalovich Péter (Zsigmond öccse), aki 1806 és 1863 között élt, szintén Szalopek-

lányt vett feleségül, Szallopek Mária személyében, akitől Mihalovich Gyula János nevű fiuk 

született. Ám Szallopek Mária is elhalálozott, s a két özvegy (tehát: özv. Mihalovich Péter és 

özv. Mihalovich Zsigmondné Szallopek Terézia) közel kerültek egymáshoz, mely szerelem 

első gyümölcse lehetett Mihalovich Ödön Péter József. Sylvija Lučevnjak elméletét támasztja 

alá a későbbi zeneszerző második neve is. Mihalovich Péter és Szallopek Terézia feltehetően 

az erős akaratú grófnő nagymama Pejácsevich Antónia (1776-1856) és a család többi tagjának 

nyomására összeházasodott, így a következő évben születő Mihalovich János már filius 

legitimus-ként látta meg a napvilágot.  

Mihalovich Ödön tehát szerelemgyermekként született, így születése a szülein kívül, a 

többi rokonnak kellő gondot és szégyent okozhatott. A bonyodalmakat nem fokozta, ámde 

jelképezi, hogy a zeneszerző éppen 13-án született, ami őt sok esetben többletteherként 

nyomasztotta: „A 13-as szám átkos balcsillagzata követ engem, mert egy 13-án jöttem a 

világra.”77  Ugyanakkor kisgyermekként is furcsa lehetett két özvegyember fiának lenni, mely 

a ’minden lehetséges’ érzetét kelthette benne, mert a születések immár lezárult útja nyílt meg 

világrajöttével. Felnőtt korának természetszeretete éppenúgy magyarázható születése 

körülményeivel, mint az, hogy agglegényként élte le életét. 

 

* 

Mihalovich Ödön már kiskorában dobolt az asztalon, deszkákon, melyeket képzeletében 

zongorává, orgonává egészített ki.78 Mihalovich Károly arra emlékezett, hogy öccse 

kifejezetten akaratos volt, és a zenében korán megnyilvánult tehetsége.79 Édesanyja 

zongorajátéka lehetett az első, s talán meghatározó zenei élménye.80 Első zongoraleckéit egy 

Esther nevű tanárnőtől kapta, aki Josef Beck tanítványa volt Donji Miholjacban.81 A fentebb 

                                                 
 
77 Pechotsch-Feichtinger (1999) : 9., 1891.04.03. „Das böse Omen der Zahl 13 verfolgt mich, denn an einem 13. 
ward ich geboren.” 
78 Major (1929): 4.  
79 Kuhač (1901): 568. 
80 Major (1929): 4. 
81 Kuhač (1901): 568. 



 21

említett zongoraáttiratok (Weber, Meyerbeer) arról tanúskodnak, hogy már a szülői házban is 

komolyabb zongoratudást sajátítottak el a Mihalovich-fiúk.82 

Ödön 1854-től Pesten élt, s néhány évig Szőnyi Pál tanodájának volt hallgatója. „Az 

elnyomatás és németesítés e korszakában, mely az iskolára is kiterjedt, Szőnyi intézete a 

magyar főrangú és középbirtokos családok tagjainak volt a gyűlőhelye; ő a legjobb tanerőket, 

s első rangú tudományos tekintélyeket egyesítette maga körül. Intézetében a nemzeties 

szellem tudományos iránnyal, az atyai szelídség szigorú renddel és fegyelemmel párosult, 

rend és tisztaság, csín és ízlés jellemezte magát és intézetét.”83  

Pár év múlva a pesti Piarista Gimnázium diákjává vált a két fivér. A piaristák ismét 

csak a magyar függetlenség jegyében oktatták a fiatal szlavóniai ifjút. „A szabadságharc után, 

1850-ben nyílt meg a piaristák 7. osztálya, s ezzel az iskola főgimnáziummá alakult. 1851-ben 

itt tartották meg az első érettségi vizsgálatot 143 tanulóval. Az iskola az önkényuralom alatt is 

megőrizte magyar szellemét, mert a németesítő rendelkezésekkel szemben a tanítás egy-két 

tárgy kivételével magyarul folyt.”84 

Mihalovich Ödön Pestre kerülvén Merkl Józsefnél folytatta zongora-tanulmányait.85 

Az ifjú 1860-től jegyezte fel jegyzetfüzetekbe szerzeményeit és harmonizációs ötleteit, 

melyek közül kiemelkedik a 18 évesen végigkomponált Athéni Timon-nyitány. Jókezű mester 

vonalvezetése üt át már az első szerzeményeken, s e tanári útmutatás következtében 

indulhatott el Mihalovich a zongorarögtönzések kamaszkori szokásából a valódi mesterség 

felé.86 Ezen ismeretlen mester feltehetően újfent a kompozícióiról is ismert Merkl József volt. 

Mihalovich Ödön édesanyja 1858-ban költözött fel két kisebb fiához Pestre, a 

Mihalovich-szülők ugyanis ekkor váltak el; Mihalovich Péter innen kezdve haláláig Grácban 

lakott. 87  Az egykori két özvegyember, akik szerelmükért szembefordultak a társadalommal 

is, 14 év után különváltak. Romantikus egymásra találásuk és drámai válásuk mély nyomot 

hagyott fiukban, aki innen kezdve másfél évtizedig küzd azzal, hogy az egymástól eltartó 

folyamatokat mind a magánéletében, mind a zeneműveiben harmóniává szelidítse. 

 

                                                 
 
82 Említett zongorakották (Weber, Meyerbeer-nyitányok): Szegedi Somogyi Könyvtár Vaszy-hagyaték, ZE 1956. 
83 Nagy (1999): Szőnyi Pál = Élet és Tudomány 1999/ 9946. 
84 http://www.gimn.piar.hu/gimnazium/tortenet/tortenet.php 
85 Kuhač (1901): 568. – Merkl József (1811-1887), magyarországi német zeneszerző, zenéjében Spohr hatása 
mutatható ki. 1831-től Pest-Budán tanított zongorát és zenei alapokat. Írt színpadi kísérőzenét, misét, 
vonósnégyest és zongoradarabokat. Zenészeti Lexikon (1965) II.kötet.  
86 Szerző (1976): 20. 
87 Karlo Mihalovich visszaemlékezései, Kuhač (1901): 568.  
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1862-64: Mosonyi és Mihalovich 
 

Mihalovich 1862-ben kereste fel Mosonyi Mihályt, hogy zeneszerzői tanulmányokat 

folytasson nála.88 Mosonyi az 1850-es évektől felkapott zeneszerzés-tanár volt, nála tanultak 

többek között az Erkel-fiak, Bertha Sándor, Langer Viktor és Zimay László is.89 Mosonyi 

játszott szerzőnek számított, a Zenészeti Lapok munkatársaként nagy ismeretségnek örvendett, 

de a Pejacsevichek ajánlásán túl, akiknél 1842-ig volt házi tanító Rétfalun, végül a tanár úr 

választása mellett szólhatott, hogy a modern zene, elsősorban Liszt és Wagner elkötelezettje 

volt.90 

 Mosonyi Mihály, a német anyanyelvű, önművelő zenész az 1840-es évekre vált érett 

zeneszerzővé, ebben az évtizedben írta három miséjét, két szimfóniáját és zongoraversenyét, 

valamint utolsó két vonósnégyesét.91 Mosonyi e korszakára a termékenység volt jellemző, 

stílusára alapvetően Beethoven gyakorolt hatást; ám a jellegzetes klasszicista hangot a korai 

német romantikától tanult gesztusokkal tette ízlésessé, korszerűvé, ha nem is mindig 

egyedivé.92 Mosonyi a szabadságharcban nemzetőrnek állt, ám nemcsak fegyverrel szolgált, 

hanem 1849-ben misét írt (3., F-dúr mise), s a szabadságharc vértanúira a későbbi műveiben 

is visszaemlékezett.93 Rajongásig szeretett felesége 1851-ben bekövetkezett halála után 

Mosonyi éveken át képtelen volt alkotni, és mikor újrakezdte, akkor is csupán néhány dal, 

kórus, valamint a negyedik mise született meg műhelyében. 

Élete és zeneszerzői munkásságának nagy fordulata Liszthez kötődik. Miután 1857-

ben Lisztnél töltött néhány napot Weimárban, nevét Michael Brandt-ról Mosonyi Mihályra 

magyarosította, hogy horizontváltását a külvilág felé is kinyilvánítsa.94 Mosonyi eddigi 

kompozíciós technikáját jelentősen megújította, s elmozdult a zenedráma, szimfonikus 

költemény műfaja felé, ugyanakkor célul tűzte ki, hogy a legmodernebb zenei irányzat (Liszt, 

Wagner) színvonalára emelje fel a magyar műzenét.95 1859-62 között e ’küldetés’ jegyében 

születtek meg az életmű csúcspontjait jelentő alkotások: a Magyar gyermekvilág (1859), A 

Tisztulás ünnepe az Ungnál 886-ik esztendőben (1859), Tanulmányok zongorára, a magyar 

                                                 
 
88 Szerző (2004): 286. 
89 Papp (1941): 62. Erkel Gyula és Sándor, Bertha Sándor, Langer Viktor pályáját lásd az „1871. április 5. – Öt 
magyar zeneköltő” című fejezetben. Zimay László (1833-1900), a Zenede zongoratanára és igen kedvelt dalköltő 
volt. Zenéje finom ízlésű, invenciózus. (Zenei lexikon, 1965, III. kötet)  
90 Bónis (2001): 155. 
91 A Mosonyi-művek adatai: Jakab (é.n.): 1-22. 
92 Bónis (1960): 54-55. 
93 Bónis (1960): 59. 
94 Bónis (1960): 73. 
95 Bónis (1960): 128. 
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zene előadása képzésére (1860), A honvédek – szimfonikus költemény (1860), Gyászhangok 

Széchenyi István halálára (1860), Hódolat Kazinczy Ferenc szellemének (1860), Ünnepi zene 

(1860), Szép Ilonka - opera (1861) és az Álmos - zenedráma (1862).96  

Mosonyi óriási teljesítményét saját kora csak részben ismerte meg és ismerte el, mert 

amíg négy műve sikert aratott, addig a másik négyet csak szerzőjük halála után mutatták be. A 

’Tanulmányok’-at Richard Wagner méltatta a Zenészeti Lapoknak küldött levelében, a 

Gyászhangokat 1860. december 16-án, az Ünnepi zenét 1861. január 6-án, a Szép Ilonkát 

1861. december 19-én mutatta be Erkel Ferenc.97 A Szép Ilonka sikert aratott a bemutatón, ám 

a hatodik előadásra már elfogyott a közönség érdeklődése, s a kilencedik előadás után a 

színház vezetősége levette a műsorról.98 Maradandónak az 1860-1940 közötti magyar 

hangversenyműsorok tükrében egyedül a Gyászhangok bizonyult.99  

Az 1858-61 közötti korszak termésének másik fele sokáig várt a felfedezésre, mert a 

Tisztulás ünnepét csak 1931. augusztus 23-án, a Honvédeket 1954-ben mutatta be a Magyar 

Rádió, az Álmost pedig 1934-ben állította színpadra az Operaház.100 Ez a három alkotás azóta 

sem találta meg a helyét magyar hangversenyműsorban. A Kazinczy-kantáta zenekari 

változata pedig ismeretlen sorsot futott be.101 

1862 tehát újabb jelentős fordulat éve Mosonyi életében, mert erre az esztendőre esik a 

Szép Ilonka tisztes ’bukása’ és az Álmos be nem mutattatása, valamint az, ahogy a szerző a 

kórusirodalom felé fordult.102 Az újabb horizontváltás több okkal is magyarázható, így 

például a két opera sorsa miatt feszült lett a viszonya Erkellel, a Filharmónia Társaság 

vezetőjével, ezért zenekari művei előadásában nem bízott.103 Másik ok lehetett, hogy 

országosan ismert és népszerű szerzővé vált, így számos kórus kérte fel alkalmi, tiszteletbeli 

vagy tényleges karnagynak, s e dalárdák örömmel énekelték el a mester egy-egy újabb 

                                                 
 
96 Jakab (é.n.): 18-20. 
97 Wagner Richárd nyílt levele = Zenészeti Lapok III/47., (1863. 08.20.) 375.; Gyászhangok, Ünnepi zene: Bónis 
(2000): 28., Szép Ilonka: Bónis (2000): 26. 
98 Káldor (1938): 137. 
99 Káldor (1938): 136. 
100 Tisztulás: Papp (1941): II/59. – művet Major Ervin mentette meg a teljes megsemmisüléstől, a zenekari 
szólamokat ő revideálta, s azokból ő állította össze a vezérkönyvet. Honvédok: Bónis (2000): 28.; Álmos: 
Németh (2000): 235. 
101 Bónis (2000): 28. – Lehel György az 1950-es években vezényelte egy alkalommal. 
102 Jakab Géza: Mosonyi-műjegyzék. - Néhány dal zongorára való alkalmazása, illetve Beethoven 9 
szimfóniájának négykezes átirata képviseli ebben a korszakában a hangszeres kamarazenét. Az egyetlen zenekari 
kivételt pedig a Cantate a zenekedvelők csarnokának megnyitási ünnepségére című nagyszabású műve képezi, 
melyről ugyanakkor Mosonyi életrajzírója, Bónis azt állapította meg, hogy nagyfokú kedvetlenség, merevség 
hatja át. Bónis (1960): 257. 
103 Bónis (2000): 23., Mosonyinak Erkellel kirobbant sajtóvitája miatt Erkel 1863-1866 között valóban nem 
vezényelt Mosonyi-művet. 
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alkotását.104 Káldor János viszont abban látja Mosonyi elhallgatásának okát, hogy 

„reformterveiből semmi sem valósult meg, a magyar zene nem fejlődött tovább, fiatal 

tehetségek nem jelentkeztek.”105 

A dal- és kórusirodalom terén siker kísérte magyar stílusát, mely kárpótolhatta azért, 

hogy a magyar szimfonikus stílus kísérletét fel kellett adja 1862-ben. Ugyanakkor erőteljes 

zeneközéleti tevékenységet fejtett ki Wagner operáinak (például: Lohengrin) bemutatásáért, 

melyhez saját Álmosának előadatását is kapcsolta.106 Mosonyiról életrajzírói mindig 

hangsúlyozzák, hogy szigorú, önkritikus alkotó volt, így például se zongoraversenyét, se 

Honvédek című szimfonikus költeményét nem mutattatta be.107 Az Álmos visszatartásában 

tehát feltételezhetünk önkritikát éppúgy, mint bukástól való félelmet. A magyar honfoglalás 

zenedrámájában elhagyta a verbunkos köznyelvet és wagneri elvekre fektette a hangsúlyt.108 

Ismerte korának közízlését, még egy biztos bukást nem akarhatott elszenvedni – mert egyben 

ne feledjük, hogy 1862 a Sarolta bukásának is éve!109 

 Az Álmos-ról Mihalovich Ödön is nyilatkozott, méghozzá Lisztnek, Mosonyi jó 

barátjának 1875-ben. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert Mihalovichnak minden jelzőjéért 

felelősséget kellett vállalnia Liszt előtt. „Mosonyi ’Álmos’-át nekem is átadták 

véleményezésre, miután Volkmann bepillantást nyert a partitúrába, és az operát bemutatásra 

ajánlotta. Sajnos, én ugyanezt az ajánlást csak bizonyos tartózkodással tudtam kifejezni, 

hiszen Ön, kedves Mester, el sem tudja képzelni azt az elcsépelt banalitást, azt az abszolút 

gondolatnélküliséget, és a drámai elemek teljes hiányát ebben az újra tisztán csak politikai 

kontármunkában. Ilyen unalmasan nem komponált volna Hummel, Lindpaintner, Fesca, stb. 

egyetlen kortársa sem, nemhogy Wagner kortársa vagy csodálója, és Liszt barátja. Sajnos így 

áll nemzeti művészetünk, még a legjobbak is csak különösen középszerűt tudnak alkotni, 

nekünk pedig ezt kell pártolni és támogatni? Nem! Ehhez én nem eléggé vak hazafi, de túl 

becsületes művész vagyok!”110  

                                                 
 
104 Káldor (1938): 140. 
105 Uott. 
106 Bónis (2001): 161. 
107 Bónis (1960): 130. 
108 Bónis (1960): 200. 
109 Németh (2000): 86. 
110 Birkin-Feichtinger (2003): 431., „Mosonyi’s Álmos ist auch mir, nach dem Volkmann Einsicht in die Partitur 
genommen u. die Oper zur Aufführung empfohlen hatte, zur Begutachtung übermittelt worden. Leider konnte 
ich dieselbe Empfehlung nur mit einer gewissen Reserve aussprechen, denn Sie können sich, lieber Meister, 
kaum einen Begriff machen von der trivialen Banalität, von der absoluten Gedankenlosigkeit, u. dem gänzlichen 
Mangel alles dramatisches Elementes dieses unpoetischen, rein wieder nur politischen Machwerks. So 
langweilig hätte kaum ein Zeitgenosse von Hummel, Lindpaintner, Fesca uw. componirt, geschweige denn ein 
Zeitgenosse u. Bewunderer v. Wagner, ein Freund Liszt’s componieren sollen. So steht es leider mit unserer 



 25

Mihalovich kritikájából két elemet érdemes kiemelni: a drámaiság hiányát és a 

politikai jelleget. Az opera későbbi elemzői is a drámaiság hiányát szokták kiemelni, míg a 

politikai jelleg Mihalovich számára számított vörös fonalnak, mégha abban igaza is volt, hogy 

pusztán a politikai jelleg nem ment fel egy művet sem az esztétikai ítélet alól.111  

Mit tanulhatott akkor Mihalovich Mosonyitól? Mihalovich látva Mosonyi teljes 

életművét, ismerte annak sikereit és bukásait. Ha követhető útra nem is lelt, de a tényleges 

összhangzattani, dallamvezetési, formatani ismereteken túl Mosonyi hívhatta fel Mihalovich 

figyelmét Beethovenre és Wagnerre. Mosonyi első példaképe, Beethoven látszólag távol áll 

Mihalovichtól, noha sokkal közelebb, mint első ránézésre tűnik. Mihalovich első 

nyomtatásban megjelent – a későbbiekben még elemzésre kerülő – Faust-nyitányának kézzel 

írt partitúrájába a szerző odaírta, hogy a főtémát Beethoven: Der glorreiche Augenblick című, 

op. 136. kantátájából idézte.112 Majd Mihalovich egyik kései ars poeticájának számító – 

később szintén elemzésre kerülő – Pán halála című szimfonikus költeményében is 

hangsúlyosan utal a beethoveni előképre, amikor az első tételének a következő címet adta: 

Szerencsés hajózás és szélcsend - Glückliche Fahrt und Meerestyle.113 Ugyancsak Beethoven 

példáját sejthetjük abban is, hogy Mihalovich az operáktól elfordulva klasszikus szerkezetű 

szimfóniákat alkotott, melyek olyan belső ismétléseket tartalmaznak, mint az V. (c-moll) 

szimfónia. 

Mosonyi másik útmutatása Wagner felé fordította Mihalovichot. Mosonyi az Álmos-ra 

utalván a következő megállapítást tette a wagneri előképről. „Dalművem zenei kidolgozásánál 

igyekeztem a Wagner R. által felállított s dalműveiben követett drámai zenei elvei s 

kívánalmainak megfelelni a magyar zenészet s a magyar színház előnyére s érdekében.”114 Ez 

tartalmában egybevág Mihalovich Toldi szerelme kapcsán írt sajtólevélével, melyben a 

wagneri előkép szerepéről így emlékezett meg: „Ami a mű zenei és drámai irányát illeti, az 

Wagner Rikhárd nagy művészeti elvén alapszik. Ami bizonyára épp oly kevéssé hiba, mintha 

                                                                                                                                                         
 
nationalen Kunst, selbst die Besten können nur äusserst Mittelmässiges producieren, u. wir sollen das 
unterstützten u. auch noch fördern? Nein! Dazu bin ich viel zu wenig blinder Patriot u. viel zu viel aufrichtiger 
Künstler!” 
111 Bónis (1960): 206., Németh (2000): 236., Káldor (1937): 139. 
112 Mihalovich: Faust – zongoratrió, LFZE Liszt Ferenc Kutatókönyvtár, MH 13.402. 
113 Mihalovich: Pán halála - LFZE Liszt Ferenc Kutatókönyvtár, MH 13.020. – Beethoven idézett műve: 
Meerestille und glückliche Fahrt című, op.112  kantáta.  – Mihalovich a komponálás közbeni munkacímet 
később, a bemutatók környékén ’Vidám hajózás’-ra változtatta. 
114 Mosonyi: Tájékozásul = Zenészeti Lapok, III/34. (1862.05.21.) 273. 
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egy költő drámáját Shakespeare mintájára igyekszik felépíteni, mert Wagner a zenében nem 

csekélyebb lángész, mint a nagy brit a költészetben.”115  

E két nyilatkozat, a két kísérlet a magyar zenedráma megvalósítására ékes bizonyítéka 

annak, hogy a növendékeit nagyon megválogató Mosonyi igaz tanítványára akadt 

Mihalovichban, aki eszmeileg követte mesterét, nem pedig stilárisan. A Mosonyi- és a 

Mihalovich-műjegyzék összevetésénél egy alkotás esetében nemcsak az eszmei kapcsolat 

tűnik fel, hanem címbeli, s tartalmi-stiláris is, ez pedig Mihalovich: Gyászhangok Deák 

Ferenc emlékére című gyászzenéje.116  

Major Ervin azt kérdezte biográfiájában, hogy „Mosonyi Mihály tanítványa miért nem 

tudott kapcsolatot találni a magyar zenével?”117 Vajon azonban nem éppen Mosonyi lehetett 

az, aki a tehetséges ifjút arra buzdította, hogy liszti és wagneri irányban sajátítsa el a tudást, s 

kerülje a Szép Ilonka, Álmos útját? Nem inthette-e óvva a megfáradt mester Mihalovichot 

minden meg nem alapozott zenei szintetizálástól? Az Álmos-ról írt levelében ugyanis e 

kétségének is hangot adott: „Meglehet, hogy vállalatom még koraelőtti, sőt zenészeti 

álláspontunkat tekintve, talán még nem is eléggé indokolt, s megfelelő a helyi 

kívánalomnak…”118 Mosonyi e feltételezett tanácsának ugyanis van/lenne nyoma a 

mihalovichi életúton, úgy a szimfonikus költemények, a zenedrámák, a dalok sorában, de a 

kamarazene csekély súlyában is.  

Major fenti kérdésére úgyis válaszolhatunk, hogy Mihalovich, ha akarta volna is 

folytatni tanára nyelvi útját, akkor sem tudta volna, mert a „második Mosonyi” szerepét már 

elfoglalták előle, méghozzá Mosonyi egy korábbi tanítványa, Bertha Sándor (1843-1912). 

Bertha ott folytatta (és rohant zsákutcába újra és újra), ahol Mosonyi abbahagyta, mert 

kizárólag a magyar verbunkos anyagából gyúrta össze (vélte összegyúrni) kamarazenéit, 

kórusait és zenekari kompozícióit. Ábrányi Kornél szörnyűlködött Bertha stílusán: „Bármi 

volt indoka, tény, ez időponttól kezdve, hogy elvesztette lába alól az alapot, melyre egész 

addig velünk együtt hordta az építkezés anyagát s egy oly úton kereste a maga elé tűzött cél 

elérését, mely a mienkkel homlokegyenest ellenkezett. A toll megszűnt működni a kezében, s 

az egykori tágíthatatlannak bizonyult kapocs meglazult, szétmállott, következetesen 

megtartott négy évi visszavonulása és némasága következtében, s csak legutóbbi rövid 

                                                 
 
115Pesti Napló Tárczája, Toldy szerelme (sic!) – Mihalovich Ödön új operája, Mihalovich Ödön nyílt levele, 
1890. március 30. 
116 A Gyászhangok elemzését lásd az „1876: Gyászhangok” című fejezetben 
117 Major (1929): 3. 
118 Mosonyi: Tájékozásul = Zenészeti Lapok, III/34. (1862.05.21.) 273. 
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honléte alatt győződtünk meg fájdalmasan arról, hogy Saulból nem Pál, de Pálból lett 

Saul!”119 

Bertha nem hallgatott sem Lisztre, sem Mosonyira, sem Ábrányira, s folytatta saját 

Don Quijote-i stíluskísérletét. Olyannyira Mosonyi útját akarta – olykor nem is csak folytatni, 

de megismételni –, hogy a Szép Ilonka operát újra írta Mátyás király címmel, hasonló zenei 

nyelvezeten. Bertha a mestere útján járt akkor is, amikor magyar verbunkos nyelvű Millenáris 

misét írt 1896-ra.120 Végül, ahogy Mosonyi elveszítette reformáló kedvét és alkotóerejét, úgy 

merült ki Bertha is. 

* 

Mosonyi és Mihalovich kapcsolata 1865-ben megszakadt, amikor Mosonyi német 

peregrinációra küldte tanítványát. Mosonyi Mihalovich távozta után megszakította kapcsolatát 

a zenei világgal, ebben szerepet játszott Erkellel való, már említett, elmérgesedő vitája, 

alkotói kimerülése, s hogy felesége halálát igazán sose heverte ki. Mihalovich és Mosonyi 

mégis találkoztak még egyszer, de erre már Liszt körében Szekszárdon került sor 1870 őszén, 

Mosonyi halála előtt pár héttel.121 Volt alkalmuk tehát elbúcsúzni, amikor Mihalovich 

megmutathatta, mit tanult, hiszen az esti kamarazenélések során több alkalommal is 

zongorázott, Mosonyi pedig megáldhatta őt. A Szekszárdról hazainduló Mosonyi október 31-

én halt meg.122  

Mosonyi emlékéért Mihalovich két alkalommal is síkra szállt Liszt kérésére. Liszt az 

első adandó alkalommal ugyanis kezdeményezte egy Mosonyi-társulat létrehozását. A társulat 

azonban, melynek Orczy Bódog lett volna az elnöke, s Liszt magyar zenész barátai a tagjai, 

így Mihalovich is, végül nem alakult meg.123 Liszt és Mihalovich más úton is küzdöttek azért, 

hogy Mosonyi emléke fennmaradjon, így az Operaház szoborparkjába szerettek volna egy 

Mosonyi-szobrot állítani.124 Ezt ugyan Podmaniczky intendáns megakadályozta, de egy 

dombormű mégis hirdeti az első magyar zenedráma írójának emlékét az operaházban.125 

                                                 
 
119 Ábrányi: Ifj. Bertha Sándor és hangversenye = Zenészeti Lapok, X/12., (1869. 12. 19.) 180. 
120 Szabolcsi (1973): 146. 
121 Bónis (1960): 258. 
122 Bónis (1960): 259. 
123 Major (1929): 8. – A Mosonyi Társaság kudarca a korszak jellemzője, még a Wagner Társaság és a Liszt 
Társaságok (!) is csupán pár évig működtek, majd széthulltak. 
124 Somssich (1925): 407. 
125 Bónis (1960): 262. – Ezzel szemben Mihalovichról, akinek három operáját is bemutatták ott, egyetlen 
emlékjel sem található az Operában.  
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1863: A zeneszerzővé válás útján 
 
Ahhoz, hogy Mihalovich megvalósíthassa Mosonyi reábízott terveit, „főállású” zeneszerzővé 

kellett válnia, s ebben a folyamatban két külső esemény játszhatta a főszerepet, ezek pedig 

édesapja halála és Wagner pesti látogatása voltak. Míg az első esemény lelkileg zárt le egy 

korszakot, a második szellemileg nyitott meg egy újat.  

Mihalovich már Mosonyival való találkozása előtt is hallott néhány Wagner-részletet, 

ugyanis a Filharmonikusok rendszeresen műsoron tartották a Tannhäuser-nyitányt, továbbá a 

fiatal szerző jelen lehetett, amikor a Pester Stadttheater bemutatta a Tannhäuser-t 1862-

ben.126 Erre az élményére utalhat az, hogy Wagner 1863-as pesti látogatását 1862-re datálja a 

fiatalkori önéletrajzi vázlatban éppenúgy, mint az 1868-ban elkezdett naplóban.127  

1863 nyarán aztán a „csodált és gúnyolt német zeneszerző”, Richard Wagner érkezett 

Pestre, ahol a Filharmóniai Társaság Zenekara élén komoly próbák után saját operáinak 

zenekari részleteit vezényelte a lelkes magyar közönségnek. 1863-ban, Wagner-látogatása 

során is műsoron szerepelt a Tannhäuser-nyitány, továbbá a Trisztán-előjáték és „véglete”, 

valamint „magánének-részletek” a Lohengrin-ből, Walkür-ből, Siegfried-ből és a 

„Norinbergai Mesterdalárok”-ból.128  

A teljes közönségre gyakorolt hatást a következő tárcarészlet szemléltesse: „Lassú 

morajjal kelnek a hangok; az első akkord megdöbbentő dördülettel megy el a fejünk, szívünk 

felett. A csata megkezdődik. Könnyen repülnek a hegedűparipák, a kürtöknek vértes sorai 

összeütköznek velük, a dobütegek felbődülnek, a vastag húrok megmozdulnak. A hangcsata 

megrendíti minden idegünket – midőn Wagner vesszejének egy legyintésére lecsillapulnak a 

zajongó hangszerek, s meseszerűen édes dallamok kergetik a könnyűt a szemeinkbe, a 

melódia elhal, s csak nagyon távolról éri egy-egy elmosódott álomhoz hasonló hang elbűvölt 

hallóérzékünket.”129 A közönség véget nem érő tapsban tört ki, s a kritika is egyöntetűen 

kiállt az újdonságok mellett. 

Mihalovich az önéletrajz-vázlatban így fogalmazott erről az eseményről: „Óriási 

benyomás. Wagnerista lettem.” Major Ervin a németnyelvű naplóból hasonlót idéz: „Der 

Eindruck war überwältigend; sofort enthusiastischer Verehr u. Anhänger Wagner’scher 

                                                 
 
126 Haraszti (1916): 234. 
127 Major (1929): 4. 
128 Haraszti (1916): 242. 
129 Haraszti (1916): 255, idézi a boríték-jegyű ismeretlen kritikust a Magyar Sajtó 25-i számából. 
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Musik.”130 Mihalovich használhatta volna az ’Einfluss’-hatás, vagy ’Erlebnis’-élmény 

kifejezéseket is, ám – szavai szerint – ekkor ’csupán’ egy nagyerejű érzéki élményt élt át. A 

benyomások sok esetben nem tudatosulnak, ám Mihalovich, tudatosan szemlélve magát 

értelmi döntéseket hozott érzéki benyomása alapján, s tisztelőjévé vált a wagneri zenének. 

Mihalovich ugyanis mindkét szövegben a zene iránti elkötelezettségét hangsúlyozza, 

elválasztva azt Wagner személyétől. Így Mihalovich – ellentétben például Friedrich 

Nietzschével és Josef Rubinsteinnel – nem egy botrányos életű zsenit, hanem egy zenei 

alkotásmódot vallhatott követésre méltónak. Mihalovichnak a wagneri zene a megelevenedő 

mítoszt, a végtelen dallam merész dallamvezetését, a legújabb harmóniai fordulatokat és a 

legkorszerűbb hangszerelést jelenthette.  

E meghatározó szellemi találkozás után érhette a hír Mihalovich Ödönt, hogy 

elvesztette édesapját. A fiú és apja kapcsolatáról semmit sem tudunk, de sokatmondó, hogy 

1863-ban, az érettségin Ödön majdnem megbukott. Ebben az évben az elárvult ifjú az őszt 

Fericsancéban töltötte: nem anyjával Pesten, nem rokonaival Grácban, nem bátyjánál 

Zágrábban, hanem egyedül élt a családi birtokon, ahol komponált.131  

Zeneszerzőként és emberként valóban ekkor vált felnőtté, mert édesapja elvesztésének 

élményéből született egy négykezes változatban lejegyzett programzene-sorozat. 1863. 

szeptember 23-án fejezte be a Faust-ot, november 5-én a Schwermuth-ot (Halm nyomán), 

1864. január 8-án az Impression du matin et du soir-t (Lamartine), március 6-án a Faust, Nr 

2.-t, június 13-án a Prométhée-t (Byron), végül szeptember 6-án a Höllenfahrt Jesu Christi-t 

(Goethe).132 A fényből az árnyékba, az erényből a bűnbe, evilágból az alvilágba utaztatja 

hőseit a szerző mind a hat szimfonikus műben. A jellemző alapfigura az a mitikus hős, aki a 

kiválasztott történetben az alászállást, a végsőbe való beavatást választja. Ám eközben a 

délből éj lesz, Prométheusz rabbá válik, Jézus pedig csak alászáll, fel nem támad. Faust azt 

mutatja meg, hogy együtt lehet élni az Alvilággal, a halállal, ha sikerül új istent találnunk.  

A fentebbi sorozatból csupán az első, a Faust jelent meg nyomatatásban Kugler Adolf 

kiadásában 1864-ben.133 A Kugler-cég majd 200 kiadványa közül kiemelkedik a Faust, mert 

többnyire csárdásokat, keringőket, indulókat és dalokat jelentetett meg. Vajon ki dönthetett a 

Faust mellett? Mosonyi lett volna a mentor, aki átnézve a ciklust, kiválasztotta a 

                                                 
 
130 Major (1929): 4. 10.lábj., magyarul: „A benyomás átütő volt; azonnal a wagneri zene lelkes tisztelője és 
követője lettem.” 
131 Mihalovich: Vázlatfüzet I. - LFZE – Liszt Ferenc Emlékmúzeum Kutatókönyvtára 
132 Ugyanott. 
133 Kugler Adolf előző évben alapította zenei kiadóját, melyet testvérének, Lászlónak ad át 1865-ben, s melyet 
1869-ben adnak el Grinzweil Norbertnek, azaz a Rózsavölgyi és Társa cégnek. Isoz (1973): 175. 
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legérettebbet? Vagy Kugler tetszéséről van szó? Mihalovich választására enged az 

következtetni, hogy a Faustból már 1863-ban elkészítette a zongoratrió változatot is, 

valószínűleg saját előadásához, s ismerjük ugyane mű teljes nagyzenekari átiratát is (1865).134 

A döntés ugyanakkor nem egyértelműen a legjobb alkotásra esett, mert Liszt leánya, 

Cosima, két évvel később így írt: „Én itt a Faustot, a Prometheust és a Pokolraszállást 

átjátszottam. Az utolsó tetszik nekem a legjobban, mint amelyik a legkifejezőbb és a 

legjobban megformált. Szép liszti jelleg látszik mindhármon; ezen ne búsuljon, és ne engedje, 

hogy beleessék a mindenáron való eredetiség keresésébe, mely most mind a terméketleneket 

emészti. A legnagyobb mesterek is tanítványok voltak. Boldog az, ki mestereit megleli és 

olyan eredeti, hogy meg is érti tanításaikat.”135 Cosima szavai mögött ott érezhetjük férje, 

Hans von Bülow, szeretője, Richard Wagner, de akár apja, Liszt Ferenc véleményét is, azaz 

Európa zenei vezetői nem a Faust-ot találták a legjobbnak. A Faust kiadatása ebből a 

szemszögből tehát Mihalovich egyéni döntését támasztja alá, mely azért lehetett olyan fontos, 

mert az nemcsak a szerzőben dúló érzelmek erejéből, feszültségéből, kényszeréből született, 

de feltehetően a legszemélyesebb ’naplóvázlat’ volt. 

Mihalovichnak már e fiatalkori szimfonikus ciklusában is céltudatos műfaji 

döntésekkel, valamint biztosan kezelt irodalmi horizonttal találkozunk. A szerző a 

kinyomtatott Faust-ot, valamint a kéziratban maradt Faust Nr.2.-ot nyitányként (ouverture) 

határozta meg, míg az összes többi alkotását (Schwermuth, Impressions…, Prométhée és 

Höllenfahrt) poème symphonique-ként. Míg az utókorból nézve jelképes, hogy a szerző egy 

nyitánnyal kezdte meg hivatalos tevékenységét, addig feltehetően van belső oka is annak, 

hogy kiadatásra Mihalovich miért nem a korszerűbb műfajú darabjai közül választott. A 

szimfonikus költemény műfaját nagy valószínűséggel Mosonyi közvetítte felé – kérdés 

csupán az, hogy Faust-okat miért nem nevezte meg ugyanígy? Nem kívánt Liszt 

remekművével versenyre kelni, vagy éppen fordítva, az 1863-as második Wagner-

hangverseny során hallott, Faust-nyitányt akarta túlszárnyalni? Ez utóbbi feltételezést 

támasztja alá, nemcsak „wagnerista lettem” bejegyzése, de az is, hogy a művet nyilvánosan 

egy ismert wagnerista zenei írónak, Fechtig Károlynak ajánlotta.136 

                                                 
 
134 A művet több hangversenyen is előadattam 2005-ben, melyből a Magyar Rádió felvételt készített 
(2005.05.14.) és sugározott. Így élő zenei előadások alapján a Faust ízléssel, formaérzékkel, drámai 
kifejezésmóddal és letisztult dallamvezetésével érett zenei alkotás.  
135 Magyarul idézi: Isoz (1950): 206.  1866.05.18.  
136 Fechtig Károly (1839-1866), rendszeresen írt a Zenészeti Lapokba, így az ismeretség feltehetően Mosonyi 
közvetítésével születhetett. Pl: Fechtig Károly: Nemzeti zene. =Zenészeti Lapok 1861. december 12 
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A ciklus egyben lehetővé teszi, hogy megismerjük a fiatal szerző irodalmi horizontját, 

melyen Byron angolnyelvű Prométeusza, Lamartinte francianyelvű Érzetei, Goethe két 

németnyelvű emberiségkölteménye, valamint a mára elfelejtett Halm németnyelvű elégiája 

szerepelt.137 Ezeket az irodalmi alkotásokat Mihalovich jószerivel a piarista gimnáziumban 

ismerhette meg, feltehetően eredeti nyelven. Az iskolai jelleget az mutatja, hogy csak a század 

első felében már elismert alkotók szerepeltek rajta, azaz Mihalovich saját korához képest 20-

50 éves szövegekkel dolgozott.  

Magyar szerző ez esetben nem szerepelt a horizonton, viszont angol, francia és német 

igen. A horizont angol irodalmi ága a Rómeó és Júlia-nyitányban (1872) és Tennyson nyomán 

írt Eliána operában (1887) él majd tovább, a francia ág egyedül Victor Hugo 

Boszorkányszombatjá-ban (1878) kap később helyet, a német ág viszont hosszú ideig 

uralkodó szerepet élvez (például: öt dalciklus esetén). Az első irodalmi horizont a korai 

romantika legjelentősebb alkotóit szólaltatta meg emberiségkölteményeik megzenésítésével. 

Kultúrhéroszok tűnnek fel Mihalovich színpadán: Prométeusz, Jézus, Faust – hasonló sort állít 

fel majd Márai is: „Három életforma van: az ulyssesi, a jézusi a fausti. A többi adóalany.”138 

A huszonkét-három éves romantikus fiatal csak a világ alapvető kérdéseit feszegető, 

nagylélegzetvételű alkotásokkal foglalkozik, hogy a ’benne lakó zenét’ megszólaltassa.  

Ez a horizont már Mihalovichra jellemző egyedi jelleget is hordoz, mert lényegében 

különbözik a távoli példakép, a Liszt szimfonikus költeményeiben kirajzolódótól. Noha 

Mihalovich ugyanazokat a költőket és témákat választja művei kiindulópontjául, mint a távoli 

mester, ám a hangsúlyokat minden esetben máshova teszi. Liszt sorozatában Lamartine 

versére utal az Előjátékok (Les Preludes), Byron balladájára az önarcképszerű Tasso, s 

Goethe drámájára a Goethe-vel szemben fogalmazott Faust-szimfónia, a Prométeusz-művek 

pedig Herder nyomán születtek.139 Amíg Mihalovich e korai alkotásokban az egyetemes 

emberit ’dalolja el’, addig a weimári mester már az egyetemesen keresztül az egyedit, az 

emberit állítja a középpontba. Mihalovich a létezés titkát és a szenvedés értelmét keresve 

metafizikai síkra emelkedik fel, Liszt viszont ’már’ visszatért az emberhez, s e kérdéseket az 

egyes megénekelt hősök életével válaszolja meg.  

                                                 
 
137 Friedrich Halm (1806-1871), eredeti nevén: Eligius Franz Joseph Freiherr von Münch-Bellinghausen, 
Krakkóban született, majd tanulmányai után élete nagy részében a k. u. k. Hofbibliothek könyvtárosa, mellette 
pedig Grillparzer követőjeként színpadi műveket alkotott. Mihalovich által megzenésített műve az 1850-ben 
jelent meg a Gedichte kötetben. http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Halm 
138 Idézi: Esterházy (1986): 13. 
139 Hamburger (1986): 38. 
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Ebből a horizontból Mihalovich számára egyedül Faust figurája emelkedett ki, a benne 

levő emberség átélhető(bb) volt, mint a többiek istensége. Faust ezentúl jelképes alakká válik 

Mihalovich életművében, hisz zenekari fantázia, operatöredék és egy ballada is születik majd 

még belőle – édesanyja halálakor. Most, édesapja halálakor csupán rátalált a hősre, aki 

átvezette a legnehezebb időszakon, ám ahhoz, hogy Faust földet érjen, boldog lehessen, még 

sok év érzelmi és szakmai tapasztalatára volt szükség. 

* 

Egy apa elvesztése és egy apa megtalálása, zárhatjuk le az 1863-as évet, mert édesapja 

ugyan meghalt, de rátalált a szellemi atyjára, Wagnerre. Ha összeolvassuk Wagner hatását és 

az apa halálát, akkor olyan mondatot kapunk, mely pontosan leírja, hogy Mihalovich hogyan 

és miért döntött a zeneszerzés mellett.  

1860-64 a forrongás, az átváltozás korszaka volt Mihalovich életében, melyet Kereszty 

István egy életút-méltatásban így foglalt össze: „1860 táján, mint 18 éves, vagyonos ifjú, 

könnyen megtehette volna Mihalovich, hogy a hasonló korú és helyzetű uracsok sodrával 

belévetette volna magát az akkori Pesten is kínálkozott léha élvezetek árjába. De a jónevelésű 

ifjú tisztelte a maga lelkét s felöltő szellemi képességeit; előkelőségét gondolkozásmódjával 

igazolta, és egyetemi tanulmányaival karöltve elmélyedt a legideálisabb művészet 

tanulmányozásába.” 140 

 

1864-1869: „Ein Mensch von Gefühl”141 
A német tanulóévek 

 

Mihalovich Ödön az 1863/64-es tanévben beiratkozott a pesti egyetem jogi karára.142 A 

piarista képzés egyik klasszikus végcélja volt a jogi pálya, így a zeneszerző-jelölt e jellegű 

egyetemi tanulmánya természetesnek számított. Mihalovich legközelebbi barátai, akikkel 

majd Liszt körében találkozik, Apponyi Albert és Végh János, szintén jogi karra jártak ez 

időben. A jogi tanulmányok megkezdésével a társadalmi elvárásoknak, illetve édesanyja 

kérésének tehetett eleget. 

A fentebb bemutatott programzenei ciklus fényében ugyanakkor kérdéses, hogy 

Mihalovich mennyit tartózkodott az egyetemen. Mivel az egyes művek minden esetben 

tanszünetben illetve vizsgaidőszakban születtek, nem zárható ki, hogy Mihalovich 

                                                 
 
140 Kereszty (1917): 14. 
141 Cornelius (1905): 415., 1866. 07.19., München, „Mélyérzésű ember”. 
142 Budapesti Egyetemi Levéltár, az 1863/64-es tanév almanachja. 
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szabályszerűen látogatta az előadásokat, ám az is nyilvánvaló, hogy a jogi tanulmányok nem 

kötötték le, ezért abbahagyta azokat. A jogi kar elhagyása egyet jelentett akkoriban azzal, 

hogy lemondott a közéletbeli hagyományos érvényesülési lehetőségekről. Jóllehet számos 

főnemes zenélt abban az időben (például Széchényi Imre gróf, Orczy Bódog báró, 

Podmaniczky Frigyes báró), számukra a zene csupán szórakozást jelentett. A ’főállású’ zenei 

pálya választásakor számot kellett vetnie a nagybirtokos ifjúnak, ha nem is a megélhetési 

gondokkal, de az esetleges kirekesztettség árnyaival. 

Bár a Mihalovich-szakirodalom 1865-öt jelöli meg a lipcsei tanulmányok kezdetének, 

ennek élesen ellent mond Mihalovich Ödön lipcsei vázlatfüzete, ahová ezt jegyezte be: „23. 

11. 1864 Leipzig”.143 1864 őszén tehát rögvest felkereste a lipcsei konzervatóriumban Moritz 

Hauptmannt (1792-1868), akitől hangszerelést és ellenpontot tanult.144 Miért ellenpont, miért 

Hauptmann, miért Lipcse? – Mosonyi Mihály feltételezhető útmutatásain túl rendelkezésre 

állnak áttételes válaszok is. Az ellenpontra Wagner felel egy tanulmányában. „Az én 

mesterem egyszer így szólt hozzám, miután a legnehezebb kontrapunktisztikus műveket 

elsajátítottam: >Valószínűleg sohasem kerül abba a helyzetbe, hogy egy fúgát írjon; de hogy 

szükség esetén meg tudná írni, ez a gondolat önállóságot ad Önnek és könnyűvé fogja tenni a 

nehézségeket.<”145 Mihalovich kontrapunktikus találékonyságát, még utolsó műve, a 4. 

szimfónia kapcsán is kiemelik majd kritikusai.146 Hauptmann volt a lipcsei Tamás-templom 

karnagya és korának legelismertebb zeneelmélet-tanára, többek között Bülow, Joachim és 

Sullivan is nála tanultak.147 Hauptmann azért is tűnt jó választásnak, mert minden tudásával 

ellensúlyozta tanítványa Wagner-rajongását, ugyanis Wagnert nem zeneszerzőnek tartotta, 

hanem csupán a kor divatján felemelkedő sikerembernek, akinek művei nem fogják kiállni az 

idő próbáját.148 Mihalovich tanult még Salomon Jadassohntól (1831-1902) is, a lipcsei 

zsinagóga kántorától, zongora- és zeneszerzés főtárgyat.149 Jadassohn Hauptmann és Liszt 

tanítványa volt, így Mihalovich könnyen kaphatott ajánlást a nála alig idősebb tanárhoz, aki 

később Eduard Grieg, Ferruccio Busoni és Frederick Delius mestere is lett. 
                                                 
 
143 Vö: Major (1929): 4. és Mihalovich Ödön vázlatfüzete ZTI C-323, Fond 2/137, Major Ervin hagyatéka. 
144 Kuhač (1901): 568., 3 évet említ Mihalovich Károlyra hivatkozva, míg Major (1929): 4., csak pár hónapot. 
145 Wagner (1995): 73. 
146 Mihalovich IV. szimfóniájabeli ellenpont-tudásáról bővebben lásd: „1902: Az utolsó alkotás” című fejezetet. 
Itt röviden idézem Langer Viktor 1893-ban a 2. szimfónia Zenelap-beli kritikáját. „Hogy mily nagy 
contrapunctista Mihalovich, azt bebizonyította különösen az első tétel középrészében (Durchführung), melyben 
témáival bámulatos dolgot vitt véghez…” Langer: Hangversenyek = Zenelap, 1893.január 15., VIII/2.  
147 Hauptmann MGG 8/872-875 
148 Kuhač (1901): 569. 
149 Jadasohn-ra való utalás, ld: Révai Nagy lexikona – 13. kötet, de ugyanezt az adatot a Siklós Albert 
szerkesztette, 1925-ben, a Zeneakadémia fennállásának 50. évfordulójára kiadott ünnepi évkönyvben megjelenő 
tanári arcképek rovat is megerősíti. Jadassohn, MGG 9/836-838 
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Mihalovich 1865-ben jelen volt a Trisztán és Izolda első előadásán Münchenben.150 A 

Trisztán és Izolda hosszú időkre biztosított zenei programot Mihalovichnak, mert majd csak a 

Toldi (1890) zenéjében fog tudni kilépni e zenedramaturgiai gondolkodás hatása alól.151 Az 

előadás után személyesen is megismerkedett Richard Wagnerrel, Cosima Liszttel, és Hans 

von Bülow-val. Míg a Bülow-val való barátsága emberileg, addig a Wagnerhez fűződő 

kapcsolat zeneileg gazdagította a fiatal szerzőt. Wagnert nyilvánosan is mesterének 

választotta, ahogy erről évtizedekkel később így ír egy kritikusa: „Sőt, amivel alig 

dicsekedhetik más valaki, még Wagnernek is tanítványa volt Mihalovich, a svájci 

száműzetésben rokonlelkek után sóvárgó titánnak.”152 Apponyi ugyanerről árnyaltan így 

fogalmazott: „Wagner és Mihalovich között, ha nem is a szó technikai értelmében, olyanféle 

viszony állott fenn, mint tanítvány és mester között.”153 

Az 1865-ös évben az említetteken túl megismerhette Liszt Ferencet a Szent Erzsébet 

című oratórium pesti bemutatója után. 1912-ben, egy Kereszty Istvánnak adott interjújában is 

megindulva emlékezik vissza Mihalovich erre a találkozásra: „Még ez (ti. Bülow 

megismerése – WÁ) is csak lépcsőül szolgált a mindenekfölött nagyhoz: Liszthez.”154 S, hogy 

az esztendő még ennél is jobban végződjék, Erkel Ferenc műsorra tűzte a fiatal szerző Ünnepi 

indulóját a Filharmonikusok decemberi hangversenyén, mely jó kritikát kapott. „Ismételjük, 

hogy a szerző szép tehetség, s a fiatal hazai zeneszerzők sorából hivatva van feltűnő helyet 

foglalni el. A közönség megtapsolá ez első kísérletét. Óhajtanók, hogy szerző a magyar 

zeneirodalom mívelésére s gazdagítására is vállalkoznék kiváló tehetségével.”155 

1866-67-ben attól a Peter Corneliustól (1824-1874) tanult fúgaszerkesztést Lipcsében, 

aki ugyan Wagner és Liszt közeli barátja, mégis részben szemben állt az Újnémet Iskola 

törekvéseivel, s jelképes tette, hogy Der Cid című operája bemutatójára hivatkozva nem ment 

el a Tristan első előadására.156 Cornelius naplója és levelei alapján barátságába fogadta a 

fiatal magyar tanítványt.157 Márciusban így írt róla Cornelius: „Ma boldog vagyok, 

bensőséges, jó dolgok miatt. Mihalovichnak két jó fúgát hoztam, amiről példát vehet. Ma 

                                                 
 
150 Haraszti (1916): 323. 
151 Tallián (1990): 80. 
152 Kereszty (1917): 13-14. 
153 Apponyi (1933): 62. 
154 Kereszty (1917): 13-14. 
155 (n.n.) (1865): Philharmóniai díszhangverseny, = Zenészeti Lapok V/ 95., 1865. 12.21.  
156 Cornelius (1905): 1866.02.18., München. „…azonkívül két tanítványom van, az egyikőjük Mihalovich úr, 
akinek a fúgát kell megtanítanom.” - „Dann ich habe außerdem zwei Schüler, einen Herrn Mihalovich, dem ich 
die Fuge beibringen soll.” – magyarul idézi: Major (1929): 5. 
157 Major (1929): 5. 
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tartjuk közös zeneestélyünket. Ő kedves fickó, öröm nekem, hogy törődhetek vele.”158 

Azonban ő is féltette tanítványát a túlzott Wagner-nyelv használattól, de türelmes tanárként 

megvárta a forrongó időszak végét, s csupán akkor avatkozott közbe, amikor arra Mihalovich 

megkérte. „Azóta rájött, hogy Shakespeare Athéni Timon-jához egy világfájdalmas nyitányt 

kell szerezzen, én pedig elengedem őt, míg kegyeskedik a Fúgához visszafáradni, alkotásának 

titáni egéből a tanulás mezejére visszatérni.”159  

Hauptmann és Cornelius stúdiumainak részben tanúi lehetünk Mihalovich lipcsei 

vázlatfüzete alapján. Így jól látható, hogy a kezdet kezdetétől kánon, fúga és ellenpont 

tanulmányokat írt, melyet misetételek követtek, végül zsoltárokat harmonizált.160 A 

vázlatokból két mű említésre méltó, az egyik, a Cornelius által is említett Timon-nyitány, ami 

az alkotás lélektan klasszikus értelmezésében a szerző életében bekövetkező csalódásról adhat 

áttételesen hírt. A másik érdekes alkotás, egy négyszólamú, töredékben maradt, E-dúr 

kórusmű, melynek címe: „Királyért, hazáért előre!” Ez Mihalovich egyik első magyarnyelvű 

alkotása, s akár az 1865-ös évi, hazai sikere következtében gondolkozhatott el egy 

királyhimnusz ötletén – hisz az ország a Húsvéti cikk lázában élt. 1890-ben Mihalovich majd 

valóban megalkotja királyhimnuszát. 

1866 nyarát pihenéssel töltötte Fericsancéban. Feltehetően a porosz-osztrák háború is 

oka annak, hogy a fiatal zeneszerző csak november végén merészkedett vissza Münchenbe, 

kezében a Hagbarth szövegkönyvével, s Schopenhauer írásaival. Wagner többek között a 

Beethovenről írt nagy tanulmányában boncolgatja behatóan Schopenhauer a Világ, mint 

akarat és képzet című írását.161 

Hauptmann és Cornelius intése ellenére Mihalovich rögvest az Edda egyik fejezetét 

feldolgozó zenedráma írására vállalkozott. Adolf Sternnel, a Bülow-Wagner ismerősi kör 

szövegírójával meg is egyezett, hogy elkészíti számára a Hagbarth és Signe-történet 

szövegkönyvét Adam Oehlenschläger, dán szerző drámája nyomán.162 A Hagbarth egész 

                                                 
 
158 Cornelius (1905): „ Ich bin heut’ fröhlich, innerlich gute Dinge. Dem Mihalovich hab’ ich heut’ zwei gute 
Fugen gebracht, an denen er sich ein Beispiel nehmen kann. Heute haben wir unsern Musikabend zusammen. Er 
ist ein lieber Bursch, mir ist Freude, mit ihm umzugehen.”355., 1866.03.14., München. – magyarul idézi: Major 
(1929): 5. 
159 Cornelius (1905): ”Seitdem kam er darauf, eine weltschmerzliche Ouvertüre zu Shakespeares Timon zu 
komponieren und ich habe ihn dabei gehen lassen, bis er sich gnädigst wieder zur Fuge bequemen wird, aus dem 
Himmel seines titanischen Schaffens wieder auf den Acker des Lernens heruntersteigen wird.” 359., 1866. 
március (von der stillen Wochen), München. – magyarul idézi: Major (1929): 5. 
160 Mihalovich lipcsei vázlatfüzete, ZTI C-323, Fond 2/137, Major Ervin hagyatéka 
161 Wagner (1995): 118. 
162 Adolf Stern (1835-1907), eredeti neve: Adolf Ernst. Lipcsei származású költő és irodalomtörténész, 1868-ban 
a drezdai Szász Királyi Politechnikum irodalomtörténet professzora lett. – Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-
1850), dán romantikus költő. Újszerű nyelvezetén és eddai témavilágán kívül jelentőssé teszi még, hogy az  „Der 
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születését Cornelius bábáskodja végig, teljesen önzetlenül. „Stern költő úr hónapok óta 

hitegeti…szegény Mihalovichot Oehlenschläger Hagbarth és Signe regéjéből írt 

operaszöveggel. Hirtelen én is elővettem azt, hogy neki ebben az ügyben segítsek. Magamnál 

tartottam a darabot és gondolkodtam rajta, hogy lehetne ezt operává alakítani.”163 Októberben 

atyai gonddal ügyeli tanítványai első zeneszerzői lépéseit. „Mihaloviché végre néhány hete a 

Stern-féle Signe. Most ő ezért hallgatni fog, s ezért ezekben az összehasonlíthatatlan októberi 

napokban a legjobb gondolatokat fogja összegyűjteni munkájához.”164 Végül Cornelius a 

Hagbarth első kritikusa is. „Tegnap este a jó Mihalovich-csal voltam, Hagbarth és Signe 

előjátékát játszottuk négykézre. Szomorú voltam, hogy nem dicsérhettem jobban, a darabbal 

azonban egészében nem értettem egyet. Tudod, aggaszt, ha ezeket a fiatal tehetségeket teljes 

vitorlával trisztanizálni hallom. Nos, nyíltan elmondtam neki minden gondolatomat, hogy 

méltó legyek fontos barátságunkra, és ez így sokkal jobb; azután neki is eszébe jutott valami, 

és egészségesebbet csinált, miközben ha valamit teljesen elfogadsz, úgy mindig mélyebbre 

nyalod bele magad, mint Schulze a csokoládéba.”165  

Mihalovich 1867 nyarán megszemlélte a párizsi világkiállítást, közben Bülow 

kezdeményezésére az Allgemeine Deutsche Musikverein éves rendezvényén, az augusztus 

21-25. közötti Meiningeni Zeneünnepélyen előadták második Timon-nyitányát. Rosty Pál 

helyszíni tudósításából tudjuk, hogy a mű elnyerte Liszt és a zenekar tetszését, ám a közönség 

nem értette meg.166 A hangversenyen még megszólalt Felix Dräsecke Helge király balladája 

és Sigurd című operájának egy kettőse, Eduard Lassen Szimfóniája és Hans von Bülow 

Nirvána című „symphonische Stimmungsbild”-je. Dräsecke, akit Rosty igen méltat, 

Oehlenschläger szöveget zenésítette meg és egyértelműen e drámaíró zeneképességét 

                                                                                                                                                         
 
er et yndigt land” kezdetű verse az újkori dán nemzeti himnusz. „Hagbarth og Signe”című drámáját 1815-ben 
írta.  
163 Cornelius (1905): „Der Dichter Stern hält nähmlich den armen Mihalovich seit vielen Monaten hin mit dem 
Operntext über die Sage von Hagbarth und Signe nach Oehlenschläger. Da nahm ich mir plötzlich vor, ihm in 
dieser Sache zu helfen. Ich holte mich das Stück, und dachte nach, wie es zur Oper einzugeschtalten sei.” 400., 
1866.június 25. München. 
164 Cornelius (1905): „Mihalovich hat seit einigen Wochen endlich seine Signe von Stern. Deshalb wird er jetzt 
schweigen, er wird in diesen unvergleichlichen Oktobertagen die besten Gedanken zu seinem Werk sammeln.” 
442., 1866. október19., München. 
165 Cornelius (1905): „Gestern Abend war ich mit guten Mihalovich, wir spielten eine Einleitung zu Hagbart und 
Signe vierhändig. Es war mir leid, dass ich sie ihm nicht besser loben konnte; ich war im ganzen nicht mit dem 
Stück einverstanden. Weißt Du, es wird einem Angst, wenn man diese junge Talente so mit vollen Segeln 
tristanisieren hört. Nun, ich sagte ihm offen meine ganze Gedanken, wie ich es unsrer wirklichen Freundschaft 
schuldig bin, und es ist wohl besser; nachher besinnt er sich und macht etwas Gesünderes, während, wenn man 
so etwas völlig bejaht, sich so ein Mensch immer tiefer hineinleckt, wie Schulze in die Schokolade.”  506., 1867. 
04.04. München. – magyarul részben idézi: Major (1929): 5. 
166 Rosty (1867): Külföld 795. = Zenészeti Lapok, 1867. 09. 15., VII/50. 
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támasztotta alá a Hagbarth ifjú szerzője számára.167 Bülow, akiről a következő fejezetben lesz 

szó, Nirwana-jával nemcsak a buddhizmus és új műfajok felé kalauzolta Mihalovichot, hanem 

egyben közvetlen zenei hatást is gyakorolt rá. Lassen szimfóniájának ugyan nincs közvetlenül 

kimutatható hatása, azonban akkor, amikor Mihalovich a programzenének hátat fordítva 

1880-ban hirtelen szabályos szimfóniaírásba kezd, talán e lisztiánus dán szerző mintája is 

útmutatást jelentett. 

Meiningenben Mihalovich harmadszor is találkozott Liszttel, amit annyira fontosnak 

tartott, hogy még vázlatos önéletrajzban is feljegyezte. Decemberben pedig Wagnernél járt és 

eljátszotta neki Hagbart című operájából az első felvonást. Az eseményt Cornelius 

naplóbejegyzése örökítette az utókorra. „Mihalovich jól elszórakoztatott bennünket estéje 

részletes beszámolójával, amikoris Cosimának, Wagnernek és Richternek előadta Signé-je 

első felvonását. Wagner előbb a szöveget akarta felolvasni, ám azt olyan öntelt hangon tette, 

hogy Cosima félbeszakította és a zenébe kapott bele. Richter az éneklésben működött közre, 

azaz lalázva ordított.  Wagner pedig azt mondta: Ön ugyanazt teszi, amit Dräsecke és 

Cornelius – északi alapanyagot dolgoz ki –, de ezt Weissheimer jobban tette a ’kürtjeivel’! 

Balszerencse – a barátaim tévúton járnak – és én se tanácsot adni, se segíteni nem tudok.”168 

Mihalovich önkritikáját és öniróniáját mutatja, hogy pár nappal később, Szilveszterkor már 

újfent Wagnerék társaságában találjuk Cornelius lakásában. „Az év utolsó napján…Wagner 

nálunk volt, Cosima, Bülow édesanyja, Mihalovich és Tarnowsky, Borges és Minnája és 

Richter társaságában.”169 

                                                 
 
167 Dräsecke, Felix (1835-1913): Liszt és Bülow baráti körének jelentős zeneszerzője. Egyesíteni igyekezett a 
klasszika ideáljait Liszt törekvéseivel, így születtek meg szimfóniái, s Krisztus című oratóriuma. 1884-től a 
drezdai konzervatórium tanára volt. Zenei Lexikon (1965): 1. kötet. 

Lassen, Eduard (1830-1904): dán zeneszerző, aki Liszt támogatását élvezte, majd Liszt utóda is lett a 
weimári udvari karmesterként. Szimfóniái, operái mellett ismertek kísérőzenéi, például Hebbel Niebelungen 
című drámájához. Zenei Lexikon (1965): 2. kötet. 
168 1867. 12. 29., Tagebuchblatt, „Mihalovich amüsierte uns durch eine ausführliche Erzählung des Abends, wie 
er Cosima, Wagner und Richter den ersten Akt von seiner Signe vortrug. Wagner wollte anfangs den Text zuerst 
lesen, tat es aber in einem so blasierten Ton, dass Cosima ihm abzubrechen und die Musik anzuhören hat. 
Richter half, la la brüllend, beim Singen mit. Wagner sagte: Sie machen es, wie Dräsecke und Cornelius – 
nordisches Sujet – da hat’s der Weißheimer besser gemacht mit seiner ’Hörner’!Es ist ein Unglück – meine 
Freunde gehen einen falschen Weg – und ich kann nicht raten noch helfen.” = Cornelius (1905): II/586.  

Felix Draesecke esetében Wagner feltehetően a König Sigurd (1857) című operára, Cornelius esetében a 
Gunlöd-re célzott, mely eddai operatémát Cornelius éppen a Hagbarth kapcsán találta meg.    

Wendelin Weißheimer (1838-1910), német zeneszerző és karmester, aki Wagnert többször is kisegítette 
szorult helyzetéből. Wagner vagy az 1862-ben Lipcsében bemutatott Ritter Toggenburg című 
programszimfóniára, vagy a csak sokkal később, 1884-ben befejezett Ingeborg von Dänemark című operára 
utalhatott. Weissheimer Wendelin: Fabian Kolb szócike = MGG (2000) 17/734-735. 
169 Cornelius (1905): II/586. „(Am) letzten Tag des alten Jahres… Wir hatten Wagner bei uns, Cosima, Bülow’s 
Mutter,  Mihalovich und Tarnowsky, Borges und seine Minna und Richter.” 
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1868. január 21-én Münchenben felcsendült a Mesterdalnokok. A próbákon 

Mihalovich mindkét barátja részt vett, Bülow, mint karmester, Cornelius, mint ’sajtótitkár’.170 

Feltételezhetjük, hogy Mihalovich is jelen volt egy-két próbán, míg a bemutatón biztosan ott 

ült. A bemutató után ismét nekiült saját operájának, s barátai is erre buzdították őt. Jó 

ismerőse, Dräsecke, a következő tréfálódó levelet küldte neki: „Neked, kedves Barátom, derűs 

vidéki tartózkodást kívánok, örömöt, szerelmet, és gyarapodást Hagbarthnak és Signének 

(időtartama 4 óra 39 és ½ perc!)”171 

A Hagbarth-tal a jókívánságok ellenére sem haladt, de ebben az időszakban 

születhetett a Marche heroique, melyet 67-ben írt végig particellában, majd 68-ban két-, s a 

négykezes változatokat készített, s ezek alapján hangszerelte a művet 69-ben. Két 

zongoraábrándot is megalkotott 1868-ban, a Fantasiestück-öt, melynek előadásáról nem 

tudunk, és a Fantaisie pour piano-t, melyet Liszt is műsorára tűzött.172 A vázlatfüzetben ezek 

mellett további fúgatanulmányokat találunk, a „Dass du mich liebst” című dalt – melynek 

további sorsa ismeretlen – valamint az életmű egyes csíráit, így a Hero és Leander zenekari 

ballada vázlatait, a Neue Liebe című dalt, mely a negyedik dalciklusban, az 1874-es Sechs 

Gesänge ciklusban jelent meg.173 Ugyanezen vázlatfüzetben található Mihalovich második 

magyarnyelvű kísérlete is, a „Záporeső csak úgy szakad, fülelmüle csak dalolgat” kezdetű, 

népies hangvételű zongorakísértes dal. A négy, szorosan egymás után következő, szerelemről 

szóló zene kapcsán felmerülhet a kérdés, vajon milyen be nem teljesedett vágy ihlethette 

azokat? 

1869 eleje Firenzében köszöntött a fiatal zeneszerzőre, aki ekkor bebarangolta az olasz 

félszigetet, egészen Nápolyig. Még elment A Rajna kincse bemutatójára, de ezzel 

befejeződtek Mihalovich tanulóévei, hazajött Magyarországra és Pesten telepedett le. Sajnos, 

semmilyen forrásból nem ismerjük, hogy a fiatal zeneszerző-jelölt kinti sikerei és kibontakozó 

kapcsolatai ellenére miért költözött haza. Az egyik okot a mentor, Bülow összeomlásában 

láthatjuk, míg a másikat abban, hogy Wagner és gyermekeinek anyja, Cosima ebben az 

időben ’personae non gratae’ volt az Allgemeine Deutsche Musikverein (Általános Német 

                                                 
 
170 Cornelius (1905): II/589., Pfingsten 1868., Tagebuchblatt. 
171 1868.06.26, Felix Dräseke, Mihalovichnak, München, = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Dir 
selbst, lieber Freund wünsche ich einen heitern Landaufenthalt, Freude, Liebe und Gedeihen von Hagbart und 
Signe (Dauer 4 Stunden 39 ½ Minute)!” 
172 Hamburger (1996): C40n10.: 1873. 03. 21., Svájcban Liszt a „Menangeres” Egyesület jótékonysági estjén 
Chopin és Mihalovich darabokat játszik, feltehetően a Nocturne-t és a Fantasie-t. A feltételezés alapja, hogy 
ebben az időben Mihalovichnak nincs más Liszt által ismert zongoraműve. 
173 Mihalovich lipcsei vázlatfüzete, ZTI C-323, Fond 2/137., Major Ervin hagyatéka. Neue Liebe kiadási adatai: 
Szerző (1979): 386. 
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Zeneegylet) s különösen Liszt köreiben – vagyis nincs mód a közelükben lenni, tanulni, 

titkárkodni. Ugyancsak indokolhatja Mihalovich hazaköltözését, hogy Liszt, a „mindenek 

felett nagy”, 1869 óta magyar állami fizetést kapott, s emiatt Liszt minden évben néhány 

hónapot Magyarországon töltött. Mihalovich talán úgy vélte, ha a legnagyobbnak elfogadható 

a magyar helyzet, akkor neki, a tanítványnak is az lesz? Ugyancsak az okok között 

szerepelhetett Mosonyi egykori intelme is, hogy Mihalovich kellő tanulás után térjen haza és 

teremtse meg a magyar zeneirányt.  

Egy nemzedéknyi idővel később Kodály így ír erről a kérdésről. „1906-ban… Riedl 

Frigyes…arra buzdított: maradjak itthon, ne menjek külföldre. Mosolyogtam magamban, 

annyira feleslegesnek éreztem, annyira nem gondoltam rá, hogy valaha külföldre szakadjak 

(…), hisz egész életre szóló tervem idekötött. De később gyakran eszembe jutott Riedl 

intelme. Ő akkor még nem olvashatta Adyt (’Menekülj, menekülj innen’), s csak saját életéből 

szűrhette le, hogy ’Mit ér az ember, ha magyar?’… Tanulni persze külföldön kellett.”174 Liszt 

sosem költözött végképp Budapestre, noha immár részben itt élt, Kodály viszont sosem ment 

el – csak tapasztalatot gyűjteni.  

 

1866-1870: „Werthester Freund!“175  
Barátság Bülow-val 

 

Egy fejezet erejéig most vissza kell térnünk 1866-ba, hogy megértsük a már ismertetett 

történések belső okát. Mihalovich a Trisztán bemutatójakor ismerkedett meg Hans von Bülow 

karmesterrel (1830-1894), aki Liszt iránti rajongásból feleségül vette a mester Cosima nevű 

lányát, ám éppen a Mihalovich-csal való kapcsolata idején kénytelen volt tőle elválni.176 

Mihalovich végigkísérte Bülowt e családi válságban, s ez lehet a további oka annak, hogy 

Wagner-rajongása ellenére sem került az alávetett ’Wagner-hívő’ állapotba. 

 A jelen fejezet Bülow Mihalovich-hoz írt levelezésén alapul. A levelezésnek csak 

csekély részlete jelent eddig meg, így az idézett levelek nagyrésze a jelen oldalakon kerül 

először a nyilvánosság elé. A levelek jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Könyvtárában találhatóak, melyeket Mihalovich Ödön adományozott az akkor még általa 

                                                 
 
174 Kodály (1964): 5-6. 
175 1869. 06.25., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei. „Legdrágább Barátom!” 
176 Köhler (2005): 33. 
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vezetett intézménynek az 1900-as évek első évtizedében. Mihalovich válaszlevelei jelenleg 

nem ismertek. 

 

* 

Bülow eleinte Mihalovich zongorajátékát tökéletesítette, majd magántitkári feladatokkal látta 

el. Az elvégzett szolgálatokért cserébe Bülow beajánlotta Mihalovich Athéni Timon-nyitányát 

az Allgemeine Deutsche Musikverein 1867-es hangversenyére, ezért kérésére két másik 

német karmester (Carl Riedel és Leopold Damrosch) gondozta a partitúrát.177 „A Timon-

nyitányt Riedel átnézte és Damrosch is már elfogadta. Egy további kört a rendkívül rövid idő 

miatt már nem tudok kieszközölni, de remélem, hogy a szabályzat (ezen) előírásával 

valamelyest elégedett lehetek. (A hivatalrendszernek is megvannak a maga érdemei).”178  

Bülow más alkalommal is bátorította tanítványát a zeneszerzésre, többek között a 

Hagbarth-előjátékot és más már említett műveit játszották négykezesben. „Egyelőre éljen jól 

és szerezzen szorgalmasan zenét. Négykezes kézirata itt van nálunk.”179 A kéziratok továbbra 

is Bülow-éknál maradtak, s ennek Cosimára gyakorolt hatásuk lehetett az oka. „Feleségem 

üdvözölteti és bocsánatát kéri, amiért az Öntől ittlevő kéziratokat oly sokáig visszatartotta.”180 

Bülow 1866 decemberében újra érdeklődik: „Alkalomadtán meséljen valamit terveiről és 

munkájáról!”181  

Bülow-ék Cornelius szavaival ugyanakkor a zene nevében foglyul ejtették a 

fiatalembert.182 Ez a magatartás megjelenik a levelekben is. 1866 áprilisban, miután Bülow a 

Timon hangversenyre való előkészítéséről beszámolt, szinte megparancsolta, hogy jöjjön 

utánuk egy müncheni koncertre, ahova ők Gmundenből mennek – s ezért Mihalovichnak 

vonatokat ajánlott. Olyannyira ragaszkodott ehhez, hogy kissé önző módon barátja 

                                                 
 
177 Carl Riedel (1827-1888), a weimári Liszt-kör egyik tagja, karmesterként a historikus zenei mozgalom egyik 
’atyja’, ő mutatta be újra Bach h-moll miséjét és Beethoven Missa solemnisét. – Leopold Damrosch (1832-1885), 
a weimári Liszt-kör másik jelentős karmester egyénisége, aki hegedűművészként is jeles volt. Liszt neki 
ajánlotta a Tasso 2. fejezetét, a Le Triomphe Funebre de Tasse-t. 
178 1866.04.22., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei,  „Die Timon Overtüre hat 
Riedel durchgesehen und auch Damrosch bereits zur Aufführung akzeptiert. Eine weitere Cirkulation konnte ich 
bei der außerordentlichen Kürze der Zeit nicht bewirken, doch hoffe ich, dass ich damit einigermaßen der 
Vorschrift der Statuten genügt habe. (Le systeme bureaucratique a ses qualites!)”  
179 1866. június 15., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Einsweilen leben Sie 
wohl und componieren Sie fleißig. Ihr Manuscript für 4Hände haben wir hier bei uns.“ 
180 1866. szeptember 7., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „…Meine Frau 
läßt Sie freundschaftlich grüßen und bittet um Entschuldigung, vor Ihnen das hinfolgende Manuscript so lange 
zurückgehalten zu haben.“ 
181 1866.december 15., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Erzählen Sie 
gelegentlich etwas von Ihren Plänen und Arbeiten!“ 
182 Major (1929): 5. 
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megfázását sem vette komolyan.183 Decemberben megint csak hiányolta Mihalovichot. „Miért 

Münchenben? Hogy Wüllner zsoltárát meghallgassa és Cornelius-szal a Bécsi Pályaudvaron 

összefusson? Kétségbe ejt, hogy holnapra nincs Bázelben!”184 Bülow természetesen olykor 

viccelődött is s egy 1866 őszéről származó levelében „Éljen Bismarck!” felkiáltással terelte a 

témát a magyar belpolitikai események felé.185 Bülow levele viszont akár veszélyt is hozhatott 

volna Mihalovichra, hisz két hónapon belül Bismarck Ausztria ellen indította csapatait. 

Bülow 1866 júniusában megkérte tanítványát, hogy a Cosima hűtlenségét terjesztő 

újságíró ellen indított per minden egyes mozzanatáról értesítse őt, ugyanis Bázelből rajta 

keresztül kívánta intézni ügyeit. „Tisztelt uram és barátom! ’Sans adieu’ (Istenveled) nélkül 

váltunk el, amit Ön ’viszontlátasrá’-nak fordított le. Amit Öntől kérek, röviden a következő: 

Maradjon az érdekemben ideiglenesen Münchenben e hó végéig.”186 A titkári megbízatást 

Mihalovich szinte naponta teljesítette, ahogy a következő válaszlevélből az kitűnik. „Nagyon 

köszönöm Önnek az épp megkapott levelet, melynek naponta szentelem magam.”187 Ám 26-

án Mihalovich elfelejtett írni, vagy valami fontos hírt nem közölt, mert Bülow szarkasztikus 

levele nyomban megérkezett. „Szívből kívánom magának, hogy azonnal ébredjen tudatára 

bűnének és kötelességének, és a többi. Ki ne engedje a tollat a kezéből. Írjon, bármit, amit 

tud, egy korált akár, de ne egy szóval írjon!”188 Dühe azonban vagy nem volt komoly, vagy 

gyorsan elmúlt, mert a levél végén már Mihalovich édesanyját üdvözli, s a magyar politikai 

életről kérdezi.189   

Szeptembertől újabb levélváltás kezdődik, és amikor Mihalovich decemberben 

visszatért Münchenbe, Bülow egyre jobban bizalmába fogadta, ahogy az a következő baráti 

kérésekből látható. „Tisztelt Uram! Szabad Önt egy pihentető baráti szívességre megkérnem? 

Fáradjon fel a lakásomba, vegye le a könyvtárból a Liszt-mellszobrot és Matthias kárpitossal 

igen elővigyázatosan csomagoltassa be és egyenesen Carl Bertheim zongoragyárosnak jutassa 

                                                 
 
183 1866.04.22., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei. 
184 1866. 12. 15., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Warum in München? 
Um Wüllner’s Psalm zu hören und Cornelius auf dem Wiener Bahnhof zu begegnen? Verzweifeln Sie, daß Sie 
nicht morgen in Basel sind!“ 
185 1866.09.07. Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei. 
186 1866.06.15. Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Geehrter Herr und 
Freund!/ Wir haben uns „sans adieu” getrennt, das lassen Sie mich mit „viszontlátasrá” übersetzen. / Was ist von 
Ihnen erbitte, ist kurz folgendes: bleiben Sie in meinem Interesse vorläufig in München, bis Ende dieses 
Monats.“ Közli Bülow (1900): 44.levél, 115. 
187 1866.06.21. Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Schönen Dank für Ihren 
eben empfangenen Brief, dem ich mich täglich widme.“ Közli Bülow (1900): 45. levél, 120. 
188  1866.06.26. Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Von Herzen wünsche ich 
Ihnen, daß S. sobald zum Bewusstsein seiner Schuld, Pflicht usw. gelange. Legen Sie die Feder nicht aus der 
Hand. Schreiben Sie was Sie können, ein  Koralstück, schreiben Sie nicht mit einem Worte!“ 
189 1866.06.21. Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei. 
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el gyorsfutárral Berlinbe.”190 Hasonló jellegű a bizalmas kérés 1867. január 19-én is. 

„Szeretetreméltó barátom! Legyen szíves, mint már egyszer, jöjjön be és vegye ki a zenei 

könyvtáram alól, a kályha melletti sarokból, onnan, ahol a Schopenhauer-mellszobor áll, 

Henselt versenyművének zongora- és zenekari szólamait.”191 A harmadik bizalmas kérés egy 

hónap múlva érkezik Mihalovich címére, mely egyben arról is hírt ad, hogy a XIX. században 

a kották mennyire a legintimebb értéktárgyak közé tartoztak. „Legközelebb itt a Lohengrinből 

éneklik a duettet. Az én partitúrámat kérik kölcsön. Én pedig kihez fordulhatnék, ha nem 

Önhöz, hogy ezt a kívánságot teljesítse. Legyen Ön még egyszer olyan nagyon kegyes a 

lakásomban házkutatást tartani, a könyvtárból a Lohengrin partitúráját kivenni és Dr. Emil 

Merian-nak eljuttatni! Igaz – még tovább megyek szemtelenségemben. Amennyiben a 

partitúrámat nem találja, végtelen nagylelkűségében kölcsönözné-e 14 napig az Ön 

példányát?”192  

Szeptemberben Mihalovich más jellegű baráti szívességet tesz karmester-mentorának. 

„Mielőtt torkommal is megtenném, írásban köszönöm meg Önnek bájos levelét, amelynek oly 

igen nagyon megörültem, holott testileg igazán rosszul voltam és vagyok a mai napig. … 

Lenne oly jó barát elintézni azt, hogy (várjon rám valaki) a lakásomban teával és 

(desszertként) lábfürdővel  7 óra 55 perckor?”193  

Cosimára vonatkozó árulkodó jelekről már 1866 decemberében beszámol Bülow. „Az 

egyetlen, ami elszomorít, hogy még mindig nem találtam illő lakást a nejemnek és a 

gyerekeknek, akik tehát egyelőre még Triebschenben, Wagner barátunknál kénytelenek 
                                                 
 
190 1866. 12. 19.,  Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Verehrter! Darf ich Sie 
um einen erliegen(en) Freundschaftsdienst ersuchen? Bemühen Sie sich in meiner Wohnung, lassen Sie die 
große Büste von Liszt von der Bibliothek herunternehmen und durch den Tapezierer Matthias (…) recht 
vorsichtig einpacken und genauso an Herrn Pianofortefabrikant Carl Bertheim in Berlin per Eilfahrt espedieren.“ 

Bülow számos helyen vét a német nyelvtani szabályosság ellen, főként végződéseket hagy el, illetve az 
igét nem teszi ki, ha számára egyértelmű, hogy mit akar. A későbbi szövegközléseknél is az ő eredeti alakjait 
közlöm. 
191 1867. 01. 19., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „…Haben Sie die Güte – 
wie schon einmal – unter meiner musikalischen Bibliothek im Schranke neben dem Ofen, wo die 
Schopenhauerbüste steht, zu kommen und sie herauszunehmen: Clavier und Orchesterstimmen des Conzerts v. 
Henselt…“ 
192 1867. 02. 13., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „…Duett aus Lohengrin 
soll nächstens hier gesungen werden. Man bittet mir die Partitur zu leihen. An wen soll ich mich wenden, wenn 
nicht Sie, um diesen Wunsch zu erfüllen? Wollen Sie nochmals die große Güte haben, in meiner Wohnung 
Haussuchung zu halten, die Partitur des Lohengrins aus der Bibliothek herausnehmen und an Herrn Dr. Emil 
Merian … expedieren lassen? Ja – ich gehe noch weiter in meiner Zudringlichkeit. Falls Sie meine Partitur nicht 
aufrichtig machen können, würden Sie den unendlichen Grossmuth haben, mir Ihr Exemplar auf 14 Tage zu 
leihen?“ 
193 1867. 09. 11., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Bevor ich mündlich 
thue, will ich Ihnen doch auch noch schriftlich für Ihren charmanten Brief danken, an dem ich um so große 
Freude empfand, als ich körperlich recht elend war, und leider noch bin…Wollen Sie so freundlich sein, zu 
bestellen, dass man in meiner Wohnung meiner Hand mit Thee und Fussbad (zum Dessert) um 7 Uhr 55 Min. 
(auf mich warten soll - WA)?“ 
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tanyázni, továbbá hogy minden bútorunkat és felszerelésünket még Münchenben tároljuk, 

ahol a lakásunkat még április végéig fizetnünk kell.”194 1868-ból nem őriz levelet a 

Mihalovich-hagyaték, az 1869-70-ből származó iratok viszont azt mutatják, hogy Bülow 

immár egyenrangú barátként kezelte Mihalovichot. A levelek mélysége, őszintesége illetve 

teatralitása mind arra utal, hogy az egyedül maradt Bülow Mihalovichban találta meg egyik 

biztos támaszát akkor, amikor az örökhűnek hitt Cosimát és örökbarátnak hitt Wagnert 

elveszítette, a mestert, Lisztet pedig nem kereshette. Az 1869 januárjában kelt levél alapján 

Bülow még nem készült fel a válásra, viszont annál jobban megviselte az érzelmi távolodás. 

„Igaz Barátom, milyen szeretetreméltó, mily lekötelező az Ön mai, emlékezetes köszöntése! 

… Feleségem, mint tudja, igen sajnálatosan féltestvérénél, Charnacée grófnőnél van 

Versailles-ben – november eleje óta és feltehetően a tavasz kezdetéig (ott is marad), a 

gyerekek jól vannak mindenek előtt az ’Ön védence’. Mit adnék azért, hogyha Önnel egyszer 

a déli ég alatt, az ’édes semmit tevés’-ben ’kényelmesen társalkodva’ erről cseveghetnék és 

lelkileg (ezt) megemészthetném. Ez a ’semmittevés’ (a Nirvána stílusában) pedig talán a 

tökéletes valóság. De ezt egyszer ’Előre’ – ’Keresztül’-nek nevezik, és ha nincs küldetésem, 

akkor megbízatást kell teljesítsek. Lehet, hogy tévedek, de úgy tűnik nekem, mintha 

előremennék.”195 

A következő levél Bülow egyik utolsó tiszta pillanatában íródhatott, amikor 

Mihalovichnak a válásról való kérdésére őszintén, szinte önkínzó módon felel. Bülow igen 

beteg, légúti problémákkal küzd, s mint írja, ugyan elvezényli még a Trisztánt és a Rajna 

kincsét, de már nem vár semmi jót! „Legértékesebb Barátom, Önnek folytatnia kell a 

korábban oly sokat tudó tudósítást, és legyen tekintettel a tökéletesen elrontott egészségemre, 

a jelenlegi ellehetetlenülésre, lelki gondjaimra, melyektől igyekszem megszabadulni, s érje 

most be ezekkel a sebtiben odavetett sorokkal… Az az értesülés, hogy a válókeresetet 

                                                 
 
1941866. 12. 15. Bülow Mihalovichnak,  = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Das Einzige was mich 
traurig macht, ist dass ich immer noch keine passende Wohnung für Frau u. Kinder gefunden habe, dieselbe also 
einstweilen noch auf Triebschen bei Freund Wagner campiren lassen muss, ferner, dass alle unsere Möbel und 
Effekten noch in München verstauen, wo wir unsere Wohnung noch bis Ende April bezahlen müssen.“ 

Figyeljünk fel arra, hogy Bülow öntudatlanul szólja el magát a birtokos névmás használata esetén, 
felesége, gyermeke és barátja, Wagner esetében hiába lenne gördülékenyebb a szöveg, nem tesz ki névmást, míg 
a valóban közös bútorok és lakás esetén használja az ’unser’ megfelelő alakját.  
195 1869. 01. 08., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Verehrter Freund, wie 
liebenswürdig, wie dankenswerth Ihr gedächtnissvoller Gruss am heutigen Tage! …Meine Frau, wie Sie wissen, 
sehr leidend, bei ihrer Stiefschwester, Gräfin Charnacée in Versailles (ist) – seit Anfang November und 
vermuthlich bis Frühlingsanfang, Kinder wohl vor Allem Ihre „Protegée“. Was gäbe ich drum, könnte ich mich 
mit Ihnen einmal unter südlichem Himmel dem „dolce far niente” „hingehen, behaglich” plaudernd und geistig 
verdauend. Dieses „niente” (Nirvana-genre) ist vielleicht doch die allerpositivste Realität. Aber es heisst einmal 
„Vorwärts” - „Durch“ und wenn ich keine Mission habe, so habe ich doch eine Commission zu erfüllen. Möglich 
dass ich mich täusche – es scheint mir aber, als ginge es vorwärts.” Közli Bülow (1900): 116.levél, 268. 
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visszavontam, téves. Végső döntésemet nem kapkodtam el, hanem hónapokon át, hosszan 

érleltem a megbizonyosodáson át a bizonyosságig. A zeneiskola bezárásáig, az augusztus eleji 

szünetig köhögésem miatt kénytelen vagyok itt vesztegelni, aztán végérvényesen összekötöm 

a batyum. Hogy hová megyek, még nem döntöttem el, mindenesetre olyan helyre, ahol 

egészen elrejtőzve csak az egészségem helyreállításán (legalább egy félév lenne a szükséges 

idő) dolgozom, azaz pihenhetek. – Mindazonáltal elmenetelemmel az ügy magától nem fog 

megváltozni.”196 

Bár a Bülow-szakirodalom nem állapít meg idegösszeroppanást 1870 telére, a 

Zeneakadémia Könyvtárában őrzött, ebből az időszakból őrzött levél a személyiség hatalmas 

mérvű zavartságára utal.197 A korábban jólolvasható Bülow-írás szinte olvashatatlanná válik, 

s témája is a karmester végső elkeseredése. Csupán az aláírást közlöm, a levélben megjelenő 

idegállapot érzékeltetésére. „Ihr Hans von Bülow, / Geb. 1830 Dresden / + 18..   Florenz.“198 

Mihalovich leveleivel vigasztalhatta barátját, s tudjuk, hogy Bülow végül nem lett 

öngyilkos, hanem később újranősült. Wagnerrel sosem békült ki személyesen, de műveit 

továbbra is vezényelte. Bülow és Mihalovich barátsága – érthető okokból – megváltozott, ha 

meg nem is szakadt. Hol közvetlenül, hol Liszten keresztül levelezve továbbra is kapcsolatban 

maradtak, egymás pályáját, ahol tudták segítették, például Bülow Mihalovich-művet 

vezényelt, Mihalovich pedig közben járt azért, hogy Bülow elnyerje a pesti Zeneakadémia 

igazgatói állását.199 Bülow 1872-ben Pesten hangversenyezett, s ekkor újra találkoztak, sőt 

együtt muzsikáltak Liszt közelében. Bülow anyjához írt levelében említi barátját: „Zenész, 

akinek nincs rá szüksége. (Mármint, hogy zenész legyen – kiegészítés: WÁ)”200 Bülow 

Liszten keresztül is üdvözölte barátját. „Kérlek, add át ezer üdvözletemet a jó öreg 

Mihalovichnak.”201  

                                                 
 
196 1869.06.25. Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Werthester Freund, Sie 
müssen mit Ihre(r) früher so viel bewissenen Nachricht fortsetzen und Rücksicht auf mein vollkommenen 
ruinierte Gesundheit und die gegenwärtige Unmöglichkeit , meine Habietsplage  vor (von) den Hand los zu 
werden, mit wenigen flüchtigen ... (olvashatatlan szó: husten...) vorlieb nehmen. … Die Nachricht, dass mein 
Entlassungsgesuch zurückgenommen ist falsch. Mein Entschluss ist kein plötzliche, sondern durch Monate, 
lange Erfahrungen bis zu Unabänderlichkeit herangereift. Bis zum Schluss der Musikschule vor deren Ferien 
Anfang August bin ich... (olvashatatlan szó: hustend...) gezwungen hier auszuharren, dann schnüre ich definitiv 
meine Bündel. Wohin ich gehe, ist noch unbestimmt, jedenfalls an einen Ort, wo ich ganz abgeschieden nur an 
der Herrstellung meiner Gesundheit (ein halbes Jahr dürfte das Minimum der erforderlichen  Frist sein) arbeiten 
d.h. ruhen kann. – Durch meinen Weggang wird aber an der Sache selbst hier nichts geändert.“ 
197 Walker (2010): 168. 
198 1870. 01. 10., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei. 
199 Birkin-Feichtinger (2003): 430. 
200 Major (1929): 12., „Musiker, der’s nicht nötig hat.” 
201 La Mara (1898): 178. levél /376., 1872.12.30. „Mille choses à ce bon cher Mihalovich, je vous prie.” 
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Bülow későbbi, 1881-es budapesti, Liszt-hangversenye alkalmából újfent csak 

találkoztak, s ez alkalommal is kamarazenéltek Eötvös Józsefné Rosty Annánál, ahol Bülow 

Königsmarsch-át adták elő Végh János nyolckezes átiratában: Liszt, Mihalovich, Végh és 

Rosty Anna. E találkozás jó hangulatban találhatta Bülowt, s Mihalovichról mint’jóvágású’ 

férfiról emlékezett meg.202 Nincs adatom róla, de feltételezhető, hogy Mihalovich elkísérte 

1882-ben Lisztet Pozsonyba, ahol Bülow vendégszerepelt, mint zongoraművész.203 E 

találkozás alkalmával ajánlotta Mihalovich Eine Faust-Phantasie-jét Bülownak. Amikor 

Mihalovichot 1887-ben kinevezték a Zeneakadémia élére Bülow meleghangú levélben fejezte 

ki örömét. „Szerencsekívánatom nem is csak Önnek, mint inkább a polgártársainak szól – az 

Ön Nemzeti Zenegróf kinevezéséhez”.204  

Mihalovich az igen hullámzó kedélyű Hans von Bülow barátjaként, olykor titkáraként 

a lehető legmélyebben belelát abba a családi tragédiába, melyben – Bülow mellett – Cosima 

és Richard Wagner játszották a főszerepet. Mihalovich nemcsak látta ezt a szerelmi 

háromszöget, hanem Bülow-val együttérezve ’végigszenvedte’ is. Bár hosszú ideig levelezett 

Cosimával s Wagnerrel, nem véletlen, hogy a Liszt és Wagner közti szakítás idején ő Liszt 

társaságát választja – 1866-1874 közöttről nincs egyetlen Cosima levél se.  

Bülow tehát barátságával megnyitotta Mihalovich előtt az európai zenei körökbe 

vezető utat, zenészként megadta neki az elismerést, végül zeneszerzőként esetenként 

inspirálta. A fiatal Mihalovich emberi és szakmai kiteljesedéshez ezzel biztosította a lehető 

legtöbbet, s amire még Mihalovichnak szüksége volt, az pedig immár Liszt Ferenctől fogja 

megkapni. 

                                                 
 
202 La Mara (1898): 210./414., 1882. 02.14. Bülow – „Bien des respects, je vous prie, à Mme la Bne d’Eötvös et 
son aimable fille et bien des amitiés au ’schneidige’ Mihalovich et au ’schmeidige’ Vegh.” – „Kérlek, add át 
jókívánságaimat Eötvös bárónénak és szeretetreméltó lányának és jábarátainknak a ‘jóvágású’ (bátor) 
Mihalovichnak és a ‘simulékony’ Véghnek.” 
203 Prahács (1966): 465. 
2041887. 05. 23., Bülow Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei, „Meine … Gratulation 
nicht nur Ihnen, mehr noch Ihren Mitbürgern – zu Ihrer Ernennung zum National = Musikgrafen.“ 
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1870-1880: „Hochverehrter Meister!”  
Liszt és az ifjú Mihalovich kapcsolata 

 
„Tehát ahhoz gratulálnánk magunknak, hogy az Ön kortársai lehetünk,  

hogy Önt láthatjuk, hallhatjuk és Önnel szólhatunk.” 
Mihalovich Liszthez205 

 
Mihalovich Lisztben olyan támaszra, barátra, példaképre talált, akire sem Wagnerben, sem 

Bülowban, sem Mosonyiban nem lelt. Akár a mottónak választott mondatot nézzük, akár 

bármely további levél emelkedett stílusát, azt látjuk, hogy Mihalovich mély alázattal fogadta 

idős mestere szeretetét.  

 1874 decemberi levelében szinte fiúi ragaszkodással írt Lisztnek. „Hogy milyen 

nagyon megérzem az Ön távollétét, senki sem tudja rajtam kívül megítélni, hiszen csak én 

tudom, mit jelent Ön nekem, és mit érzek Ön iránt.”206 E sorok mögött az őszinte barátságon 

túl Mihalovich művészi magánya is erőteljes szerepet játszhatott. „Ezért kínoz a teljes 

művészi elzártság kellemetlen érzése mellett még egy bizonyos külső tétlenség is.”207 1877-

ben barátságát hosszú körmondatban vallja meg: „Drága Mester! Ha eddig el is mulasztottam 

Önnek írni, ez nem azért történt, mert nem gondoltam Önre szívből, mintha az Ön távolléte 

nem hagyott volna egy pótolhatatlan űrt az életemben; hanem ismerve az Ön ellenszenvét az 

időrabló levelekkel szemben, inkább haboznom kellett, hogy Önt ne episztolám olvasására, 

hanem azok megválaszolására ösztönözzem.”208  

Mihalovichra jellemző, hogy a tiszteletet sosem lépi át, de a humort, mint egyébként 

mindenki mással szemben, úgy mesterével szemben is megengedi magának: „Mélyen tisztelt 

Mester! Ugyanazon a napon, amikor Ön, a fenséges Teremtés legtökéletesebb Mestere, az Ön 

Krisztusával győzelmet aratott: nekem ekkor kellett Bécsben a kis Richard Lewy pártfogását 

kikoldulnom.”209 Csupán egyetlen alkalomról tudunk, amikor kettőjük között feszültség 

támadt, mert Mihalovich nem fogadta el Liszt vacsorameghívását: „Tisztelt Barátom! 
                                                 
 
205 Birkin-Feichtinger (2003): 3., 1874. 10.19. – „Uns wäre also zu gratulieren, dass wir Ihre Zeitgenossen sind,  
dass wir Sie sehen, sprechen u. hören dürfen.” 
206 Birkin-Feichtinger (2003): 4., 1874. 12.15., „Wie sehr gerade ich Ihre Abwesenheit empfinde, das kann 
ausser mir Niemand (sic!) beurtheilen, denn nur ich weiss, was Sie mir sind, u. was ich für Sie fühle.” 
207 Birkin-Feichtinger (2003): 4., 1874. 12.15., „Daher quält mich gegenwärtig neben dem peinlichen Gefühl der 
vollkommenen künstlerischen Isoliertheit, auch noch das einer gewissen Stagnation nach Aussen.” 
208 Birkin-Feichtinger (2003): 7., 1877. 06.04., „Theurer Meister! Wenn ich es bisher unterliess Ihnen zu 
schreiben, so geschah es durchaus nicht aus dem Grunde als dachte ich Ihrer nicht mit Sehnsucht, als hätte Ihre 
Abwesenheit nicht eine unersätzliche Lücke in meine Existenz gerissen: sondern Abneigung gegen zeitraubende 
Briefe wohl kennend, musste ich mehr zögern Ihnen zu schreiben als ich mir schmeicheln durfte, Sie nicht zum 
Lesen meiner Epistel, sondern auch zu deren Beantwortung zu veranlassen.” 
209 Birkin-Feichtinger (2003): 5., 1875. 04.17., „Hochverehrter Meister! An demselben Tage, wo Sie in München 
als der vollendeste Meister der erhabensten Schöpfung, mit ihrem Christus Triumphe feierten: musste ich, der 
Stümper, mir in Wien die Gunst des kleinen Richard Lewy erbetteln.” 
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Sértődés közöttünk nem lehetséges, mégis meg kellett ütköznöm azon, hogy Ön tegnap este 

elfogulatlan udvariasságomat visszautasította. Talán Volkmann Szerenádja kedvtelenítette el. 

Változatlanul hű odaadással: FL”210  

 

* 

Mihalovich neve 1870-ben tűnt fel először Liszt levelezésében: „Szívélyesen meghívtam 

Mihalovichot, és nagyon örülök kompozíciói pesti sikerének.”211 A mester-tanítvány 

kapcsolat 1870 januárjában kezdődött Széchenyi Imre sopronhorpácsi kastélyában, amikor is 

Széchenyi egyidőben látta vendégül Lisztet, Apponyi Albert grófot (1843-1932) és 

Mihalovich Ödönt. Liszt hatására Mihalovich jelentősen közeledett a programzenéhez és a 

dalirodalomhoz, s ennek következménye az 1870-es évtized sikersorozata. Míg Wagner 

csupán bírálatot mondott Mihalovich néhány művéről, addig Liszt komolyan együtt dolgozott 

vele. Részletesen áttanulmányozta műveit, s vélhetően egyben módosításokat is javasolt. 

Például 1874 telére Liszt így tervezte közös együttlétüket: „De mindezek előtt (Wagner 

tetralógiája) legyünk türelemmel és a magunk szerény módján tegyük a dolgunk, ahogy az 

hozzánk illik. A következő télen kicseréljük új szerzeményeinket. Igen sok mindent mutatok 

majd Hagbarth Nagyúrnak.”212 

A mester önzetlenül népszerűsítette tanítványa műveit. 1870 végén Liszt egy 

karácsonyi hangversenyen szólaltatta meg Mihalovich abban az évben már előadott 

Zongoraábrándját, melyről a Zenészeti Lapok munkatársa dicsérően számolt be.213 Később a 

művet a zongorista-zeneszerző-karmester Sgambatinak, Liszt római barátjának ajánlotta a 

szerző.214 1871. április 5-én Liszt a Filharmonikusok élén elvezényelte Mihalovich új 

                                                 
 
210 Prahács (1966): 196.oldal, 366. levél, 1878. március 26. Budapest, „Verehrter Freund! / Eine Beleidigung 
zwischen uns ist unmöglich: doch musste es mich befremden dass Sie gestern Abends meine unbefangene 
Courtoisie ablehnten. Wahrscheinlich hatte Sie die Serenade Volkmann’s etwas verstimmt./ Unveränderlich treu 
ergebenst: FL” 
211 Csapó (1911): 1870.05.01., „J’y invite cordialement Mihalovich et me réjouis du succès de ses compositions 
á Pest.”  
212 La Mara (1893): 153., 1874. július 30., „…En attendant patientous en notre modeste travail et tachons de le 
rendre aussi sortable que possible. L’hiver prochain nous ferons échange de nos nouvelles feuilles de musique. 
J’en apporterai une assez lourde orovision á Sire Hagbar!”  
213 (Radamanthis): Kompozitori szemle = 1871. 10.15. XI/3., 45. „…Liszt Ferenc múlt téli ittléte alatt egyik 
matinéjában nagyszámú válogatott műértő társaság előtt mutatta be szerző ez ábrándját, s utolérhetetlen 
értelmező géniuszával, annak éppoly briliáns szerkezetét, mint gazdag harmóniai s ritmikai szépségeit alig 
sejthető érvényre emelte. – Oly mű ez, mely méltán megérdemli, hogy minden magasabra törekvő zongorász 
hangjegytárában helyt foglaljon.”   
214 Giovanni Sgambati (1841-1914): angol édesanyától és olasz édesapától származó római zenész: zongorista és 
karmester, Liszt talán legjelentősebb itáliai népszerűsítője. Nevéhez fűződik, többek között a Dante-szimfónia 
első itáliai előadása. Zeneszerzőként egy zongoraversenyt, két szimfóniát, számos kamaraművet alkotott, valmint 
élete főművét, a Verdi halálának évében íródott Requiemet. A Santa Cecilia Akadémia első zongoratanára volt, 
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balladáját, a Rémhajót, s ezzel Liszt végképp letette a voksot tanítványa jelentősége mellett.215 

Mihalovich 1872. március 31-én Liszt kamaratársa volt a Rémhajó négykezes előadásában 

Liszt búcsúestélyén a Hungária szállóban. A Mester külföldre is magával viszi tanítványa 

dalait és műveit, s például 1873. március 21-én a „Menangeres” Egyesület jótékonysági estjén 

Chopin- és Mihalovich-darabokat játszott.216  

Még ennél is nagyobb elismerést jelentett, hogy Liszt nyilvánosan is kamarazenélt 

vele. Csapó említi, hogy Reményi Ede és Fáy Gizella esküvőjén, 1872. február 10-én Liszt és 

Mihalovich az Orpheuszt játszották négykezesben, melyet korábban, Széchenyi Imre 

„zenészeti estélyén” 1871. március 8-án már előadtak együtt.217 1873. januárban 12-én a 

Rózsavölgyi-cég zártkörű rendezvényén az igazgatóval, Dunkl Jánossal és Liszttel hármasban 

adták elő Bach Három zongorára írt d-moll versenyművét.218 Majd 1874. március 26-án Liszt 

újfent négykezes társának választotta egy nyilvános, jótékonysági hangversenyen, melyen 

Liszt Magyar fantáziáját zongorázták el.219  

Liszt a legmagasabbra azonban akkor emelte fel Mihalovichot, amikor 1872. március 

18-án, második pesti hangversenyén, a lehető legelitebb közönség előtt ültette maga mellé, a 

Schubert-Liszt-féle Wanderer-Fantasie második zongoraszólam játékosaként.220 Az est elit 

jellegét az adta, hogy azon Ferenc József „király őfelsége, Rudolf főherceg, Gizella 

főhercegnő, József főherceg és neje, egész udvari kíséretükkel jelentek meg, körülöttük a 

miniszterek, a legmagasabb méltóságok, az arisztokrácia színe, a társadalom legkiválóbb 

képviselői, a távolról jött vendégsereg, az irodalom, művészet, a tudomány, szóval: a szellemi 

és társadalmi előkelőségek színe javát együtt lehetett látni.”221 Mihalovich elmélyült és 

bravúros zongoratudásáról e nyilvános és kamaraesteken való szerepeltetése és az azokról 

minden alkalommal való elismerő kritika adhat támpontot. 

E bizalom nyomán érthető, hogy Liszt Mihalovichot több alkalommal is útitársának 

választotta. Mihalovich hivatalos volt Liszt 1870. október 22-i születésnapi ünnepségére a 

Szabó Hotel-be, ahova Olga Janina hívja meg Liszt nevében.222 1870 decemberében 

                                                                                                                                                         
 
később igazgatója lett. Mint Liszt 1861-től elmaradhatatlan kísérője, feltehetően jól ismerte a körhöz később 
csatlakozott Mihalovichot.  (http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sgambati) 
215 Legány (1976): 82.  
216 Hamburger (1996): C40n10. 
217 Major (1929): 8. 
218 Major (1929): 12., a Bach-mű eredeti címe: Konzert für drei Klaviere d-Moll BWV 1063. 
219 Major (1929): 14. 
220 Zenészeti Lapok, 1872. 03. 24., XII/26. 406. „Schubert nagy ábrándja előadásában, melynél a második részt 
Mihalovics (sic!) Ödön játszta a mester szelleméhez méltóan…” 
221 Zenészeti Lapok, 1872. 03. 24., XII/26. 402. 
222 Prahács (1966): 194.levél, 1870. október 17. 
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Mihalovich elkísérte Lisztet Reményihez Rákospalotára, s jelen volt a két barát találkozóján. 

Mihalovich Széchényi Imrével együtt elkísérte 1872. november 4-én Lisztet, amikor 

doborjáni szülőházához látogatott. Az 1876-os karácsonyi vakációt Liszt és tanítványa szintén 

együtt töltötték Horpácson. Mihalovichnak egy Dunkl Jánoshoz írt leveléből ismerjük Liszttel 

s Apponyival közös telelésük programját. Napi programjuk szerint 8-9 közt keltek fel és 

mindenki a szobájában maradt körülbelül egy óráig. Addig mindenki dolgozott, így 

Mihalovich a dalain. Egy órakor villásreggeliztek és kicsit iszogattak. Hétkor estebédet 

fogyasztottak, utána pedig vagy egyedül múlatták az időt, vagy Liszt Mihalovich-csal 

négykezesezett.223 

Mihalovich résztvett Liszt oldalán a Zeneakadémia megalapításában is. Mihalovich 

1871 nyarán közvetített Andrássy Gyula miniszterelnök és Liszt Ferenc között a 

Zeneakadémia ügyében, illetve rendbe tette mindazt, amit Reményi elmulasztott. „Nem 

tudom megmagyarázni, hogy Reményi miért felejtette el átadni nagyon szerény levelemet 

Andrássy grófnak, és éppen ezért még inkább hálás vagyok Önnek, kedves barátom, hogy 

helyrehozta ezt a mulasztást. Biztos vagyok abban, hogy Maga azt mondta, amit ilyenkor 

mondani kell, s ami rám nézve a legkedvezőbb volt.”224 Ismeretesek a Zeneakadémia 

létrejöttének nehéz körülményei. A következő 1874-ben kelt levélrészletben Mihalovich 

éppen a megalapítás előtti évben fakadt ki a magyar közállapotokra. „Mélyen tisztelt Mester! 

Mint egykor Rossini, belefáradván az Afrikai nőről való sok fecsegésbe rájegyezte 

meghívóira: ’Nem fogunk az Afrikai nőről beszélni’, úgy Ön is csak azzal a feltétellel engedje 

meg pesti barátainak a levelezést, ha Önt az Akadémia-ügyünktől megkímélik. Tehát 

részemről ne féljen a Kakadémiai-Kakofóniától!”225  

Szintén ritkán említett körülmény Liszt és a Zeneakadémia megalapítása témakörében, 

hogy Liszt unta az elhúzódó folyamatot, s a Zeneakadémiát nem akarta 1875 novemberében 

elindítani, nem látván alkalmasnak a helyzetet – amiként nem is volt az, mert a tanári kar 

fizetésére nem állt rendelkezésre pénz.226 Liszt a Zeneakadémia megalapítását egyenesen 

Mihalovich sikereihez kívánta kötni: „A budapesti Zeneakadémia túl korán jött ahhoz képest, 
                                                 
 
223 LFZE Könyvtár - Mihalovich Hagyaték, 1877.01.25. Mihalovich Dunkl Jánosnak. 
224 Prahács (1966): 210.levél, 1871. május 29., „Je ne m’ explique guère comment Reményi a négligé de 
transmettre mon très humble message au Comte Andrássy, et vous remercie d’autant plus, très cher ami, d’avoir 
réparé cette faute. Certainement vous aurez dit ce qui convenait et de la façon qui me convient.”  
225 Birkin-Feichtinger (2003): 4., 1874.12.15., „Hochverehrter Meister! Wie einstens Rossini, müde des vielen 
Geschwätzes über die Africanerin auf seinen Einladungs-Karten bemerken liess: ‘on ne parlera point de 
l’Africaine!’, so sollten auch Sie Ihren Pester Freuden den Briefwechsel nur unter der Bedingung gestatten, dass 
sie Sie mit der Unsere Academie-Angelegenheit verschonen. Also befürchten Sie meinerseits keine 
Kakademische-Kakophonie!” 
226 Legány (1986): 43. 
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amikorra vártam; nem vártam ennyire gyors szülést, és azt szerettem volna, ha csak az Ön 

Hagbarth bemutatója és szerelmi szimfóniájának, a Hero és Leander bécsi filharmonikus 

koncerten való előadása után születik meg.”227 

Mihalovichnak olykor a mester magánéleti teendőiben is részt kellett vennie. Így 1871 

novemberében Mihalovich szólította fel Janina Olgát, hogy hagyja el az országot. Janina ekor 

adta át azt a pisztolyt, amellyel Lisztet szerette volna lelőni. Máskor Mihalovich rendelt 

Augusz Antaltól dohányt Liszt számára: „Mihalovichot megkértem már, hogy Önnel 

tárgyaljon, hogy ebből a dohányból küldjön nekem ide.”228 Mihalovich javította ki Liszt 

Széchenyi-idézetét, amikor Csapóval és Augusz-szal négyesben mottót keresnek a Széchenyi-

banketthez: „Tiszta lélek, tiszta szándék,/ akár siker, akár nem.”229 Őt bízta meg Liszt, hogy 

az Operaház szoborparkjába még két magyar zeneszerző, Mosonyi Mihály és Doppler Ferenc 

szobrát helyezzék el, e kérést Podmaniczky Frigyes azonban elutasította.230 Mihalovich 

személyes szolgálatai közé tartozott az is, hogy 1884-ben új magyar inast keressen Lisztnek, s 

ő találta meg II. Miksát, aki a mester haláláig teljesített szolgálatot.231 

Mihalovich nemcsak rajongott mestere zenéjéért, de a maga eszközeivel viszonozta is 

a támogatást, például sajtóban méltatta Liszt tevékenységét. Első cikke a „Franz Liszt und die 

Beethoven-Feier in Pest” című 1870. december 14-én jelent meg a Pester Lloydban, melyet 

Liszt 1870. december 14-én, Pesten keltezett levelében köszönt meg.232 1871-ben a Krisztus-

oratórium első előadása kedvéért Bécsbe utazott, majd lelkes cikket írt ez alkalommal is, 

méghozzá a Neue Zeitschrift für Musik-ba. A Krisztus olyannyira magával ragadta az 

egyébként nem vallásos Mihalovichot, hogy 1873-ban Weimarba is elzarándokolt miatta 

Apponyival, majd 1875-ben újra meghallgatta Münchenben. Lisztet méltatta harmadik 

megjelent nagylélegzétű cikkében is, amikor a zongorafejedelem utolsó nyilvános 

hangversenyéről számolt be.233 Nemcsak írásban, hanem gyakorlati módon is kiállt Liszt 

mellett, így ő is szervezője a Mester félévszázados művészi tevékenységét megünneplő 

díszelőadásnak, melyen – budapesti ősbemutatóként – a Krisztus csendült fel 1873. november 

9-én Richter vezényletével a Vigadóban.  
                                                 
 
227 Prahács 1966: 311., 1875.12.26., „L’académie musicale de Budapest est venue trop tôt, avant terme; ce me 
semble; je ne m’attandais guère á son éclosion hâtive et désirais qu’elle se fit précédér par la représentation de 
votre >Hagbart< et un Bis de la >Liebessymphonie<: >Hero et Leandre< aux concerts philharmoniques de 
Vienne.”   
228 Csapó (1910): 1872.04.29., Liszt Augusznak, „…j’ai prié Mihalovich de vous demander de m’envoyer ici.” 
229 először: La Mara (1893): 159., 1874. 12. 08., másodszor az idézet visszatér:  Prahács: 1878.02.05. 
230 Somssich (1925): 407. 
231 Somssich (1925): 412. 
232 Prahács (1966): 200.levél, 1870.12.14, Weimar, Liszt Mihalovichnak. 
233 Liszt hangversenye az árvízkárosultak javára = Zenészeti Lapok, 1876.03.25., XVI/7. 49-50. 



 51

 Mihalovich méltónak bizonyult Liszt bizalmára, s ezt Liszt is éreztette barátjával. 

Többek között ezért szólította őt egyszerűen csak „Mi”-nek. Az ő nevéből elvonatkoztatva 

hozták létre a magyar levelezésben feltűnő szolmizációs névjegyeket, például Apponyi Albert 

gróf volt „Do”, Széchenyi Imre gróf „Ré”, Széchenyi Alexandra grófné „Sol”, stb. De Liszt 

Mihalovich iránti szeretetét Bülow felé is vállalja, amikor így írt: „Mihalovich részt vett 

velem azon a rendezvényen, melyről írtam neked. Ő egy ritka példánya a becsületeseknek - 

ezért ő a ritka barátaink egyike. Szeretném őt magyar Bronsart-nak hívni.”234 

Összegzésként megállapítható, hogy Mihalovich tanítványként és barátként is a 

legmélyebb tisztelettel viseltetett Liszt iránt. E tisztelet sokadik, eddig nem említett oldala, 

hogy Mihalovich fáradalma vagy jókedve idején Liszthez fordult, azaz Liszt muzsikájához. 

„Ez utóbbival (a Végh-családdal) lakom egy házban, van egy zongoránk is, és csak nálunk 

hangolják el ennek megnemesítetten idealizált hangjait…  És mikor a felszabadult elemek 

kinn nyílt lázadásban tombolnak, megszólaltatjuk hozzá  a Mazeppa éles ostorpattogását és 

robogva száguld a vad lóhorda a tomboló viharon keresztül, közben panaszkodva sóhajt a 

Hungária mély fájdalma, míg végül a nap győztesen áttör a felhőkön, és ujjongva 

megszólalnak az Ünnepi hangok. Így preludálunk az emberi és isteni érzések hosszú skáláján 

át, amelyeket Ön, drága Mester, ilyen megrázó és megindító hangokba foglalt. Tasso 

panaszától, Mefisztó démoni ellenharcától, Hamlet őrületes melankóliájától, a hősök tragikus 

fájdalmától Erzsébet megdicsőült alakjáig, és a megfeszített Üdvözítőig. Mindaz, amit Ön 

megénekelt, felhangzik Aussee-ben.”235 

                                                 
 
234 La Mara (1898): 179.levél/378., 1873. 01.03., Liszt - „Mihalovich était avec moi à cette représentation et 
vous en a écrit. Il est de la rare espèce des ’Honnêtes’ – par conséquent de nos rares amis. Je l’appellerais 
volontiers un Bronsart hongrois.”   
235 Birkin-Feichtinger (2003): 8., 1879.07.11., „Mit Letzterten (mit Familie Végh) wohne ich in einem Hause, 
wir besitzen auch ein Clavier, und nur bei uns verstimmt man die veredelten u. idealisierten Stimmen dessen „ce 
qu’on entend sur le montagne”. Und wenn die entfesselten Elemente draussen im hellen Aufruhr wüthen, dann 
lassen wir dazu „Mazeppa’s” grellen Peitschenknall erschallen, u. sausend rast die wilde Pferdehorde durch den 
tobenden Sturm, dazwischen stöhnt klagend der tiefe Schmerz der „Hungaria”, bis endlich die Sonne siegend 
durch das Gewölke bricht u. die „Festklänge” jubelnd ertönen. So „préludieren” wir durch die lange Skala 
menschlicher u. göttlicher Empfindungen, die Sie, edler Meister, in so erschütternd u. ergreifenden Tönen 
gedichtet. Von „Tasso’s Klage”, Mephisto’s dämonischem Gegenspiel, Hamlets wahnwitziger Melancholie, von 
tragischen Schmerz des Helden, bis zu den verklärten Gestalten der h. Elisabeth u. des gekreuzigten Heilands. 
Alles das haben Sie besungen. Alles das erklingt in Aussee.” 
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1870. Az első saját hangverseny  
 

Mihalovich Ödön 1870. április 6-án rendezte meg saját költségén első szerzői estjét a 

Vigardában az Országos Magyar Gazdaasszony Egylet javára.236 A műsorban, melynek 

összeállításában sejthetjük Liszt tanácsait is – hisz a közös telelésen erre adódhatott alkalom -, 

elhangzott az Athéni Timon-nyitány, a Holdvilágos éjjel – dal  (Pauli Rikárdné Markovics 

Ilka), a Heroikus induló, a Hagbart és Signe előjátéka, a Zongoraábránd (Joseffy Rafael 

előadásában) és A vihar regéje (Sturmesmyth) kantáta.237  

A művek többsége nem képviselt maradandó értéket, kivéve a már említett 

Zongoraábránd-ot, és a Holdvilágos éj-t, melyet Dohnányi még az 1939-es 

emlékhangversenyen is elvezényelt.238 A zenekari dal a korabeli kritikus, Ábrányi Kornél 

dicséretét is kivívta a Zenészeti Lapokban. „Ebben van teremtő ér és meglepő szép 

kidolgozás.”239 A – zeneszerző édesapja halálakor írt – Nikolaus Lenau-költemény 

megzenésítése, A vihar regéje is sikert arat. „Ezek után (Holdvilágos éj után - WÁ) mindjárt a 

Vihar regéjének adjuk az elsőséget, mely koncepció, kidolgozás, színezés és fokozás 

tekintetében mindenestre oly magaslaton áll, mely a legnagyobb elismerésre méltó.”240 

Viszont se a két nyitány, se az Ünnepi induló egyáltalán nem tetszett a korabeli közönségnek. 

Az első nyilvános megnyilatkozás ismét számot ad a szerző zenei és irodalmi 

horizontjáról. Zeneileg nyilvánvaló lehetett minden jelenlevőnek, hogy a Liszt-Wagner 

iskolából kikerült szerzőt hallgat – erről bővebben pár bekezdéssel lejjebb Ábrányi cikke 

kapcsán szólunk. Mihalovich irodalmi horizontja sokat változott 1864 óta, mert 

emberiségköltemények helyett immár szerelmes történetek szólaltak meg Shapespeare, Lenau 

és Oehlenschläger szövegei révén. 

                                                 
 
236 Major (1929): 7. 
237Pauli Rikárdné Markovics Ilka (1839-1915), a Nemzeti Színház ünnepelt énekesnője. 1865-ben Erzsébetet 
alakította a Szent Erzsébet legendájában. Pauliné többször énekelt még Liszt hangversenyein is, aki Pauliné 
hangjáért a Nemzeti Színház több operaelőadását is meghallgatta (Tannhäuser, Lalla Roukh, Rómeó és Júlia). 
Pauliné a túlzott igénybe vétel miatt, nagyon korán, 44 éves korában, 1873-ban elveszítette énekhangját. Legány 
(1986): 103. 

Joseffy Rafael  (1853-1915), egy pesti rabbi fia, akit Liszt „Tausig méltó utódjának” tartott. Joseffy 13 
és 16 éves kora között valóban Tausig magántanítványa volt, majd 1869-ben Liszttől tanult Weimárban. Később 
New Yorkban telepedett le, mint a konzervatórium zongoratanára. Walker (2003): 204.  

Id. Ábrányi Kornél 1869-ben így méltatta a 16 éves művészt: „Minden oldalról egyenletesen kiművelt 
hangütet, mely a legerőteljesebbik képes magát fokozni, máris biztos uralom a legnehezebb technikai feladatok 
megoldásában, s kitartó vas idegzet, mely nem engedi lankadni a kezeket, midőn erre a legnagyobb szükség van: 
e tulajdonok máris oly mértékben nyilvánulnak Józsefi játékában, minőt a leghíresebb mestereknél is csak ritkán 
észlelhetni.” Zenészeti Lapok IX/14., 1869. január 4. 222. 
238 Sávoly Tamás, a Magyar Rádió Hangarchívumának munkatársa, szíves közlése. 
239 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 411. 
240 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 411. 
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Az európai kánon alapkövének számító Shakespeare-nek nem egy jólismert drámája, 

hanem a legkeserűbb játéka került zenei előadásra, melyben athéni Timon csalódik a 

barátaiban, mert azok anyagi csődje idején cserbenhagyták. Hogy Mihalovich számára ez 

miért lehetett olyan fontos, nem ismert, az ellenben igen, hogy már 1860-ban megzenésítette 

ugyanezt a témát, szintén nyitány formájában. 1860, 1866 és 1870 – a három év, melyben 

Mihalovich szükségét érezte annak, hogy a barátság szentségét, a másik mellett való kiállás 

imperatívuszát világgá kiáltsa. Sem az 1867-es Meiningen-i, sem az 1870-es Pest-Buda-i 

közönség ezt nem értette meg – Lisztet kivéve.   

Az új irodalmi horizont szereplőjeként jelent meg a magyar zenei dobogón a Goethe-

tanítvány Adam Oehlenschläger, aki révén Mihalovich a wagneri romantikát idézte meg 

nemcsak a zene, de az irodalom irányából is. A Sváb Iskolához tartozó Justinus Kerner (1786-

1862), költeménye az éjjeli erdő szerelmes varázsáról szól egyszerű, de ízléses nyelvezeten. E 

dal hetven évig tartó népszerűsége azt sugallja, hogy rendkívül őszintének kellett hatnia – ez 

viszont csak úgy lehetséges, ha Mihalovich Ödön ekkor már ismerte az igaz szerelemet, vagy 

legalábbis már megégett egy tünde vágyban. 

Nikolas Lenau (1802-1850), a magyarországi németnyelvű költészet, Heine-i 

magasságokat elérő alakja, aki magát Petőfit is megigézte, a legmagasabb szintű irodalmi 

színvonalat képviselte. Lenau német-magyar kettős kötődésére példa, hogy legtöbb versét 

németül írta, ám édesanyjával magyarul levelezett. Mihalovich számára Lenau kifejezetten 

fontos lehetett, erre enged az következtetni, hogy a költő tíz versét is megzenésítette, míg 

költőfejedelmektől, így Heinrich Heinétől és Emanuel Geibeltől négyet-négyet.241 Mihalovich 

feltehetően saját, hasonmását látta Lenauban, aki éppenúgy a magyarországi kultúrát 

képviselte a német nyelvterületen, mint ahogy ő közvetítette Lisztet-Wagnert Pest-Budán. A 

zeneszerző ebben az időben Edmund von Mihalovich-ként írta alá kéziratait – vagyis Lenau 

szinte a legmélyebb nyelvi rétegben szólíthatta meg ungarndeutsche nyelvezetével.242 

Lenau saját szerepéről így vallott: „Én talán békítője, biztos kibékítője és egészen 

biztos harcosa vagyok, minden előítéletnek a magyarok és a svábok között. A svábozás az 

                                                 
 
241 A tények tiszteltére álljon itt, hogy Mihalovich Wesendonck Mathilde versei közül hetet, Endrődy Sándor 
dalai közül hatot zenésített meg, ám egyikük költői teljesítménye sem mérhető a fenti alkotókkal, ezért maradtak 
ki az összevetésből.  
242 Szitha (2002): 30. 
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osztrák dialektusnak egyik legrosszabb népi vicce, és éppen olyan kevéssé organikus, mint a 

magyarságnak az ellenkezése mindennel szemben, ami német.”243  

Lenaura Liszt is felhívhatta tanítványa figyelmét, hiszen a Weimárt elhagyni készülő 

mester remekműve a Két jelenet Lenau Faustjából, s fájdalmasan szépek a költő két versére 

született Három cigány és a Szomorú szerzetes című darabjai is.244 Jelen esetben azonban úgy 

tűnik, hogy a drámai erejű szélvész művészi leírása miatt esett a szerző választása a Vihar 

regéjére, kiírandó az apa elvesztését és a külföldi tartózkodás során megélt idegenség-érzést. 

A Vihar regéje, a későbbi a Förgeteghez című kantátához hasonlóan az operaszerző 

Mihalovich zenedramaturgiai előtanulmányának is tekinthető; hisz a kantáta műfaj az operák 

megjelenésével tűnik el az életműből. 

1870-ben, a tanulóévek végén rendezett ’diplomakoncerten’ már az egyedi érzéseket, 

benyomásokat, élményeket, azaz az emberit állította a középpontba. A Lenau- és 

Shakespeare-zenével a kezdetekre emlékezett vissza, hiszen ezek 1865-66-ban 

fogalmazódtak, az Oehlenschläger-nyitány még csak ígérete volt a későbbi operaszerzőnek, 

de a Kerner-dal már az érett dalszerzőt mutatta be. A közönségsiker ugyanakkor iránytűként 

is jelezte, hogy Mihalovich a későbbiekben hol tud sikert aratni, s hol ütközik bele a közönség 

elvárásainak merev falába. A Shakespeare-i, keserű pamflet és az Eddát feldolgozó 

Oehlenschläger később sem hoz maradandó sikert, az ’otthonról’ ismert Kerner és Lenau 

viszont lelkes tetszést aratott. Mihalovich levonhatta a tanulságot, ha a járt irodalmi úton a 

járatlan zenei utat járja, sikeres lehet, de ha az irodalmi és a zenei út is ismeretlen a 

közönségnek, csak bukásra számíthat.245 

 

* 

A tetemes anyagi bevételt eredményező hangverseny jelentőségét akkor tudjuk felmérni, ha 

összevetjük a szokásos hangversenyek műsorával, a kortársak saját szerzői estjeivel, valamint 

a kritikával.246 Legány Dezső kutatásai szerint 1869-1874 között a pesti közönség 

                                                 
 
243 Mádl (2009): 7. „Ich bin vielleicht der Versöhner, gewiß der Bekämpfer aller Vorurteile zwischen Ungarn 
und Schwaben. Schwab ist einer der schlechtesten Volkswitze des österreichischen Dialekts und ebenso wenig 
organisch und vernüftig wie das Ungarische gegen alle Deutsche. Doch das hat sich gewiß schon geändert.” 
244 Hamburger (1986): 99. 
245 A logikai képlet harmadik változata, miszerint a ’járatlan irodalmi utat  járt zenei úton járja’, ebben az 
időszakban kizárt, mert Mihalovich a zenei stílusát 1862/63-ban már kitűzte, s ahhoz hűséges (!) maradt – 
hosszú ideig. Mihalovich elismertségében majd mégis az a fordulata hoz jelentős változást, amikor ’az ismert 
irodalmi utat (félig) ismert zenei úton járja’, vagyis zendrámai stílusát a verbunkossal ötvözi, lásd Toldi 
szerelme, Kuruc nóták, III. szimfónia. (E művek később önálló fejezetben szerepelnek.) 
246 A nyereségről Ábrányi számol be 1872-ben: „…ezelőtt két évvel, midőn ugyane zeneköltő vezénylete alatt 
800 forint díjért működtek közre, miért volt mégis 500 forint tiszta jövedelme a gazdaasszony egyletnek, 
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nagyarányban kamarazenei hangversenyeket hallgathatott.247 Így Mihalovich-hoz hasonló 

önálló szerzői estet adó Bertha Sándor és a korban népszerű Székely Imre hangversenyén is 

csupán kamarazene és dalok szólaltak meg.248  

A pesti közönség számára felüdülést jelentett Liszt jelenléte, aki másfél év alatt 14 

matinét adott, ezenkívül hét zenekari esten csendültek fel Liszt kompozíciói. Pest-Buda zenei 

életéről majd 1871-75 között Richter János gondoskodott, aki saját pénzből finanszírozta 

huszonhárom filharmonikus hangversenyét, és saját szakállára jelentősen megnövelte a 

hagyományos műsorpolitikával szemben a kortárszene jelenlétét, így elsősorban Wagner és 

Liszt alkotásait vezényelte.249  

A zenei műsorválasztékot nagymértékben színesítették az egyházzenei estek, a gyakori 

Haydn- és Beethoven-estek éppenúgy egyházi szervezésűek voltak, ahogy a kedvelt 

Cherubini c-moll requiem előadások is. Mozartot ez időben nem zenekari művei képviselték a 

pesti zenei életben, hanem Koronázási misé-je és Requiem-je. Folytatva a sort, egyházzenei 

előadásban csendült fel Beliczay Gyula F-dúr miséje három, míg Seyler Károly B-dúr miséje 

két alkalommal.250 Mihalovich nagyzenekari szerzői estje tehát egyértelműen unikumnak 

számított 1870-ben – a már felsorolt okokon túl azért is, mert az 1869/70-es filharmóniai évad 

elmaradt.251  

Mihalovich hangversenyének súlyát jól mutatja az is, hogy id. Ábrányi Kornél, a 

magyar zene szervezője, hatoldalas vezércikket írt róla saját folyóiratába, a Zenészeti 

Lapokba. „Nagyzenekari hangverseny. Hazai zeneköltő. Az új zeneiskola híve. Társadalmi 

állásánál fogva, s a társaság fogalmai szerint inkább műkedvelő, mint zenész. Fiatal előretörő 

                                                                                                                                                         
 
melynek javára az akkori hangverseny  adatott?” Ábrányi: Monopólium és szűkkeblűség = Zenészeti Lapok, 
1872. 02. 18., XII/21., 324. 
247 Legány (1976): 253-273. A következő három bekezdés adatai Legány összesítésben találhatóak. 
248 Székely Imre (1823-1887), nyugati műveltségű és képzettségű zeneszerző, zongoraművész. Párizsi, londoni 
sikeres hangverseny-körútjairól 1851-ben tért végképp haza, s Pest-Budán fejtett ki tevékenységét. Szimfóniát, 
zongoraversenyt, nyitányokat is alkotott, de legnépszerűbb műveivé szalondarabjai váltak. Ő is kísérletezett a 
barokk és klasszikus műformák verbunkos zenei témára alkalmazásával, pl. Magyar prelűdök és fúgák, valamint 
15 invenció. (Zenészeti Lexikon III. kötet, 1965) 
249 Bónis (2003): 24. 
250 Beliczay Gyula (1835-1893): zeneszerző és vasúti mérnök – 1872-1886 között a MÁV főmérnöke. Zeneileg a 
schumanni romantikát folytatja, egyben Ábrányi körének tagja, így rendszeresen publikál a Zenészeti Lapokban 
(1863-68 között bécsi levelező). Mihalovich messzemenőkig elismerte képességeit és szaktudását, így 1888-ban 
kinevezte Zeneakadémia zeneelmélet-tanárának. Miséjén kívül értékes két szimfóniája, Ave Mariája, 
vonószenekari Szerenádja. Dalai és kórusai a korban ismertnek számítottak. (Zenészeti Lexikon I. kötet, 1965) 

Seyler Károly (1815-1882), Liszt köréhez tartozó egyház-zenész, zeneszerző. 1841-től haláláig az 
eszetergomi székesegyház regens chorija. Számtalan misét írt, melyek külföldön is népszerűnek számítottak. 
Liszt Esztergomi miséjének első esztergomi előadásához ő írta a Graduálét és Offertóriumot – valamint írt egy 
C-dúr ünnepi misét is, feltehetően a bazilika felszentelésére. (Watzatka Ágnes szóbeli közlése) Stílusában 
korának cecilianus elvei figyelhetőek meg. (Zenészeti Lexikon III. kötet, 1965) 
251 Bónis (2003): 23. 
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– s mint mondani szokás, jómódú – tehetség. / Mindez elégséges indok arra, hogy 

hangversenyzővel tüzetesebben foglalkozzunk, s a szokott hangversenyi hasáb keretét 

fölcseréljük egy vezércikkivel.”252 

Ábrányi először Mihalovich képzettségét s kitartását emeli ki. „…A legkiválóbb 

tehetségek egyike, kinek megvannak törekvései a legmagasabb művészeti ideálok felé, s ki 

fiatal kora dacára, máris annyi komoly tanulmányt, gondolkodtató lelket, s gazdag színezetű 

képzelőtehetséget egyesít magában, mennyit sok – könyvek és zenészeti pultok tömkelegébe 

temetkező – zeneszerzőben élemedett korában sem találunk.”253 Pár oldallal később Ábrányi 

konkrétan is utal rá, hogy Mihalovich „a classikus zeneirodalmat ex asse tanulmányozta.”254 

A következőkben Ábrányi úgy folytatja, hogy noha Mihalovich magas társadalmi 

helyzete miatt megtehette volna, hogy csak unaloműzésből foglalkozzon a zenével, ő mégis 

azt a lehető legkomolyabban vette. Majd Ábrányi rátér arra, hogy Mihalovich az „új iskola” 

tagjává vált. „Ma, a szó szoros értelmében, jövő zenész. Nem a mával szépeleg, de a jövő 

művészeti irány zászlója alatt küzd egy magasztos, egy nagyszerű reform-eszméért.” 

Ábrányi e bevezetés után a fiatal szerző stíluselemeit veszi számba. „Egy még ki nem 

forrott nagy tehetség áll előttünk. Szakítva minden műformai hagyománnyal, s egekig 

fellelkesülve az új iskolának mindent magával ragadó vívmányaitól, csak a zenére tekint, s ott 

keresi törekvéseinek egyedüli diadalát. S e túlhajtott, nem fékezhető lelkesedéséből egyaránt 

sugárzanak ki aztán fény- és árnyoldalai.”255 Az árnyoldal természetesen az, hogy helyenként 

„túlságos erőt vesz rajta eszményképeinek befolyása”, míg a fényoldalon áll a szerző 

hangszerelése és ízlésessége. „Sehol sem válik triviálissá, de még lapossá sem, mindenütt 

látszik a nemes ízlésű, gondolkodó zeneköltő. Gyakran keresi az eredeti eszméket, s ha 

mindig fel sem is találja, azért mindig érdekes marad tudományával.”256 A zeneszerző 

számára legkedvesebb mondat viszont az lehetett, melyben eredetiségét emeli ki Ábrányi. 

„M.Ö. szerintünk nemcsak a tanulmány tiszteletreméltó magaslatán áll, de a teremtő szikra 

hevével is rendelkezik, csakhogy annak még erős gyúpontot kell találnia, és képeznie, hogy 

világító lánggá alakuljon. (kiemlés: WÁ)”257 

Az egyes művek kritikája előtt Ábrányi igyekszik Mihalovichot elhelyezni korának 

szerzői közt. „Nem mindenkinek adatott napba nézni…Ama triász (Berlioz, Liszt, Wagner – 

                                                 
 
252 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 407. 
253 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 409. 
254 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 411. 
255 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 410. 
256 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 411. 
257 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 411. 
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kiegészítés WÁ) zeneirálya is vakító nap a művészet egén. Közönséges szemmel abba sem 

nézhetünk elvakulás nélkül. Mihalovich Ödön derekasan bele tud nézni, ezt kétségbevonni 

nem lehet.”258 A cikk végén Ábrányi már csak annyit jegyez meg, hogy a szerzőnek 

ugyanakkor kötelessége (lenne) előbb-utóbb a magyar zene felé fordulnia. „Mint a magyar 

haza fia és szellemi képviselője, ezzel tartozik nemzetünknek, tartozik az ügynek, és hazánk 

szellemi jövőjének.”259  

Ábrányi ezzel a vezércikkel 1870-ben kijelölte a Mihalovich-kritika következő 

évtizedeket meghatározó témáit: „új iskola”-hoz való tartozás, ízléses stílus, ragyogó 

hangszerelés, nagy tudás, ugyanakkor „nem-magyar zene” értelemben. Ami alapvető 

különbség a későbbi kritikákkal szemben, az az, hogy Ábrányi tollán az Új iskolához való 

tartozás egyértelműen elismerést jelent. Ábrányi Kompozitori szemlékben közölt kritikái innen 

kezdve Mihalovich Ödön számára iránytűként szolgálnak, mert a szigorú ítész, minden egyes 

végigboncolt műalkotásban talál okot az útmutatásra éppúgy, mint az igaz dicséretre. 

 A fenti összevetés, a hosszú vezércikkbeli méltatás és a közönség erőteljes tapsai 

fényében a huszonnyolcéves fiatalember sikere nyilvánvaló. Még Liszt is örömmel értesül 

róla, s a szekszárdi művésztalálkozóra borokkal készül Mihalovichot megünneplendő. A siker 

persze bosszanthatta a szerző egy-két ismerősét, így azt a Széchenyi Imrét is, akinél még oly 

sokat fog Liszt társaságában megszállni.260  

 

1871. Rémhajó/Geisterschiff  
 

Mihalovich Ödön 1871-ben csiszolta le és mutatta be első, majdan nyomdafestéket is látó 

zenekari művét, a Rémhajó balladát, mely kapcsán Liszt hatása, tanári vonalvezetése érezhető. 

Mihalovich programzenei korszakára későbbi titkára és barátja, Moravcsik így emlékszik 

vissza. „A szimfonikus zene terén a 70-es években Berlioz és Liszt uralkodtak, mint a 

programmzene alapítói s az általuk teremtett műfaj: a szimfóniai költemény Mihalovich 

alkotó kedvét és becsvágyát is izgatta. Ennek a hangulatnak termékei: a Rémhajó, a Sellő, 

Hero és Leander, La Ronde du Sabbat, valamint jóval később megjelent utolsó 

programmzenei alkotása: a Pán halála.”261 

                                                 
 
258 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 410. 
259 Ábrányi: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 412. 
260 Major (1929): 8. 
261 Moravcsik (1917): 306. 
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A szimfonikus költemény és a zenekari ballada műfaji különbségét meghatározni igen 

kényes feladat, e helyen mégis ki kell rá térnünk – az alábbi különbségtétel a Mihalovich-

életmű ismeretére épül, ezért annak vonatkozó állításai sok esetben csak ezen életművön belül 

állják meg helyüket. A szimfonikus költemény egy hőst állít középpontba (Hamlet, 

Prometheusz, Mazeppa), aki emberfeletti nehézségekkel birkózik meg, s a zenei én (ez 

esetben: Liszt) teljes mértékben azonosul vele.262 A szimfonikus költemény partitúrájában 

megjelentetett program nem az adott költemény cselekményvázlata, csupán a közönségnek írt 

elgondolkoztató levél, mely felveti azon gondolatot, melyet a zene igyekszik megörökíteni.263 

Mihalovich az említett 1863-64-es időszakban írt e meghatározásnak saját maga által 

is megfeleltetett szimfonikus költeményeket, később azonban nem használta ezt a műfaji 

kategóriát. A zenekari ballada kifejezést olyan műre alkalmazta, melyben egy költemény 

cselekményét ’regöli el bárdként’ – de énekszólam nélkül. Az irodalmi témát a mondavilágból 

választotta, de nem egy hőst állított a középpontba, hanem egy jelenséget vagy érzést 

(rémhajót, sellőt, boszorkányéjt). Balladáiban a hős sokszor nem is fogalmazódik meg 

kiemelhető karakterként. E kérdéskörhöz tartozó, jellegzetes gesztus Mihalovich részéről, 

hogy utolsó programzenei alkotása, a Pán halála címlapjára a cím megjelölése után csak 

annyit írt: „Reviczky Gyula költeménye után nagyzenekarra” – azaz nem adott műfaji 

meghatározást. 

Bármennyire is ’elregöl’ a zenei ballada, zenéje nem a költemény szerkezetéhez 

igazodik, hanem a zenei folyamatok belső dramaturgiájához. Ezt a korabeli zenetudomány ki 

is emelte: „A zeneszerző nem az ultramodern értelembe vett programzenét írt. Nem 

ragaszkodik a költemény strófáihoz, még kevésbé az egyes szavakhoz, amint az manapság 

divatos; hanem az alaphangulatokat érzékíti meg zenével.”264 A balladák zenéjének 

középpontjában egy vagy két motívum áll, melyhez alkalmanként epizodikus motívumfejek 

társulnak. Mihalovich szerkezetileg a liszti nagyformát alkalmazza, melyben több kisebb 

szakasz különíthető el a motívum, metrum és előadói utasítás karakterét tekintve.265 

Jellegzetes szerkesztésmódja, hogy a ’kezdet és vég egymást éri’, azaz ugyanabban a 

hangnemben, metrumban, és ugyanazzal a motívummal fejeződik be a ballada, mint ahogy 

elkezdődött. E körkörös narratíva több esetben magát a megidézett jelenséget új értelmezési 

                                                 
 
262 Walker (1994): II/298. 
263 Altenburg (2001): Sachteil  9/155. A szimfonikus költemény elnevezés csak Liszt esetében tudott igazán 
gyökeret verni, minden Liszt-tanítvány ugyanakkor saját műfajt hozott létre, így R. Strauss Tondichtung-nak, 
Glasunov elégiának, Sibelius legendának, Mihalovich balladának nevezte saját műveit. 
264 (n.n.): MIhalovich: Hero és Leander, műismertetés = Zeneközlöny, 1911. nov.21. 83. 
265 Hamburger (1986): 14. 
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síkok felé nyithatja ki, így az Örök visszatérés mítosza felé is, mely síkokról az egyes művek 

kapcsán majd szólunk. 

A programzenei olvasásmód új megközelítést igényel a zeneszerzőtől mind az 

irodalom, mind a zene területén. „A program által fölvetett minden képzetet és fogalmat át 

kellett váltani csengésre, ez a találékonyságnak rendkívüli lökést adott; új kontúrokra a 

dallamvonalban, új harmóniai kapcsolatokra, új ritmikai finomságokra és új szín-

kombinációkra volt szükség, hogy a programból mennél többet ki lehessen fejezni. Az új 

irányban való komponálás teljes erőgyűjtést kívánt. Nálunk egy darabig Mihalovich volt 

ennek az erőgyűjtésnek egyedüli mintája, a többi modell a magyar földtől messze élt. Igazi 

érték az, aki a képzelem fokozott tevékenységére tanít.”266 

A programzenének Magyarországon komoly előzménye nem volt, így Erkel 

programszerűen végigkomponált nyitányai és Mosonyi be nem mutatott Honvéd című 

alkotását nem számítva, Mihalovich „volt az első zeneirodalmunkban, aki szimfóniai 

költeményt szerzett s annak vívmányait: zenekari hatásait, kifejezésbeli finomságait, 

színezésbeli árnyéklatait, technikai haladását, új és merész harmóniai kapcsolatait műveiben 

először szólaltatta meg nálunk.”267 Programzenei alkotásaiban is nagy arányban jelenik meg a 

külföldi irodalom ihletforrásként - Altenburg professzor szerint az eszményi szimfonikus 

világirodalmat követte témaválasztásával éppenúgy, mint stílusával.268 

 

* 

A Rémhajó Moritz Strachwitz (1822-1847) balladája, mely a költő halála után jelent meg 

1848-ban a Neue Gedichte kötet Nordland ciklusában.269  A történetben a lírai én hajóval vág 

neki az északi vizeknek, amikor hatalmas viharban egy robogó fekete árny jelenik meg. A 

lírai én hajós cimborájától tudja meg, hogy ez egy viking-hajó árnya.270 Az északi orkán 

felébreszti a halott viking hősöket, s azok kihúzzák a tengerpart homokjába süllyesztett 

hajójukat, hogy újra kezdjék kalandjaikat Délen. A szörnyű hajó a lírai én járműve felé 

száguld, majd végül eltűnik. A lírai én fellelkesül a rémhajó történetétől, s szíve ’vikinghajóvá 

                                                 
 
266 Moravcsik (1917): 303. 
267 Moravcsik (1917): 306. 
268 Altenburg (2001): Sachteil  9/163. „Mihalovich, Liszt’s Nachfolger als Leiter der Bper. Musikak., folgte in 
seinen sym. Balladen (u.a. Das Geisteschiff, 1870-71; Hero und Leander, 1875) sowohl in der Sujetwahl als auch 
stilistisch eher dem Ideal einer symphonischen Weltliteratur” 
269 Strachwitz, Moritz (1822-1847) sziléziai osztrák főúr, s misztikus költő, a berlini „Tunnel über der Spree” 
költőiskola tagja. Tüdőbaja miatt skandináviai és itáliai utazásokat tett, s ezek közben születtek a képzeletbeli 
hősi korról szóló balladái. VIL 13/667 
270 Szöveget lásd az  „Mihalovich szimfonikus költemények irodalmi forrásai” fejezetben. 
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válva’ frissen délnek vág: „Mein Herz, es wird zum Wikingschiff / Und segelt frisch nach 

Süd.”  

Az osztrák-sziléziai arisztokrata költő északi története teljes mértékben beleillik 

Mihalovich mitológia iránt nyitott irodalmi horizontjába. A versre azonban feltehetően 

mégsem az esztétikai és életrajzi hasonlóság alapján talált rá, hanem Liszt segédletével, 

ugyanis egyik legkedvesebb tanítványa, Carl Tausig (1841-1871) már megzenésítette ezt a 

költeményt opus 1. zenekari balladaként.271 Tausig a zenekari változatot Bécsben mutatta be 

1860-ban, jelentősebb siker nélkül, mire a legendás zongoraművész zongorakivonatot 

készített belőle. A zongorakotta feltehetően Liszt könyvtárában is megvolt, de a művet 

Mihalovich már lipcsei, müncheni tartózkodásai idején is megismerhetette. A fiatalon elhunyt 

Strachwitz és Tausig jelképes mélységet adnak a Mihalovich-műnek: a fiatal művészekre 

emlékezett, akik között otthonérzte magát. 

Mihalovich drámai erővel, de igen emelkedetten meséli el e történetet hét szakaszban. 

Narratív szempontból három téma bír szervező erővel. Az 1. és 2. számú téma a bevezetés 

területét leszámítva rendszeresen megszólal egyidőben, illetve egymás ’kíséretévé’ válik, a 3. 

számú ’sirató’ viszont csak önállóan jelenik meg a történetben lírai epizódot alkotva.  

A ballada első 92 üteme bevezetésnek tekinthető, ahol a hatalmas zenekar h-moll-ban 

szólaltatja meg az 1. számú témát (Alla breve, Stürmischer bewegt), kemény üstdob-, 

nagydob- és tam-tam ütések felett. A nagyforma következő szakaszában (92-193.ütem) a 

hangnem D-dúrrá, a metrum 6/8-dá válik, itt jut szerephez a legszikárabb téma (2. számú), 

mely továbbra is a tritónusz feszültségét használja. A harmadik szakasz (194-239. ütem) 

négynegyed lüktetésű lírai epizód a drámában; hangzását a vonósok tizenhatod-mozgásos 

                                                 
 
271 http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Tausig 
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akkordfelbontása és a hárfa zsongása teszi lággyá. Rövid időre emberközelivé válik a zene, 

’ben marcato il canto’ és ’dolce espressivo’a kürtön felbúg egy fájdalmas, szomorú dal 

(3.számú téma).  

A negyedik szakaszban (240-393.ütem) visszatér a 6/8-as lüktetés, a Tempo I. 

fergetege, a kíséretben az 1. számú téma hallatszik elnyújtva, míg a zenekar többi része a 2. 

számú témát harsogja ’frenetico’, a feszültséget pedig az üstdob, nagydob, tam-tam és 

triangulum fokozza, így e középső szakasz a rémmel való találkozás rettenetét hordozhatja. A 

feszültség csúcspontján a zene átlép H-dúrba. Az ötödik szakaszban (394-423. ütem) a ’sirató’ 

epizód (3. számú téma) tér vissza, végül a záró szakaszban (424-501. ütem) immár 

harmadszor harsogja az egész zenekar ’frenetico’a 2. számú motívumot 6/8-ban. A 451-467. 

ütemek közötti szakasz lefelétartó skálái feltehetően az eltűnő, elsüllyedő rémlátomás zenei 

képei, a 468-501. ütem pedig az immár lenyugvó vízfelszín zenekari illusztrálása lehet. A 

zenekari ballada 6/8-os lüktetésben, igen mélyre, s csak fúvósokra hangszerelt H-dúr 

akkordban zárul le. Hangsúlyos különbség az irodalmi és a zenei ’szöveg’ között, hogy az 

irodalmi forma lelkesülten végződik, a zene pedig gyászban, mert a mű utolsó ütemeit (a hajó 

elsüllyedését, a hullámok elültét) nem rendelhetjük a költeményt záró lelkes szózathoz.  

A történet alapján a wagneri Bolygó hollandi imitálását várnánk, ám Mihalovich 

meglepően eredetit alkotott e kényes témára. A wagneri előkép látszólagos egyértelműségét 

több oldalról is megkérdőjelezhetjük, mind zenei, mind tematikus, mind mitikus 

szempontokból. A mindkét művet mélységében ismerő Liszt nem tartotta a Rémhajót 

wagneresnek. „A mi Mihalovich barátunk Geisterschiff-jét nem fogadták annyira melegen, 

mint óhajtottam volna, a zenekar nem volt igazán e műre hangolva és a közönség egy kissé 

lázadozott a – véleményem szerint inkább látszólagos, mint valós – Wagner-reminiszcenciák 

ellen, de amelyet jobban érzékelnek Németországban, mint másutt (kiemelés: WÁ).”272 

A Bolygó hollandi ismert kvart-kvintugrásos motívuma helyett a tritónusz-ugrásos 2. 

számú téma áll a zenemű középpontjában. A tritónusz kijelöli az egész mű alapjellegét, mert a 

középkor tiltott hangköze nemcsak e motívumban, de a harmonizálásban is kiemelkedő 

szerepet kap, mint ’kibékíthetetlen zenei ellentét’.273 A Hollandi-motívumtól való lényegi és 

harmonizációs eltérés nemcsak azért jelentős, mert így sikerült önálló művet írnia 

Mihalovichnak, hanem mert Tausig éppúgy a Hollandit imitálta, mint a korszak következő 

                                                 
 
272 Csapó: 1872. 07.03., Liszt Augusznak Weimar. 
273 Az egyik liszti előképben, a Dante-szimfóniában (121.ütem), ugyanígy a tritonusz kerül központi helyzetbe, 
egy hasonló dramaturgiai jelenetben. Bárdos (1976): 45. 



 62

Bolygó hollandi újraírása: Emil Hartmann Heerfahrt című népszerű és sokat játszott 

programnyitánya!274  

Ismét különbség a Bolygó hollandihoz képest, hogy a Rémhajó meséje az ossziáni 

világban játszódik, s nem az Eddáéban, így az ember a főszereplő, s nem az istenek, azaz a 

’Rajna kincsé’-ről hazatérő szerző rögvest az ’Az istenek alkonya’ utáni korszakba ugrott 

időben. Végül tematikus különbség, hogy Mihalovich nem a végzet súlyát hangsúlyozza, 

hanem az ember szabadságát, sőt a hősök visszatértét. A Bolygó hollandi-ban a világnak, s a 

Hollandinak az a jó, ha a Hollandi végre meghalhat – a Rémhajóban a vikingek feltámadnak 

és a lírai én számára olyan követendő hősök, akikkel teljes mértékben azonosul.  

Önmagáért felelős, szabadakarattal bíró, a végtelent meghódító férfiként lép elénk 

Mihalovich a Strachwitz-ballada lírai énjének maszkjában. A huszonhét éves ifjú önarcképe 

jól kiismerszik eme első, sikeres művéből, mert Athéni Timon világutálata, az alvilágot 

választó Faust után a Pest-Budára hazatérő szerző immár az egykor győztes hősökkel 

azonosulva lép színre.  

 

* 

A Rémhajó 1870-ben fogalmazódhatott meg Mihalovichban. Ekkor már 4 éve küzdött a 

Hagbarth partitúrájával eredménytelenül. A nyitányt és közzenéket számtalanszor 

újrakomponálva találhatott rá a zenekari írásmódra. Úgy is tekinthetünk a Rémhajó-ra, mint a 

Hagbarth egyik nyitányváltozatára. Egyben jelképesnek is tekinthető, hogy Mihalovich 

Wagner stílusából annyit tudott személyes zenei terébe átemelni, amennyire Liszt hatását 

magához engedte.  

A Rémhajó mind északi témakörével, mind zenedrámai felépítésével wagneriánus, 

ugyanakkor lezárt vonalaival és főként azzal, hogy szimfonikusan meséli el a történetet, már 

lisztiánus is. A kortársak kevéssé vették észre, hogy a Rémhajó zeneisége, s főképp modellje 

sokkal közelebb áll a Dante-szimfóniá-hoz, mint a Hollandi-hoz. Nemcsak alapvető 

hangszerelési elemek (például: az óriás együttes ellenére nem kettőzi a szólamokat 

feleslegesen, így a rézfúvó-kórus nem a harsányságot, a bombasztikus hangzást hozza létre, 

hanem a fenség minőségét; nagy játékteret ad a kamarazenélésre vagy a pokol forgatagára szó 

szerint utal) és a hangnemi terv, vagy például a tritónusz tematizáló erejű használata is közel 

áll a liszti világhoz. Liszt a „diabolus in musica”-t a démoni elem, az ’inferno’ világához 

                                                 
 
274 Tausig balladája összesen egy elem esetén lehetett (volna) kiindulópont Mihalovich számára, így Mihalovich 
1. számú témája tükörfordítása lehetne Tausig 208-211. ütemében megszólaló basszusdallamának.   



 63

társította rendszeresen.275 Ezen zenei elemek fényében a Rémhajó a fausti utazás egyik 

alvilági állomásaként is értelmezhető – de megszabadulás-történetként is. 

A darabot a Filharmóniai Társaság élén Liszt vezényelte 1871. április 5-én a 

Vigadóban a már ismertetett Fiatal magyar zeneköltők estjén. Id. Ábrányi Kornél így méltatja 

a művet és szerzőjét: „Kiváló hajlammal viseltetik a fantasztikus, mondhatnónk, a rémséges 

képek és a felzaklatott érzemény-hullámzatok ecsetelésére. E részben szerencsés szövegeinek 

megválasztásában, valamint alapeszméinek kidolgozásában és keresztülvitelében. A zenekart, 

mint mester uralja, s nem ijed vissza a legmerészebb combinatioktól sem. Mintaképei Wagner 

és Liszt, kiknek szellemébe egészen sikerült behatnia. 

E behatolás annyira éles nála, hogy sokszor wagneri hangszerelés egész 

színgazdagsága és erőteljességét tárja fel. Szóban forgó műve Strachwitz költeményére van 

írva, mely az északi legendák egyikét tükrözi vissza ballada alakjában. Szerző találóan és 

valóban merész fordulatokkal ecseteli a leírás egyes képeit. Dús képzelmi erő, formaidomítási 

hatalom és mestert is megillető poliphonikus kidolgozás jellemzik e sikerült zeneképét, 

melyet maga Liszt is örömtől sugárzó arccal vezényelt. (kiemelés: WÁ)”276 

Mihalovich a sikert megköszönve ajánlotta a balladát Lisztnek: „Mesterének, Liszt 

Ferencnek, a leghálásabb barátsággal és tisztelettel ajánlva”.277 Azt Liszt is jólsikerültnek 

tartotta, erre utalt április 6-án, a bemutató utáni nap kelt levelében, melyben a Rémhajó 

témájával köszöntötte Mihalovichot, s a közvetlen, elismerő „Köszöntöm a kapitányt a 

fedélzeten!”-sorral zárta a levelet.278 A Rémhajó következő évben hangzott el Cassel-ben 

június 26-án Liszt vezényletével, majd Mihalovich dirigálta az előadását 1873. március 28-i 

hangversenyén Budapesten.279 De Liszt nemcsak pálcával, hanem zongorán is népszerűsítette 

a balladát, így például Mihalovich-csal együtt szólaltatták meg a négykezes átiratot 1872. 

április 7-én. Liszt halhatatlan érdeme, hogy kiállt a Rémhajó erényei mellett, s kellő 

reklámmal, támogatással, művészi hitelességgel háromszor is bemutatta. A ballada ennek 

ellenére 1873 óta nem hangzott el. 

 

                                                 
 
275 Hamburger (1986): 16. 
276 (Ábrányi): Öt magyar zeneköltő = Zenészeti Lapok XI/25. (1871.04.09.) 392-393.  
277 „Seinem Meister Franz Liszt in dankbarster Freundschaft und Verehrung gewidmet” – in: LFZE – MH 
11.917, Der Geisterschiff , Schott, 1879. 
278 Prahács: 208. levél (1871.05.11). 
279 Már idézett levelek, Lisztre utaló: Csapó (1911): 1872. 04. 12.; 1873-as szerzői est műsorát lásd Major 
(1929)-es tanulmány betétlapján. 
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1871. április 5. Öt magyar zeneköltő 
Mihalovich Ödön és pályatársai 

 
„A mérleg szó második és jó értelmében ez a koncert felállította a fiatal magyar zeneszerzők 

mérlegét, arisztokratákét és polgárokét, akik a hírnév útján vannak:  
Erkel Sándor, Langer, Orczy, Bertha, Mihalovich.”280 Liszt 

 
Liszt Ferenc 1871. április 5-én rendhagyó hangversenyt szervezett a Vigadó nagytermében, 

ahol fiatal magyar zeneszerzők zenekari műveit vezényelte. Ez a hangverseny lehetőséget ad 

arra, hogy áttekintsük kik számítottak Pest-Budán Mihalovich pályatársainak, egyben lássuk a 

mihalovichi életútválasztás egyidejű változatait. 

Az öt szerzőnek felelnie kellett az őket ért két kihívásra, a verbunkos stílusra és a 

liszti-wagneri zeneiségre. Langer, Orczy, Bertha és Mihalovich Liszt-tanítványok voltak, 

mind a mesterhez fűződő kapcsolatuk, mind zenéjük elemeit tekintve. Erkel Sándor látszólag 

kivétel, ám mivel Liszt és Erkel barátsága ismert, így a fiatal Erkel Liszt-hatása sem zárható 

ki. Az ismertetéseket előrevetítve, az öt életút a közös pont (Liszt és az Újnémet Iskola) után 

két égtáj fele indult el, Erkel feladta a zeneszerzést, Langer és Bertha a lisztiánus stílusról 

mondott le, s visszatértek (visszatérni véltek) a verbunkos hagyományhoz. Egyedül 

Mihalovich nem ’dezertált’, de az előtte álló nehézségeket jelzi a vele együtt indulók jelentős 

pályamódosítása.  

Erkel Sándor (1846-1900), már 1862-ben bemutatkozott a pesti nagyközönségnek 

Magyar nyitány-ával.281 Erkel Ferenc fiaként már odahaza elsajátította a zeneszerzés 

alapismereteit, majd Mosonyi Mihály vezetésével képezte magát tovább.282 Édesapja és 

Mosonyi vonalvezetése ismerhető fel a Csobánc című operájában, melynek első két 

felvonását 1865-ben, az uralkodó ünnepélyes látogatása alkalmából mutatták be.283 Az opera 

a bemutatón, feltehetően a protokolláris felhajtás és a nézők kimerültsége miatt (is), 

megbukott. A Csobánc-nyitány viszont, ha sikerszámmá nem is vált, több hangversenyen 

elhangzott még.  

Ábrányi így írt róla: „Mi Erkel Sándort kiváló zenészeti tehetségnek tartjuk. Egyike ő 

azoknak, kik a maguk eszmevilágában és fölvett irányukban legalább tudják, hogy mit 

akarnak… Szerző szóbanforgó nyitánya, sem valami nagy eszméket nem tartalmaz, sem 

                                                 
 
280 Legány (1976): 83. 
281 Sziklavári (2005): 126. 
282 Káldor (1938): 129. 
283 Ugyanott. 
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valami markírozott eredetiséget nem mutat fel. Minden érdeme a tiszta, szabatos és a régibb 

iskola hangszerelési előnyeire alapított kidolgozás és formai kerekség.”284 

A sajtóban jó pár év múlva újra és újra felreppent a hír, hogy Erkel Sándor hamarosan 

befejezi Salamon király című operáját, ám e zeneműből nem ismerünk egy hangjegyet sem.285 

Ellenben egy ismeretlen című és témájú operából, melynek egyik rövid, összefüggő 

szövegében lázadó magyarokról van szó, több kottaoldal is fennmaradt, ugyanakkor 

rekonstruálhatatlan az eredeti operaterv.286 Erkel Sándor utolsó alkotása a Hazánk című 

operaházi díszelőadás 11 képének zenéje, mely a Magyar Királyság nemzetiségeit mutatta 

be.287 Erkel Sándornak minden adottsága megvolt arra, hogy zeneszerző édesapja műhelyéből 

kinőve, valóban erős zenei képességei révén zeneszerző váljék belőle, ám a Nemzeti Színház-

ban, majd az Operaházban betöltött karmesteri munkaköre, valamint a Filharmóniai Társaság 

aranykorát biztosító karnagyi státusza kimeríthette. Ha zeneszerzőként nem is sarkallta 

Mihalovichot újabb és újabb utakra, karmesterként igen sokat tett pályatársa ismertségéért 

azzal, hogy számos művét tanította be és vezényelte.  

Langer Viktor (1842-1902) Mihalovich-hoz hasonlóan Lipcsében tanult 

Hauptmanntól, majd hazatérve Kolozsváron töltött be karmesteri állást. Ezutóbbit feladva 

rövid ideig Abádszalókon élt malomigazgatóként, ahonnan Orczy Bódog, a Nemzeti Színház 

intendánsa hívta meg a Nemzeti Színházba kartanítónak. E munkakörben oly jól bevált, hogy 

a későbbiekben Szegeden, Pécsen, továbbá a budapesti Szent István-bazilikában vállalhatott 

karnagyi állást. A fent említett hangversenyen Ave Maria-ja hangzott el, a meghirdetett A 

walesi bárdok című zenekari balladája helyett. Mivel a műsort Liszt állította össze, ő 

dönthetett a cseréről az utolsó pillanatban. Langer zenekari balladája később sem került 

előadásra, ám a Nemzeti Színház-beli kísérőzenéje, Az ember tragédiájához kedvezőtlen 

fogadtatása után, Langer erre nem is gondolt többet. Az Újnémet Iskola hangján írt dalai – 

ugyan nagy szakértelemről tanúskodnak, mindazonáltal roppant mesterkéltek.288  

Ábrányi némi iróniával így szólt róla: „Mint zeneszerző, Langer Viktor még csak 

ezután lesz – ha ugyan lesz – ismeretes; mert tudni kell, hogy ő három-négy alak egy 

személyben. Mint Ögyek kezdte, azután mint Kabor folytatta s most mint csárdás s népdal-

átíró, Tisza Aladár néven folytatja, s valószínűleg mint Langer Viktor fogja végezni….Az új 

                                                 
 
284 Ábrányi: 388. =ZL XI/25. 1871.04.09. 
285 Sziklavári (2005): 134. 
286 Sziklavári (2005): 135. – Nem lehet-e ez a vázlat Erkel Ferenc István király című operájából a 3. felvonás 
egyik vázlata? 
287 Sziklavári (2005): 137. 
288 Prahács (1959): 514. 
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iskola híve s kiváltképpen nagy conceptiojú zenekari művekről szokott álmodozni, melyeket 

azonban valószínűleg még csak ezután fog megteremteni… Olyan középúton forog, melyből 

bajos kiigazodni, ha jobbra vagy balra fog-e térni.”289 

Langer – Ábrányi szavainak hatására is? – felhagyott a zenekari műfajokkal, s népies 

műdalokat és csárdásokat szerzett – rendkívüli sikerrel. Magyar csárdások és indulók 

sorozatából Brahms könyvtárában két példány is megtalálható, s Brahms ezeket használta 

több Magyar tánca forrásául.290 Langer emellett zeneíróként, zenei kritikusként is 

tevékenykedett, s e minőségében végig kiállt Mihalovich mellett.291 Végül, 1893-ban 

megindította a Katholikus Egyházzenei Közlönyt, mely talán legmaradandóbb művévé vált. 

Orczy Bódog báró (1831-1892) Mihalovich-hoz hasonlóan arisztokrata, Liszt belső 

körének tagja és zenei hatalmasság volt – aki a Nemzeti Színház intendánsaként nemes 

célokra költötte el a színház pénzét.292 Orczy igen képzett, tehetséges zeneszerző volt, többek 

között Langer Viktortól tanult összhangzattant.293 Ábrányi kifejezetten méltatja őt, noha a 

szakszerű kritikát sem sajnálja tőle: „B. Orczy B. múzsája semmi esetre sem tartozik a 

mindennapiasak sorába. Sokat kellett tanulnia, míg elsajátította a hangszerelés ama 

jóhangzású és hatásos szabályait, melyeket már is érvényesítni tud. Mintaképe: határozottan 

az újabb iskoláé, vegyítve bizonyos uralgó színezetével ama romantiko-lyrikus iránynak, 

melynek legújabban Gounod a képviselője…. Ha szerző e dalműve valaha előadásra 

kerülend; mindenestre kívánatos lesz e magán-dal érdekében is kissé nem kímélni tőle a vörös 

plajbászt. Hangzatossága kellemesen érinti a hallérzéket mindenütt, de szerfelett kinyújtott 

keretében ha figyelemmel kísérjük az egyszínezetű hangáramlatot: akaratlanul is kíváncsiak 

leszünk a szöveg szavaira.”294 

A renegát című operáját végül csak Londonban mutatták be, Pesten – Ábrányi 

kétségeit igazolandó – sosem, noha Liszt indítványozta azt.  A sors fintora, hogy Orczy maga 

is renegáttá vált, mert miután hazahívta Lisztet elhagyta Magyarországot az 1870-es években, 

az őt ért méltatlan támadások miatt. Londonban telepedett le, ahol előadták Sisyphos, King of 

Epyrus című operáját 1882-ben. Korán bekövetkező haláláig zongoraórákat adott, s 

hagyatékából került elő harmadik befejezett dalműve: a Pandora.295  

                                                 
 
289 Ábrányi: 389. =Zenészeti Lapok XI/25. 1871.04.09. 
290 Szerző Katalin szíves közlése. 
291 Lásd: Langer: Hangversenyek = Zenelap, 1893. 01.15., VIII/2. 
292 Prahács (1959): 531. 
293 Ugyanott.  
294 Ábrányi: 390. =Zenészeti Lapok XI/25. 1871.04.09. 
295 Németh (2000): 92. Orczy Bódog leánya Orczy Emma, a ’Pimpernel’ ismert írónője. 
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Bertha Sándorról (1843-1912) a ’keleti verbunkos’ nyugati hívéről már volt szó 

Mosonyi kapcsán. Bertha a verbunkosra támaszkodva elutasította Liszt Ferenc személyét és 

zenéjét, ám a szakítás után elvesztette alkotói frissességét úgy operájában, miséjében, mind 

fúgáiban és kórusaiban.296 Bertha egykori mentora, barátja, munkatársa Ábrányi igen 

keserűen csak annyit állapított meg a múltkori kifakadása után, hogy: „Ama formák, s főleg 

ama instrumentális irály, melyet szerző irányképpen látszik követni, éppúgy túlélte már 

magát, mint pl. a deligence-utazás a vasutakkal szemközt. Folytonos coupirizott rhytmusokkal 

s régi szabású homophon tételekkel ma már nem mehetünk semmire. A régi mesterek ezt a 

túlságig kimeríték s erészben még csak tarlózni valót sem hagytak hátra.”297 

Ha folytatjuk a sort, a kor más jelentősebb komponistáival (Gobbi Henrik, Szabó 

Xavér Ferenc, Erkel Gyula és Erkel Elek), az eddigihez hasonló képet kapunk: hiányoznak a 

sikeres, nagyléptékű életművek. Gobbi Henrik (1842-1920) Liszt lelkes híve volt, aki a 

Zeneakadémia megalakulása utáni években zongora főtárgyat oktatott. Élete első felében 

olyan szegénységben élt, hogy Liszt támogatta őt titokban pénzzel, így például az egyik 

alkalommal Mihalovich adott át neki 70 Ft-ot.298 Liszt igyekezett Gobbi karrierjét is 

gondozni, így többször elzongorázta nyilvánosan a Négy magyar szvit-et.299 Legnagyobb 

diadalát az jelentette, amikor a Liszt-cantáta nyitányát előadhatta Liszt ötvenéves jubileuma 

alakalmából.300  

Szabó Xavér Ferenc (1846-1911), Mihalovich későbbi zeneakadémiai munkatársa, 

Liszt felfedezettje és Wagner rajongója volt - olyannyira, hogy partitúráiban a Ring 

apparátusát idézte meg. 1878-ban fejezte be az Ahasvér Rómában című nagyoperáját, melyből 

részletek hangzottak el zártkörű és filharmonikus hangversenyen. Nagyszabású d-moll 

szimfóniá-jából 1890-ben Erkel Sándor vezényelt el egy részletet, Dárius kincse című balettjét 

pedig 1893-ban állította színpadra az Operaház. Sajnos, egyik bemutatójával sem ért el tartós 

sikert, a zeneakadémiai tanítást pedig unta, ezért „…nagy idegbetegségében több ízben is 

öngyilkosságot követett el... Úgy látszik, legutóbbi esetéből, hogy a Lánchídról a Dunába 

vetette magát, olyan súlyos meghűlést szenvedett, mely erős szervezetét megrongálta és a 

halálba vitte, mely ránézve megváltás volt.”301  

                                                 
 
296 Prahács (1959): 479. 
297 Ábrányi: 391. =Zenészeti Lapok XI/25. 1871.04.09. 
298 Prahács (1959): 503. 
299 Prahács (1959): 504 
300 Legány (1976): 172., az alkalom: 1873. november 9. 
301 Zenelap, 1911. március 10., 7.o, Hírek rovat, Szabó Xavér Ferenc 1911.február 12-én halt meg. 
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Erkel Gyula (1842-1909), noha Vörösmarty Csongor és Tündé-jéhez, Madách Az 

ember tragédiá-jához és Szigligeti Álmosá-hoz szerzett kísérőzenét, s Vándor Pista címmel 

sikeres négyfelvonásos balettet is írt, mégis a Szécsi Mária és a Háromszéki lányok című 

népszínmű-zenékkel ’futott be’.302 A legismertebb Erkel-fiúvá viszont Erkel Elek (1843-

1893) vált, Sárga csikó, Székely Katalin, Tempefői és Kassai diákok című népszínművekhez 

írt zenéivel.303 

Ha még tovább tágítjuk a kört, akkor eljutunk Mihalovich pályájához legközelebb 

kerülő életutakhoz, Zichy Gézához és Farkas Ödönhöz. Mihalovich, Zichy és Farkas több 

alkalommal zenésített meg azonos témát, a liszti-wagneri nyelvből indult ki, és igazgatott 

jelentős magyar zenei intézményt hatékonyan. Zichy Géza gróf (1849-1924), Mihalovich-hoz 

hasonlóan Liszt-tanítvány és kiváló zongorista volt. Zichy a wagneri összművészetet követte, 

így költője és zeneszerzője – az életmű esztétikai csúcspontját képező – A vár története című 

szimfonikus költeménynek, a Roland mester című operának és a Gemma 

tánckölteménynek.304  Élete nagyvállalkozása a Rákóczi-trilógia volt, melyet 1904 és 1911 

között alkotott meg, s 1905-ben, 1909-ben és 1912-ben játszották el Pesten, majd 1913-ban 

Berlinben. Zichy 1875-1918 között töltötte be a Zenede elnöki tisztségét, az intézményt 

tetemes összeggel támogatta, noha annak életébe egyre kevésbé szólt bele.305  

Farkas Ödön (1851-1912), a Kolozsvári Zenei Konzervatórium igazgatója lett, szintén 

az operával kísérletezett, s a Budapesti Operaház színpadján rendre fel is tűnt A vezeklők 

(1894), Balassa Bálint (1895), Tetemrehívás (1900), Kurucvilág (1906) című dalműve. 

Mihalovich hatására megzenésítette Gyulai Sellő-jét – melyet a Pesti Napló wagneresnek vél, 

és Endrődy Sándor Kurucnótái-t (Kurucvilág című kantáta).306 

Felmerülhet a kérdés, hogy Mihalovich számára, az idősebb magyar illetve 

magyarországi pályatársak mennyire lehettek követendő példák. Volkmann Róbert és 

Goldmark Károly, noha jelentős, s nemzetközileg is elismert életművet mondhattak 

magukénak 1870-ben, ám kívül álltak a Liszt-Wagner zenei iskolán, s Mihalovich számára ez 

                                                 
 
302 Papp (1941): 190. 
303 Pándi (1967): 142. 
304 A Roland mester tizenkét nemzetközi színpadra jutott el, többek között 1904-ben Amszterdamban 
vendégszerepelt; a Gemma  előbb került Prágában (1903) színre, mint Budapesten (1904)Zenevilág 1904/39., 
Zichy: Roland mestere Amszterdamban. - Amikor Zichy kisformákban alkot, mint A vár története, az egyszerű 
dallaminvenció ellenére is virtuóz a hangzás. Zichy A vár története című karaktersorozatát 2007-ben rögzítette a 
jelen tanulmány szerzője Király Miklós zongoraművész előadásában hangfelvételen a Magyar Katolikus 
Rádióban. Élő hangversenyen a Régi Zeneakadémián hangzott el 2007. június 16-án. 
305 Káldor (1938): 171. 
306 Pándi (1967): 171. 
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kizáró ok lehetett.307 Volkmann német szerző akart maradni Pest-Budán is, Goldmark pedig 

nemzetközi szerzővé vált Bécsben. Bár Goldmark nem volt a szó szoros értelmében vett 

wagneriánus, a ’wagnerizmus’ elmarasztaló vádjával neki is szembe kellett néznie, például 

Eduard Hanslick a Házi tücsök című operát túl wagneresnek hallotta.308 Egy esetben 

találkozott Goldmark és Mihalovich zenei téren is, amikor egyidőben zenésítették meg a 

Parsifal hatására Tennyson egy-egy Grál-epizódját, így Goldmark Merlinje és Mihalovich 

Elianája 1887-ben született. 

A magyar és magyarországi pályák áttekintése végén egy pillantást kell még vetnünk a 

’keleti’, avagy ’naturista’ zeneszerzőkre, Szénffy Gusztávra, Pecsenyánszky Jánosra, s 

Simonffy Kálmánra.309 Életútjuk, mivel lényegében jártak más utat, mint Mihalovich, 

semmilyen szempontból nem kínált modellt az ifjú szerzőnek, ugyanakkor életük mégis 

hordozott tanulságot számára. Mindhárom dalszerző felismerte önnön zenei képzettsége 

hiányát, s a verbunkos határait. „A generálbasszus elemeivel …ismerkedjél meg, vannak 

dolgok, melyeket az anyatejjel nem szíhatunk magunkba.”- írta Szénffy Simonffynak.310 

Simonffy pedig Erkel kapcsán fejtette ki a kétségeit a verbunkos lehetőségeiről. „Ugrás 

valamint a természetben, úgy a művészetben sincsen – és így egyszerre magyar operát, 

szimfóniát nem lehet készíteni.”311 E két lényeges felismerésre épült Mihalovich zeneszerzői 

pályája is: állandó zenei önképzés (élethosszig tartó nyitottság: Beethoventől Bartókig ível a 

befogadott zenei horizontja) és a verbunkos csapdáit kikerülő ’magyaros’ zeneiség (Toldi 

szerelme, Kuruc-dalok verbunkos imitációi).  
                                                 
 
307 Volkmann Róbert (1815-1883) kamara- és zenekari művek termékeny komponistája volt, aki a mendelssohni 
romantikából indult ki. Közép-Európában sokáig népszerű maradt német stílusú III. Richárd – nyitánya, két 
szimfóniája, s több kamaradarabja, mint a Visegrád, a 7 magyar vázlat és a b-moll trió – melyekben a verbunkost 
csak színezékként (couleur locale) használta fel. Káldor (1938): 164. 

Goldmark Károly (1830-1915) Volkmann-nal ellentétben, magyarországi szerzőből lett nemzetközi 
alkotó, s magyar tematikájú zenekari művet a kétszer megírt Zrínyi-nyitányon és az esetlegesen magyar hangzású 
Falusi lakodalom alcímű 1. szimfóniá-n kívül nem szerzett, noha élete végéig magyarnak vallotta magát. Káldor 
(1938): 174. 
308 Winkler (2008): 220. 
309 Simonffy Kálmán (1831-1888), a „magyar Schubert” hathatós képviselői tevékenységével jött létre a 
Zeneakadémia 1875-ben, ám korán és elhagyatva halt meg. Simonffy élete végén visszavonta a Zeneakadémia 
megalapításakor tett ösztöndíját, mert attól félt, hogy az intézmény nem a magyar zene fejlődését szolgálja. 
Káldor (1938): 165., Szabolcsi-Tóth (1965): III/ 763. 

Szénffy Gusztáv (1819-1875) összeomlott 1860-ban, amikor többéves, saját pénzét felemésztő 
kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia ígérete ellenére nem adta ki. Szénffy a magyar zene, és különösen a 
magyar népzene világát kutatta szenvedélyesen, saját rendszert, ’családfát’ dolgozott ki, s egyben szembeszállt a 
verbunkos túlhajtott kultuszával, s főként ellenezte annak általános nemzeti érvényűvé emelését. Szabolcsi-Tóth 
(1965): III/444., Káldor (1938): 152. 

Pecsenyánszky-Palotási János (1831-1878), 1855-1870 között a legnépszerűbb szerző volt, mégis 
öngyilkosságba menekült szembaja és nyomora elől, ezzel magára hagyva családját, akikről Ábrányi igyekezett 
gondoskodni. Pándi (1967): 176. 
310 Káldor (1938): 147. 
311 Káldor (1938): 176. 
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Összegzésként megállapítható, hogy Mihalovich Ödön hat kiadott dalciklusával, négy 

bemutatott szimfóniájával, három előadott operájával, hat játszott és nyomatatásban is 

megjelenő szimfonikus költeményével kiemelkedő életművet hozott létre. Népszerűsége 

ugyan nem mérhető Langer Viktoréval és Erkel Elekével, akik a csárdások, népszínművek 

révén országszerte közkedveltek voltak, ugyanakkor a ’komoly’ műfajokban egészen 

Dohnányi és Buttykay feltűnéséig nem akadt kihívója.  

A korabeli recenzens, a hazai zeneélet egyik főalakja, id. Ábrányi Kornél 

Mihalovichot 1871-ben így méltatta: „Szerző, e legújabb művével (Rémhajó - WÁ) a szó 

szoros értelmében keresztül hatott s mondhatjuk, egyszersmind leginkább ki is vált pályatársai 

közül. Ő, az újabb hazai zeneköltők közt az egyedüli, ki egészen tisztában van irányával. Az 

új iskola feltétlen híve. Zenészeti készültsége, hangszerelési technikája és konceptioinak 

merészsége őt máris oly magas színvonalra emelik, melyen kevés zeneszerző versenyezhetik 

vele.”312 

 

A fiatal Mihalovich ismerősei  
 

Liszt révén Mihalovich nemcsak zenész pályatársaival ismerkedhetett meg, hanem egy 

jelentős társadalmi kör tagjává is vált. Rögvest 1870-ben két nagyhatalmú közéleti 

szereplővel kötött ismeretséget: Augusz Antallal és Eötvös Józseffel. Augusz Antal (1807-

1878), német anyanyelvű, az államigazgatásban sikeresen előrehaladó, Habsburg-hű 

konzervatív politikus volt, aki aljegyzőségtől a kerületi főispánságig, valamint a budai 

Helytartósági Osztály alelnökségig emelkedett fel, s eközben több nemzetközileg is elismert 

kitüntetést elnyert, így a Szent István- és a Krisztus-lovagrend vitézségét is.313 Közéleti iránya 

ellenére Liszt Ferenc az ő vendégeként döbbent rá magyarságára (1839), s ezt fejezte ki a 

VIII. rapszódia Augusz-ajánlásával is.314 Augusz teszi lehetővé (mások között) az 

Esztergomi- és a Koronázási mise bemutatóját, s ő közvetít abban is, hogy Liszt lehessen a 

Zeneakadémia megszervezője. Liszt és Augusz kapcsolattartásában Mihalovichra hárult sok-

sok bizalmas hír, kérés közlése – mint ahogy azt már a Liszt-fejezetben láttuk. Augusz 

közéleti tevékenységében a fiatal szerző ráismerhetett családjának Pejácsevich-ágára, akik 

hasonló politikai szerepet vállaltak. 

                                                 
 
312 (Ábrányi): Öt magyar zeneköltő = Zenészeti Lapok XI/25. (1871.04.09.) 392 
313 http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusz_Antal 
314 Hadnagy (1969): 221. 
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Eötvös József (1813-1871) mint költő, regényíró, a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke és a Kisfaludy Társaságot újjászervező vezető ismert.315 A centralista irányzat 

híveként 1848 őszére szembe került Kossuth függetlenségi célkitűzéseivel, ezért külföldre 

utazott, s csak 1853-ban tért haza. A külföldi utazás során írt két könyve, melyekben Ausztria 

nagyhatalmi státuszának valódi alapjait tárja fel, sok korabeli olvasó számára Habsburg-

hűségét bizonyította.316 1861-től kezdve újra részt vett a magyar közéletben, ám az Akadémia 

elnökeként csak távolról szemlélte az eseményeket, majd miniszterként egyenjogúsításról és 

közoktatásról szóló törvényeinek kidolgozásáért és megvédéséért élt. Mihalovich esetében 

tehát Eötvös megint azért fontos, mert mestere közelében egy német anyanyelvű, a Habsburg-

birodalmiságot és a magyar nemzeti kötődést egyszerre megélő érzékeny személyiséggel 

találkozott. Ezentúl Eötvös József felesége Rosty Anna és annak testvére Rosty Pál 

kifejezetten zenerajongók voltak, s Liszt készséges hívei. Rosty Anna iránt baráti hódolattal 

viseltetett a fiatal Mihalovich is, első önéletrajzát ugyanis Eötvösné hagyatékában találták 

meg. 

Liszt körében született Mihalovich két életreszóló barátsága is: Apponyi Alberttel 

(1846-1933) és Végh Jánossal (1845-1918). Apponyi Alberttel 1870-ben találkozott először 

Sopronhorpácson, s a közös nyaralások, pesti találkozók hatására 1874-re mélyült el 

barátságuk.317 A politikai pályára lépett gróf szűzbeszéde is oka lehetett e barátság 

elmélyülésének, ugyanis Apponyi azt a Zeneakadémia felállításával kapcsolatban mondta el 

1873-ban.318 Összeköthette őket a közös küzdenivágyás is, Apponyi a magyar politikában 

kívánt vezérszerepet szerezni, Mihalovich a magyar zenei életben kívánta ugyanezt elérni. 

Pályájukon önzetlenül támogatták egymást, a tanulmányban többször találkozunk majd 

Apponyi Mihalovichról szóló írásaival, máskor Mihalovich segített jótékonysági 

hangversenyt megszervezni, mint a már említett 1873. március 18-i, Liszt-estély esetében 

is.319 Mindketten tagjai a Belügyminisztérium színházi ankétjának (mely az operai és a prózai 

tagozat szétválásáról szavazott), valamint 1881-től a Zeneakadémia ideiglenes 

igazgatótanácsának. Együtt látogatták Bayreuth-ot, erről Somssich Andor visszamelékezései 

tájékoztatnak, s szintén ő számol be arról, hogy mennyi ugratást engedett meg magának e két 

                                                 
 
315 http://hu.wikipedia.org/wiki/Eötvös_József 
316 Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich. (Leipzig, 1850.) (2. kiadása Bécs, 1851. 3. k. 
Pest, 1871.) és : A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. (Bécs és Pest, 1851. 1854.) Két 
kötet. 
317 Apponyi (1922): 60. 
318 Apponyi (1922): 56. 
319 Somssich (1925): 362. 
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„komoly” férfi.320 Apponyi Albert megélte barátja halálát, s a temetésen is, és az egy évre 

rákövetkező emlékhangversenyen is hosszan búcsúztatta őt.321 

Végh János Thern Károlynál és Mosonyi Mihálynál végezte zenei tanulmányait, ám 

végül a bírói pályára lépett.322 Végh több Liszt-műből készített átiratot két zongorára, nyolc 

kézre. Ezek közül legjelentősebb a Dante-szimfónia átirata, mely Breitkopf és Härtel 

kiadásában meg is jelent. Ugyanakkor önálló kompozícióinak némelyike is elnyerte Liszt 

nagyrabecsülését. Apponyi így emlékszik vissza e barátságra: „Végh Jánossal mindketten 

szoros barátságban állottunk; kitűnő zenész volt, a polgári életben a bírói karnak tagja s 

rendkívül finom érzésű, szeretetreméltó ember. Hármasszövetséget alkottunk s gyakran 

utaztunk együtt oda, ahol valamilyen különleges zenei esemény volt készülőben.”323 

Liszt, Végh és Mihalovich hivatalosan is kapcsolatba kerültek, amikor 1881. május 

12-én Végh Jánost kinevezték a Zeneakadémia alelnökévé, ahol az előbb említett módon 

Mihalovich és Apponyi igazgatósági tag lett. Liszt körében találkozott Mihalovich és Végh 

munkán kívül is, ugyanis Liszt állandó whist-partnerei voltak: Vörös Várkonyi Kálmán és 

felesége; Pulszky Polixéna, továbbá a Végh-házaspár, s e kört Mihalovich Ödön, Ábrányi 

Kornél egészítette ki alkalmanként.324  Már idéztem azt a levelet, melyben egy közös zenés 

nyaralás emlékéről, s Liszt-művek zongorázásáról számolt be Mihalovich. Éppen ezért volt 

méltó, hogy ők búcsúztathatták el Lisztet Bayreuth-ban a magyar állam nevében.325 Végh 

János iránti barátság szép példája, hogy Mihalovich neki ajánlotta újszerű I. (d-moll) 

szimfóniáját 1881-es megjelenése alkalmából. Bár Végh 1887-es Zeneakadémiáról való 

visszavonulása után bíróként tevékenykedett, barátságuk továbbra is töretlen maradhatott, 

hiszen őt is ott találjuk Toldi szerelme 1895-ös bemutatója alkalmából rendezett fogadáson.326 

1918-ban bekövetkezett halála Mihalovichot megrendíthette. 

Mihalovich ugyancsak Liszt mellett barátkozott össze Csapó Vilmos (1840-1933) 

költővel is, akivel dédszülői szinten rokonok is voltak.327 Csapó Vilmos az azonos nevű 

honvéd ezredesnek, az ozorai győzőnek volt a fia. A költő Csapó Vilmos sokrétű 

tevékenységének egyik oldala, hogy többekkel megalapította a Magyar Heraldikai és 

                                                 
 
320 Lásd „Mihalovich Ödön jellemrajza” című fejezetet. 
321 A beszédet lásd „A magyar zenekultúra great old man-je” című fejezetben. 
322 Eckhardt (1976): 119. 
323 Apponyi (1933): 71. 
324 Eckhardt (1976): 119. 
325 OSZK - Kézirattár, Mihalovich Levelestár, 1886. 08.03. Mihalovich jelentése Treffort Ágostonnak. 
326 (n.n.): Mihalovich ünneplése = Nemzeti Újság, 1895. 03.12. (II/61.) 7. 
327 Sylvija Lučevnak kutatása alapján. 
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Genealógiai Társaságot, s annak históriájához számos adattal szolgált kiterjedt levelezése.328 

Mihalovich főként Liszt társaságában kerül szóba Csapó naplójában, így 1872. február 10-én 

Mihalovich Lisztet kísérte el Csapóékhoz.329 1875-ben Mihalovich vitte el Csapó nejének a 

Liszt által küldött arcképet, 1878-ben viszont Csapó és Mihalovich keresték fel Lisztet, hogy 

egy rendezvény előkészítése után whistezzenek.330 

Mihalovich hosszú ideig tartott fenn jóbarátságot Széchenyi Imrével (1825-1898), a 

műkedvelő zeneszerzővel s zongoristával, akinek Liszt utalásából ismert Mihalovichra nézve 

sértő, már említett megjegyzése.331 Az 1870-1878 közötti közös sopronhorpácsi nyaralásokat 

szívélyes együttlét jellemezte, ahova Mihalovichot hol Liszttel együtt, hol egyedül is 

meghívták. Ebben az időben Pesten Mihalovich, Apponyi és Széchenyi ugyanott, az egykori 

Teleki-palota (a ma Szervita-téri parkolóház helyén) egy-egy emeletén, a Rózsavölgyi-céggel, 

vagyis Dunkl János lakásával szemben lakott, Liszt Nádor utcai lakásától pár percre. Liszt 

1875. december 26-i levelében egy tréfás, újévi fanfárt küld, melyet a dó-ré-mi-fá-szó (C-

dúrban) hangokból épít fel, azaz Apponyi Albert (Do), Széchenyi Imre (Re), Mihalovich 

Ödön (Mi) és Széchenyi Alexandra grófnő (Sol) barátságát élteti.332  

Széchenyi és Mihalovich későbbi feszültségét előrejelzi egy 1875-ben Liszthez szóló 

levél: „Mellékelten küldök Önnek egy levelet, amit Németországból küld Széchenyi Imre 

kérve, hogy közvetítsem Önnek. Nem tartok túl sokat egy olyan úrról, aki az abbé szót eé-vel, 

a Liszt nevet pedig sc-vel írja.”333 Mihalovich bensőséges barátságuk lezárásáról egy 1889-es 

levélében emlékezett meg. „Ellenkező esetben, nagykövetünk, Széchenyi gróf 

együttműködése nagy nyereség lenne. Csak nem szabad tudnia róla, hogy a segítségére 

számítok, különben biztosan nem tenne semmit az ügyért, mert bár egykor mély barátságban 

voltunk, mostanra eltávolodtunk.”334  

Liszt első magyarországi kiadója és impresszáriója volt Dunkl Nepomuk János (1832-

1910), aki 1861-ben házasodott be a Rózsavölgyi Műkereskedésbe. A fiatal Mihalovich 1873-
                                                 
 
328 Kerényi (1998): Ismeretlen Vörösmarty-kéziratok = ITK. 1998. évf. 56. 
329 Csapó (1911): 23. 
330 Csapó (1911): 25. 
331 „Ez a siker fokozódni fog és méltán, bármit fecsegnek Széchényi Imre és társai. Bárhogy zsonganak a 
lódarazsak, ez nem akaszthatja meg a méhek munkájának eredményét.” Liszt levelének magyar fordítása: Major 
(1929): 8. 
332 Prahács (1966): 178., 311. levél: íródott 1875.12.26. 
333 Birkin-Feichtinger (2003): 2., 1874. 06.22., „Inliegend übersende ich Ihnen einen Brief, der von Imre 
Széchenyi aus Deutschland mit der Bitte einer Übermittlung an Sie geschickt wurde. Kann nicht viel von einem 
Herrn halten, der Abbé mit zwei ée u. gar Liszt mit sc schreibt.” 
334 Pechotsch-Feichtinger (1999): 3., 1889. 11.11., „Im entgegengesetzten Falle, wäre die Cooperation unseres 
Botschafters, des Grafen Széchenyi, von grossem Gewinn. Nur darf er nicht wissen, dass ich auf seine Mithilfe 
rechne, sonst würde er gewiss nichts für die Sache thun, denn wir sind bouilliert, trotzdem wir einmal sehr intim 
waren.” 
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ig távolságtartárssal ír Dunklról Lisztnek,335 ám Liszt a 1873. január 12-én egymás mellé 

ültetette a két zongoristát, s együtt adták elő Bach d-moll, három zongorára írt versenyművét 

a Rózsavölgyi-cég zártkörű hangversenyén.336 Mihalovich és Dunkl kapcsolata innen kezdve 

jónak számított, így például Mihalovich 1873-as szerzői estjén az egyik fellépő Dunklné volt. 

Mihalovich 1874-ben már nem Táborszkynál, hanem a Rózsavölgyinél adatta ki a Sechs 

Gesänge című ciklusát.337 Mihalovich Dunklban felfedezte a maga számára is az 

impresszáriót, erre utal, hogy 1876-ban már Dunklen keresztül keresett férfikart.338 Egy 1877 

januári leveléből az derül ki, hogy Mihalovich magyar fordításokat rendelt meg Dunkltól. „Ön 

a csodák közé rendezte ’Kérés’ című kérésemet? (’Bitte’ című kórusművéről van szó – WÁ) 

Mikor kapom meg végre a ’Förgeteg’ fordítását? A dalaimon dolgozom.”339  

Dunkl és Liszt viszonyában 1873 után Mihalovichra hárult a kapcsolattartás feladata, 

ennek egyik példája, amikor Mihalovich humoros beszámolót küldött Dunklról és zenész 

ismerőseiről.340 „Az Ön élvezetes levelén kívül semmi szellemi élmény nem ért. Levele 

megvilágosított engem a lehető legkényelmesebb módon a ’Dunkl Régió’ titkait illetően.” 

Maga Dunkl azonban nem volt minden esetben egyértelmű Liszttel kapcsolatban. Legány 

Dezső említ egy példát arra, hogy Dunkl, az említett Bach Hármasverseny előadása kapcsán – 

a csak Dunkl Norbert által látott, s részleteiben közreadott – naplójában igencsak 

elmarasztalta Liszt játékát és magát a mestert is,341 noha 1876-as Lisztre visszaemlékező 

emlékirataiban viszont ugyanerről az előadásról éppen ellenkezőképp ír.342  

                                                 
 
335 Birkin-Feichtinger (2003): 1., 1871. 10.10. 
336 A már hivatkozott mű jegyzékszáma: BWV.1063. – (e.): Liszt-estély: „Liszt játéka csodálatos… Dunkl és 
Mihalovich azzal az ihletettséggel kísérték, mellyel a méltó tanítvány a mestert kíséri.” = Zenészeti Lapok 
XXIII/2. (1873. január 19.) 10. 
337 Major (1929): 20. Igaz, hogy a dalcikluson kívül csak két mű jelent meg a Rószavölgyinél: a Toldi szerelme 
litográfiája és zongorakivonata 1895-ben. Ismeretlen okból, két évvel később, a Kuruc-dalokat már a Harmónia 
Kiadó adta ki, míg az Eliána zongorakivonatát 1908-ban Bárd Ferenc kiadója. (Major (1929): 19-20.  
338 Mihalovich hagyatéka, LFZE Könyvtár, 1874.02.01., Mihalovich Dunkl Jánosnak, „Gott Lob! – dass mir 
endlich einen Männerchor gefunden laßen! Haben Sie die!” 
339 LFZE Könyvtár -  Mihalovich Hagyaték, 1877. 01.25. Mihalovich Dunkl Jánosnak, „Haben Sie meine Bitte 
betrefft der „Bitte” nach Wunder geordnet? Wann erhalte …endlich die Übersetzung des „Sturmeswindes”? Ich 
arbeite an meine Liedern.” 
340 Lásd 38.oldalon! 
341 Legány (1976): 130., a részletet bővebben közli: Dunkl (1936): 104. 
342 Legány (1976): 221. – 130.jegyzet. Legány kutatásai szerint Dunkl János és Liszt kapcsolata elhidegült, mert 
Liszt, aki az 1870-es évektől Budapesten csak ingyen volt hajlandó fellépni, nehezményezte, hogy jótékonysági 
estjeinek bevételeit Dunkl a rendezés és terembér címén megcsapolja. (Legány, 1986: 241. 2. jegyzet.) S noha 
korábban Dunkl-nál adatta ki a kottáit, 1874-től Liszt Táborszkyhez vitte új szerzeményeit.  

A viszonyt végül 1878-ban hivatalosan Liszt mondta fel. „Ezennel megszakítom kapcsolatom a 
Rózsavölgyi-céggel. Hogy hosszabb, vagy rövidebb időre, az nem az én jóakaratomtól függ. A párizsi 
világkiállítás alkalmával a Rózsavölgyi-cég azzal tüntetett, hogy az általa kiadott Liszt-művek közül egyet sem 
állított ki. Olyan embereket, akik félnek attól, hogy az én becsületes nevemmel kompromittálják magukat, a 
jövőben kerülnöm kell.” (Prahács, 1955: 49.levél, 1878. november 25.)  
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Dunkl 1910-ben halt meg, s akarata szerint Mihalovich kapta meg hatalmas 

levélgyűjteményét, melyet ma az LFZE Könyvtárában őriznek Mihalovich-hagyaték néven. 

Abból, hogy ez a felbecsülhetetlen értékű levelezés nem az örökösre szállt, s nem is a 

Zeneakadémiához került közvetlenül, hanem Mihalovich Ödönhöz, azt a következtetést 

vonjuk le, hogy Dunkl igen nagyra becsülte Mihalovich munkásságát.   

 

1871. Sechs Lieder  
 
Az 1870-es év érlelte meg Mihalovichban az első igazán jelentős zenedarabokat, például az 

első dalciklust, a Sechs Lieder-t, mely 1871-ben jelent meg Táborszky és Parsch kiadásában 

Pesten, Moukhanoff grófnőnek, a Liszt-körhöz tartozó, szépségéről és élesnyelvűségéről 

ismert jóbarátnak ajánlva.343  

A Sechs Lieder még ugyan fiatalkori alkotás, mégis erő, szépség és színgazdagság 

jellemzi, megelőlegezve a nagy dalciklusok érett stílusát. Az egyes dalokban finom 

gesztusokkal teremti meg a szerző az alaphangulatot már a bevezetésben, hogy azután erős 

szónoki hatást érhessen el. Mihalovich sokszor használja a Trisztán-akkordot egyéni, a 

szokásostól eltérő fordításban, sok helyen lebegteti a tonalitást, több helyen zenekarszerűen 

fogalmaz, s kedvtelve alkalmaz 6/8-os lüktetést, a zenekari balladák alapmetrumát.344 Major 

szerint Wagner, Virág szerint Schumann és Liszt dalai voltak az előképek.345 A ciklusból 

Virág Emese a Liebeslust-ot emeli ki, mely Liszt által is megzenésített szöveg esetében 

                                                                                                                                                         
 
A későbbi levelek tanúsága szerint Liszt megbocsátott Dunklnak, s 1881-ben már hajlandó volt vele találkozni, a 
levelezésben mégis csak technikai részletekre szorítkoznak egy-egy hangverseny kapcsán. Prahács (1955): 71., 
1881.01.27.,  72., 1881.02.04. 
343 Prahács (1955). 164. oldal 4. lábjegyzet. Marie Moukhanoff-Kalergis (1822-1874), született Nesselrode 
grófnő. Chopintől tanult zongorázni, s Liszt legbelsőbb barátai közt tartják számon. Halálakor Liszt 
emlékhangversenyt szervezett Weimarban. Mihalovich tiszteletéről árulkodik a grófnő halála alkalmából 
Lisztnek küldött levél. Birkin-Feichtinger (2003): 425., 1874.06.22., Fericsance.  

„Moukhanoff grófnő, a nemes, előkelő, királyi Asszony, aki a szépet védte és támogatta, a jót 
gyakorolta, s a nagyszerűt tisztelte, nincs többé! Egy gazdag, teljes, termékeny, minden irányba  kiterjedő élet 
lett oda, akit sokan siratnak, gyászolnak és fájlalnak. Átszellemülve a fájdalomtól és belefáradva a földi 
zsibvásárba, nagy lelke elindult, hogy minden magasságot átszeljen, s ő talán együttérző mosollyal (néz ránk), 
mi azonban reménytelen szorongásban tekintünk minden díszhelyre, amit eltávoztával üresen hagyott, amelyeket 
az életében viszont teljesen kitöltött.” - „Frau v. Moukhanoff, die edle, hervorragende, königliche Frau, die das 
Schöne schützte u. förderte, das Gute übte u. das Grosse verehrte, sie ist nicht mehr! Ein reiches, volles, 
fruchtbares, nach allen Seiten hin weit verzweigtes Leben hat da, von Vielen beweint u. betrauert, ausgeklungen. 
In Schmerzen verklärt, müde des irdischen Treibens, hat ihre grosse Seele den Flug nach jenen Höhen 
angetreten, von wo sie vielleicht mit einem mitleidigen Lächeln, wir aber in hoffnungsloser Bangigkeit nach 
jenem Ehrenplatz hinsehen, den ihr Scheiden leer liess, den ihr Leben so vollkommen ausfüllte.” 
344 Virág (2003): 21. 
345 Virág (2003): 22. 
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Mihalovich mesterével egyenértékű dalt írt, magunk pedig a zenekari dalként is megszólaló 

’Holdfényes éj’ sikeréről írtunk korábban.346 

A ciklus ezúttal egyöntetű irodalmi horizontot képvisel, mert a szerzők (Lenau, 

Kerner, Fallersleben, Sternau és Uhland) mind a 19. századi német romantikusok, többé-

kevésbé a ’Sváb költőiskolához’ kötődő, egyenrangú alkotók – ötük közül talán csak Lenau 

nőtt ki. A kettős kötődése miatt titkon rokonnak érzett Lenaunak volt – a már említett - Justus 

Kerner egyik legközvetlenebb barátja-munkatársa, így őt e szálon keresztül (is) ismerhette 

meg Mihalovich. Johann Ludwig Uhland (1787-1862) a német romantika népies irányzatának 

kedvelt alakja volt, míg Sternau (eredeti nevén: Otto Inkermann, 1851) a müncheni 

költőiskola kevéssé ismert alakjaként verseit kizárólag a müncheni érdekeltségű Liszt-

tanítványok zenésítették meg: Raff, Bülow és Mihalovich.347 A rebellis és politikai menekült 

Hermann von Fallersleben (1798-1874) költészetére viszont szinte biztos, hogy Liszt hívhatta 

fel a fiatal szerző figyelmét, mert igen közeli barátságban álltak, oly annyira, hogy 

Fallersleben idősebb gyermekének Liszt lett a keresztapja.348 

A korszakra és témakörre jellemzően a ciklus az Éj-kultuszt idézi, amennyiben minden 

versben megjelenik az éj és az erdő – igaz mindkét toposz váltakozó előjellel szerepel. Az 

első dal (Lenau Der schwere Abend) egy végső szerelmi búcsút, a második (Kerner: In der 

Mondnacht) egy szereplők nélküli szerelemittas éjszakai erdőt, a harmadik (Fallersleben: In 

Liebeslust) egy kínnal telt, elüvöltött szerelmi vallomást, a negyedik (Sternau: Liebeslied) a 

másik hiányát, az ötödik dal (Uhland: Nahctreise) az elhunyt kedves miatti örökéjt, végül a 

hatodik dal (Lenau: An die Melankolie) egy magányos ifjút fest meg. 

Zenedramaturgiai szerkesztőelv nem figyelhető meg a ciklus felépítésében, 

ugyanakkor tematikus szerkesztés igen, például abban, hogy a Lenau-verssel nyitó dalfüzér 

Lenau-verssel fejeződik be. A fent ismertetett tartalom tükrében az első és az ötödik vers 

képezi a ciklus érzelmi-hangulati mélypontját, mindkettő a szerelmes társ elvesztését siratja; 

Lenaunál a reménytelenség szakítja szét a szeretőket, Uhlandnál a halál. A köztük levő három 

vers a szerelmi izzásról, vágyról és a fájdalomról vall. A tragédia a szerelem lobogó 

korszakára emlékezteti a lírai ént, hogy aztán annál erőteljesebb fájdalommal riadhasson a 

’rideg valóra’. A versek tartalmi ’hangszínei’ közötti átmenetet kitűnően megoldó Mihalovich 

                                                 
 
346 Virág (2003): 21. - Az In Liebeslust Mihalovich egyik oly jól sikerült dala, hogy utolsó dokumentált 
előadására – hosszú évtizedek tananyaga-léte végén – 1939. május 5-én került sor P. Maleczky Bianca 
operaénekesnő tanítványainak vizsgahangversenyén. lásd: „Mihalovich Ödön dalai a Zeneakadémián” című 
mellékletet - valamint LFZF évkönyv – az 1938/1939-es tanévről. 
347 http://www.recmusic.org/lieder/i/inkermann/ 
348 Walker (1994): II/294. 



 77

azonban nem érte be egy szerelmi dalciklussal, melyben a fájdalomtól csak a fájdalomig 

juthatunk el, hanem egy epilógust illesztett a ciklus végére.  

Lenau második versének súlyt ad utolsó helye, mely lezáró, finálé szerepkörrel bír, 

valamint a többi szövegtől eltérő témaköre, mert a szerelem csupán áttételesen jelenik meg, az 

elmúlt versekre épülő olvasói horizont elvárásaként. A versben a vándor a Mélabút (istenség, 

idea, csalfa kedves ábrándképe?) választja vezetőjének, kinek keblére hajtja le arcát, miután 

magányában a „Meiner Todten dann gedenk’ich” – ’Holtaimra gondolok aztán’. A zokogó 

vándor kietlen világban él, melyből ugyan keresi a kilépési lehetőségeket (hegycsúcs, 

zuhatag), de valójában a létét elfogadva fut az ábrándkép után. A költemény mégha csak egy 

nyelvi csavar révén, mégha csak az ideák világában is, de megoldást kínál a költő magányára: 

van kire lehajtani fájdalomtól elgyötört arcát. Még mélyebben vizsgálva a szöveget: a költői 

én elfogadja maga felett állónak az ’istenségnek látszó csalfa vak reménytelenséget’.  

Mihalovich azonban nem akar kilépni a tragikus hangból, így a zene végig komor, letargikus 

és a disszonanciákat halmozza. A magány további hangsúlyozására az ifjú mindkét 

megjelenésekor – ’belépésekor’ (az első és a harmadik versszak eleje) az énekszólam 

recitativo-jelleget ölt, sőt a 3. versszak első szavait kíséret nélkül, ’elhagyatva’ recitálja el.349   

A vers az egész ciklus témakörét nemcsak összefoglalja, hanem egyben ki is nyitja az 

egyetemesebb értelmezési horizont felé, így a szerelmi tragédia nem az egyén vétségéből 

fakadó szerencsétlenség, de a világ működésének kötelező érvényű romboló tendenciája. A 

mélabút vezérül választva választ kaphatunk minden tragédiára – illetve megfordítva a 

képletet: a melankóliából nézve előbb-utóbb minden értékes ideje előtt elmúlik, azaz az egyén 

sorsa a kötelező tragikum. 

Schopenhauer ehhez már csak annyit tesz hozzá, hogy „a világ maga a pokol, az 

ember pedig meggyötört lélek és az ördög egyszerre.”350 Lenau két verse, kifejezetten a záró 

darab, e tételt többszörösen is alátámasztja, már csak azért is, mert ez utóbbi – Schopenhauer 

által is ’javallt’ – kontemplációt, visszahúzódást hangsúlyozza, mondván csak a melankólia 

kísér(het) utunkon. A Lenau-költemény választását nem nehéz megfejteni, mert tudható, ki az, 

akinek halálát nem tudja feledni a fiatal Mihalovich, akinek helyére vezetőt kellett választania 

– s amely új lélekvezető másról sem ismert, mint a melankóliáról, vagy más néven a 

pesszimizmus filozófiájának zenei megvallásáról. A Lenau-vers választása tehát telitalálat 

volt Mihalovich részéről, mert az általa olyannyira megértett (átérzett) Lenau-ra 

                                                 
 
349 Virág (2003): 26. 
350 Schopenhauer (1991): 356. 
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támaszkodhatott, saját élethelyzetéről vallhatott, valamint még Schopenhauer-olvasmányainak 

is megtalálta zenei visszajelzéseit. 

 

* 

A Sechs Lieder kötete 1871-ben jelent meg a Táborszky Kiadó gondozásában. 

Megjelenésekor a Zenészeti Lapok örömmel írt róla. „Egy oly művet mutatunk be a t. 

zeneközönségnek, mely megjelenésével feltűnést okozott az illetékes körökben, s mely 

aszerint, amint szélesebb és szélesebb körökben elterjed, mindig növekedő elismerést van 

hivatva maga iránt kelteni. A magasabban kiemelkedő műtermékek tulajdonához tartozik, 

hogy a szakértőket azonnal s a kevésbé képesítetteket és a nagy közönséget pedig idővel 

lépésenkint hódítja meg. Szerző jelen művére is ily sors várakozik. Amely szakértő csak 

kezébe veszi, azonnal kész az ítéletével. Be kell ismernie, hogy az, egy rendkívüli nagy 

tehetségű zeneköltő nyilatkozata, ki hivatva van a világ-zeneirodalomban jelentékeny szerepet 

játszani. De még a zeneszerzés technikai titkaiba kevésbé beavatott s a valódi zeneköltészet 

bájai iránt kevéssé fogékony laikus és műkedvelőre sem maradhatnak e dalok erősebb hatás 

nélkül. Van bennök valami ellenállhatatlan költői bűverő, melynek benyomását szorosan vett 

szakértelem nélkül is kell éreznie minden vele érintkezőnek. S ép ebben fekszik egy geniális 

mű valódi belbecse és szellemi hatalma.”351 

Liszt 1871. április 6-i levelében említette először a Sechs Lieder-t, s már ez 

alkalommal is kifejezte tetszését. „Ezen a reggel megérkeztek a Dalai, és megkaptam az ön 

kitűnő levelét.”352 Mihalovich májusban ajánlást írt Liszt példányába: „Az isteni Mesternek a 

hálás tanítvány, 1871. májusa”.353 A Sechs Lieder népszerűsítéséért – mint Mihalovich sok 

más darabjáért – Liszt sokat tett. Liszt leveleiben újra és újra beszámolt arról, hogy ismert 

énekesnőkkel, például Mariann Brandt-tal szólaltatták meg.354 Más alkalommal, mind 1875-

ben, mind 1877-ben Liszt az Allgemeinen Deutschen Musikverein éves hangversenyén 

előadta a Sechs Lieder-t. „Szívből köszönöm Önnek, hogy dalaimból is bevett a műsorba.”355 

                                                 
 
351 Radamanthys: Sechs Lieder = Zenészeti Lapok 1871/30 (71.05.4.) 475-77. 
352 Prahács (1966): 208.levél,  1871.05.11, Weimar, Liszt Mihalovichnak – „Ce matin vos Lieder me sont 
parvenus et maintenant je reçois votre excellente lettre.” 
353  „Dem göttlichen Meister der dankbare Schüler, Mai 1871.” 
354 Prahács (1966): Liszt levelei: 219., 297.levél., 341.levél. 
355 Birkin-Feichtinger (2003): 431, „…danke Ihnen aber herzlich, dass Sie auch Lieder von mir in das Programm 
aufgenommen haben.”  
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Hasonló köszönetnyilvánítás szerepel az 1877-es levélben is: „Hogy a műsorban dalaim is 

benne voltak, biztos, hogy csak Önnek köszönhetem.”356  

 

1871. Csatadal és Acht Gedichte 
 
Mihalovich 1871 nyarát Fericsánce és Ostende között osztotta meg, s – Major közlése szerint 

– ekkor született a Csatadal Petőfi versére, férfikarra és fúvószenekarra.357 A férfikart az 

1873-as, második szerzői hangversenyen mutatták be sikerrel, noha a kritikusok a zenekari 

előjátékot túl hosszúnak találták.358  

A Csatadal mind Liszt, mind Dunkl János tetszését elnyerte. A Rózsavölgyi-cég 

katalógusában a következő ajánló jelent róla meg: „Mihalovich neve már több éve nagy 

tekintélyre tett szert zenészkörökben, s a közönség is kedveli minden új opuszát. A Csatadal 

minden nézőpontból igazolja a zeneszerző különleges tehetségéről szóló feltételezéseket. 

Petőfi dala ebben a kórusműben nagyszerű zenei kifejezést kapott. Az erőteljes és kifejező 

dallamot átszövi az igazi művészi hév, mely elkápráztatja úgy a hallgatókat, mind az 

előadókat is. Mivel a kórusműben nincsenek komoly nehézségek, minden énekkarnak 

ajánljuk, mert a mű vitathatatlanul sikeres lesz.”359 

A politikától teljes mértékben ódzkodó Mihalovich Ödön, aki számára az 1848/49-es 

szabadságharc a családi meghasonlást jelképezte, vajon milyen indíttatásból zenésítette meg 

Petőfi kifejezetten szabadságharcos rohamindulóját? Szóba kerülhet, hogy Liszt Magyar 

koronázási indulója ihlette volna meg, ám Mihalovich politikai horizontját ismerve ez a hatás 

kevésnek látszik.360 Másik eshetőség, hogy az új ismerősök, így Széchényi Imre és Apponyi 

Albert, valamint az 1870-es bemutatkozó hangverseny kritikusa, id. Ábrányi Kornél mind 

sugallhatták, hogy Liszt mintájára alkosson magyar témájú zenét. Ezentúl, 1871 a német 

egység éve, melyet többek között Richard Wagner éltetett fennhangon indulóval, így nem 

zárható ki ez az előkép sem. A trombita és dob hangját említő kifejezetten egyszerű lüktetésű 

vers leginkább azonban magyaros ujjgyakorlatnak is tekinthető. A Csatadal tehát bár nem 

jelent fordulatot a szerző pályáján, s nem köthető hozzá a ’magyar stílus kezdete’, mégis 

                                                 
 
356 Birkin-Feichtinger (2003): 432, „Dass auch von mir Lieder in das Programm aufgenommen waren, das habe 
ich gewiss nur Ihnen zu danken.” 
357 Major (1929): 5. 
358 Legány (1976): 145. 
359 A katalógusrészletet közli, horvát fordításban: Kuhač (1901): 569., Az eredeti Rózsavölgyi-katalógus 
megsemmisült a Rózsavölgyi-cég tűzvésze alkalmából. – Huttyra Albin szóbeli közlése. 
360 A Liszt-induló eredeti címe: Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest, S 118., 1870 
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Mihalovichnak a nyilvánosság előtt vállalt első nem csupán magyarországi, hanem magyar 

műve, s ezentúl kifejezetten ’jól elhelyezett’ zenedarab, melyet sikere is igazol. 

 

* 

Ennek az évnek a terméke az Acht Gedichte is, mely egyértelműen a szerző legsikeresebb 

alkotásai közé tartozik. A dalok ajánlása Széchenyi Alexandra grófnőnek szól, a 

sopronhorpácsi tartózkodások háziasszonyának, aki 1871/72 telén is vendégül látta Lisztet, 

Apponyit és Mihalovichot.361 Virág Emese kiemeli a dalok intenzitását, őszinteségét és 

tökélyét.362 A nyolc dal ez alkalommal még szabadabb hangnemváltásokat, még merészebb 

akkordmeneteket tartalmaz, mint a korábbi dalfüzér. A nyolc dal feszült-oldott-feszült 

lüktetése az utolsó dalban csúcsosodik ki, melyben egy már Liszt és Schumann által is 

megzenésített, Du bist, wie eine Blume Heine-verset Mihalovich oly ihletetten dolgoz fel, 

hogy Virág szerint Liszt megzenésítésénél is kifejezőbb.363  

Az előttünk álló dalciklus Mihalovichnál ritka érzelmi minőséget hordoz: a 

beteljesedett szerelem boldogságát. Rückert dala (So wahr die sonne scheinet) a természet 

valóságához hasonlítja a szerelem valóságát, Uhland verse (Seliger Tod) a szerelem 

gyönyörében való ’meghalást és feltámadást’ énekli meg, Lenau költeménye 

(Frühlingsgedränge) a tavasz gyermekeivel folytat enyelgő párbeszédet a beteljesedésről. 

Sturm rövid dala (Komm o Nacht) az egyetlen keserű szöveg, melyben a sebzett szív az éji 

alvás vigaszát keresi, Fallersleben költeménye (Ich muss hinaus) megfordított értékrendet 

használva, elutasítja a napfényt a szerelem nevében, Geibel verse (Nur dich allein) már ismét 

boldog szerelmet énekel, melynek biztonságát az éj adja meg. Lermontov szövegében 

(Hinaus) a lírai én a biztonságos házat elhagyja a vihar kedvéért, végül Heine (Du bist wie 

eine Blume) ismét a beteljesült szerelmet énekli, de az elmúlás félelemével. 

A költeményeket elrendező Mihalovich szempontjait nem ismerjük, de utólag olyan 

rendszer sejlik fel, melyben a boldog szerelem különböző arcai, fokozatai ismerszenek meg, 

így a játszi könnyedségtől az elmúlás természeti rendjéig jut el a zenei én a fájdalomteli 

gyönyört sokszorosan átélve. A versek-dalok kétpólusú hangulati-tartalmi lüktetésére Ábrányi 

figyelt fel először: „Zajongva felhullámzó jellegűek” – „Ellenben mély érzésről, s kiváló 

                                                 
 
361 Széchényi Alexandra grófné (1843-1914), Sztáray-Szirmai grófnőként született. Liszt és Mihalovich 
irányában mindig barátságos volt. 
362 Virág (2003): 27. 
363 Virág (2003): 34. 



 81

költői hangulatról tanúskodnak”.364 Valóban minden második dal az elmúlásról, halálról, sötét 

éjszakáról szól, melyből a következő dalban mindig van kilépési lehetőség. A páros tartalmi 

lüktetésre a dalok legtöbbje metaforikus mintát kínál: az ölelést, avagy a szerelmes 

gondolkodását, mely csak a ’szeret-nem szeret’ ellentétpárra korlátozódik. A sötét dalok 

egyedül faktúrájukban ’sötétebbek’, mint társaik, ugyanis, még a legkietlenebb Strum-dal is 

ugyanabban a sejtelmes és misztikus Fisz-dúrban szólal meg, mint az előtte álló két 

’álomkönnyű’ ének.  

A ’kilépés’ gesztusa hangsúlyos, hiszen két vers (Fallersleben, Lermontov) is 

alkalmazza ezt a metafórát. Az egy évvel korábbi Sechs Lieder végső következtetése a mélabú 

elfogadása és a kilépésről való lemondás volt, erre felelt a második ciklus: boldogságával és a 

kilépés igenlésével. Az eszmei tartalmat sűrítő Lermontov-költeményben még a Fallersleben-

szöveghez képest is erőteljesebben hangsúlyozódik az ’Élj veszélyesen!’ tanítás. Csak a 

szenvedély biztosíthatja a szerelem gyönyörét, ám ez lehet oka az elmúlásnak is – s mégis 

csak így van értelme a szerelemnek, de az emberi létnek is. Ehhez a lángoláshoz azonban ki 

kell lépni minden ajtón, meg kell szegni minden szabályt, el kell hagyni minden határt. 

Mihalovich ezt a hangnem-jelképiség szintjén is elmondja, ugyanis a ciklus tengelye a lebegő 

Fisz-dúr (2-4. dal), míg a kerethangnem (1. és 8. dal) a kétírásmódú Esz-dúr (enharmónikus 

Disz-dúr), melyet kiegészít a légies H-dúr (5.dal) és a meleg É-dúr (6. dal).365 Egyedül a 

’Kifelé’ című dal (F-dúr) lép ki a keresztek tényleges és jelképes síkjából. A kilépés egyben 

megérkezés is, mert a legkeményebb disszonanciák, legkietlenebb hangzások feloldására a 

végzetes szerelem hangképévé vált Trisztán-akkord különböző fordításai felelnek.  

A szerző irodalmi horizontját ez alkalommal ismét a német romantika határozza meg, 

igaz eltérő irányú alkotókat csoportosít: így megszólaltatja az irodalombéli hasonmását: 

Lenaut, a német romantikus köznyelvet is meghatározó Heinét, és nemzedéktársait: Rückertet 

és Uhlandot, a klasszikus-konzervatív Geibelt és Sturmot, valamint először a magyar 

zeneirodalomban Lermontovot. Mindegyik verset a népiesség nyelvi elemei hatják át, egyben 

pedig Sturmot leszámítva a többi alkotó saját korában megbecsültnek és ismertnek számított. 

Heine, Lenau, Fallersleben és Lermontov a társadalmi és irodalmi konvenciók elleni 

lázadókat képviselik, s hangsúlyos jelenlétük Mihalovich már többször érintett politikai-

költészeti el nem kötelezettségére kérdez rá. 

                                                 
 
364 Radamanthys: Gedichte =  Zenészeti Lapok XIII/21-22, 168. 
365 Virág (2003): 33. 
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Heinét, a német romantikus fejedelmét, majd minden európai szerző megzenésítette, 

így Mihalovich ezzel a lépéssel követte a divatot – s egyben újraírta Liszt dalát mesterfokon. 

Rückert szintén ismert volt, sőt évtizedekkel később is hatott, így még Bartók is 

megzenésítette (Du meine Seele). Uhland népszerűsége ugyan nem érte el két elődjéét, noha 

Loewe is és R. Strauss is több versét feldolgozta. Geibelt és Sturmot Mihalovich még 

Münchenben ismerhette meg életközelben, s főként a konzervatív szemléletű Raff, Reinecke 

zenésítette meg, valamint évtizedekkel korábban Mendelssohn, Schumann. Lermontov 

felfedezésében feltehetően nagy segítségére volt Mihalovich müncheni ismerőse Bronsart von 

Schellendorf, aki öt Lermontov-verset is megzenésített; mellette talán Liszt is ajánlhatta az 

orosz költőt, aki két verséből írt dalt.366  

A Nyolc dal irodalmi horizontja tehát az édes-bús, ám beteljesült szerelmi líra a német 

romantikus népiesség hangján. A ciklus boldog, zenei énje, a korlátok elleni lázadást vallja és 

boldogsága révén a mulandóságot is elfogadja. Felmerül a kérdés, milyen életrajzi-érzelmi 

háttér állhat e ciklus verseinek tudatos, vagy tudattalan kiválasztásában? 

 

* 

A dalokat a lipcsei Schuberth und Co kiadó adta ki 1872-ben, mely alkalomból Ábrányi 

Kornél (Radamanthys) örömmel, szinte megindultan emlékezett meg arról: „Akik fölül 

akarnak emelkedni a megszokott vagy hagyományos műkereteken s akiben van ép érzék és 

képesség a szépet, a művészit valami emelkedett alakban átérteni és érezni: azoknak nem 

ajánlhatjuk eléggé e dalokat, melyek az ily lelkeknél bizonyára igazolni fogják nézetünket.”367 

A Du bist, wie eine Blume mind Liszt, mind Cosima egyik kedvenc Mihalovich-

kompozíciójává vált.368 „Új dalát, Du bist wie eine Blume nagyon köszönöm, s nagyon sikeres 

volt. Most már csak annyi a dolga, hogy a 8. szám után egy 9-est tegyen, hogy annyi legyen a 

dalok száma, mint a múzsáké. Remélem, hogy Ön hamar elhozza nekem a Nr.9-est 

személyesen, mert szükségünk van Magára a Tonkünstler-Versammlungon (és a 9-esre 

szintén)…”369 – írta Liszt 1872. április 18-án Weimárban.  

 

                                                 
 
366 http://www.recmusic.org/lieder/l/lermontov/ 
367 Radamanthys: Gedichte =  Zenészeti Lapok XIII/21-22, 167-68. 
368 Virágh (2003): 34. 
369 La Mara (1893) : 115., 1872.04.18. „Votre nouveau Lied >Du bist wie eine Blume< est le bien venn et vous a 
parfaitement réussi. Reste seulement á ajouter á ce No.8 un neuviéme, afin que le cahier porte le nombre des 
Muses. J’espére que vous m’apporterez vous-meme prochainement ce No.9, car nous avons besoin de vous á la 
>Tonkünstler-Versammlung< (neuviéme aussi)…”  
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1872. Az első sajátkezű önéletrajz-vázlat 
 
Mihalovich önmagáról szűkszavúan nyilatkozott magánlevein kívül, ezért fontos sajátkezű 

önéletrajz-vázlata, mely a jelen dolgozatban kerül először a tudományos nyilvánosság elé.  

Az életrajz-vázlat feltehetően a baráti kör érdeklődése miatt született, ugyanis az 

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának Eötvös-hagyatékából került elő több fényképpel 

együtt. A szövegben a legutolsó dátum 1871, ezért feltételezhető, hogy a szerző 1871 telén, 

vagy 1872 elején vethette papírra. A szöveget Mihalovich magyarul írta, de sem megszólítás, 

sem dátum, sem más jelzés nem található a háromoldalnyi papíron. A szöveget betűhív 

átírásban közlöm, az eredeti helyesírást megtartva. 

 
 „860– négykezes nyitány, „Atheni Timon”-hoz 

862 – Wagner Budapesten hangversenyezik. Óriási benyomás. Wagnerista lettem. 
864 – négykezes Faust-nyitány 
865 – Lipcse. Kirándulás Trisztán és Izolda előadására Münchenbe. Személyes 
megismerkedés Wagner- és Bülow-vel. Adolf Stern-nel Hagbart megbeszélése. 
Augusztus, egy Szent Erzsébet előadásán Budapesten személyes megismerkedés 
Liszt-tel. Deczember elején Ünnepi indulóm először a filharmonikusoknál, Erkel 
Ferencz vezetése alatt. 
866 – München. Kirándulás Amszterdamba, Liszt Esztergomi mise előadásához. 
Lelkesedéssel olvasom Schopenhauert. 
867 –  München. Befejezem Hagbart és Signe 1ső felvonását és Wagnernek eljátszom. 
Párizsi kiállítás. Meiningeni Zeneünnepélyen előadják egy újabb Timon nyitányomat. 
Harmadszori találkozás Liszt-tel. 
868 –  München, január 21. Mesterdalnokok első előadása. A telet Florenzben töltöm. 
Első Rheingold előadás. 
870 –  zenekari 1ső hangversenyem, vezetésem alatt. Műsor:  
A nyitány: Timon 
2. Holdvilágos éjjel – dal 
3. Heroikus induló 
4. Előjáték Hagbart és Signe 
5. Zongoraábránd 
6. Sturmesmyth (Lenau) férfikarra és zenekarra. Nagy siker. A sajtó általános 
elismerése. Májusban Weimárba utazom Liszthez. Júliusban: Rajna kincse és Walkür. 
871 – Liszt Budapesten, a Geisterschiffet dirigálja filharmonikus hangversenyen. Egy 
füzet dalom megjelenik. Csatadal Petőfi után. Bécs Krisztus, Bülow Budapesten.”370  

 
 
 
 
 

                                                 
 
370 Önéletrajz (1872?), OSZK-Fond XII/1322. – A soreleji háromjegyű számok az évszámokat jelölik. 
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1.oldal 
 
Az életrajz a zeneszerzővé válás tizenegy évét foglalja össze három tényező szerint: saját 

művek, Wagner operái, valamint Liszt bemutatói és a vele való személyes kapcsolat. Az 

eddig megismert életrajz alapján érdekes, hogy Mihalovich az Athéni Timonhoz írt első 

nyitányát tekinti e részlet alapján ’opus 1.’-nek. A következő megnevezett alkotás a Faust, 

majd a Hagbarth. Végül a nyomtatásban megjelenő dalciklussal és első saját hangversenyével 

immár beérkezett szerzőként tekint magára, mert ahogy ő fogalmazott. „Nagy siker. A sajtó 

általános elismerése.” 
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2. oldal 
 
 
A Timontól számította tehát zeneszerzői eszmélést és az első hangversenyben látta 

beteljesedni egykori tervét. A Timon, Faust és Hagbarth mind egy-egy lépcső abban a 

folyamatban, amíg a műkedvelő zenélgető úrfiból komoly zeneszerző vált: Timon, az első 

végiggondolt mű, Faust, az első megjelent alkotás és Hagbarth, az első opera. Mindegyik 

párhuzamosan születik a Liszt- és Wagner-élményekkel, de nem azok közvetlen árnyékában, 

vagy inspirációjára. 
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3.oldal 
 

A művek mellett nyomon követhetjük a Wagner-hatást: a pesti hangversenytől kezdve 

egészen a Walkürig ível a sorozat. Az első pesti Wagner-hangverseny időpontját Mihalovich 

azonban tévesen adja meg: 1862-őt ír. Ennek az évszámnak a mitikus jelentősége már említett 

tény, mindenesetre feltűnően makacs e tévedés a visszaemlékezésekben. Mihalovich zenei 

nyitottságát mutatja, hogy a saját korában kéteshírű operák bemutatóin vett részt.  

Feltűnő ugyanakkor, hogy csupán kettő személyes Wagner-élményét rögzítette, amíg 

minden Liszttel való találkozás külön pontként szerepel. 1872-ben már tisztán kellett látnia, 

hogy Liszt az, akire zeneszerzőként is és atyai jóbarátjaként is támaszkodhat. Liszt 



 87

bemutatókon való részvétele is a korszerű nyelv iránti érzékenységét mutatja: a Szent 

Erzsébetért Amszterdamba zarándokolt el, a monumentális Krisztusért pedig Bécsbe utazott.  

 

1872. Mihalovich és Richter 
 

A sikerek mellett harcok is várnak Mihalovichra, mert 1872-ben Richter János 

megakadályozta, hogy saját szerzői estre vegye bérbe a Filharmóniai Társaságot. Richter a 

döntésről annyit hozott nyilvánosságra, hogy előreláthatólag nem lesz nyereséges a második 

szerzői est. Mivel az előző est nyereséget hozott, melyet Mihalovich jótékony célra ajánlott 

fel, Richter kifogása nem érthető.371 Az üggyel a Zenészeti Lapok sokat foglalkozott, így 

előbb-utóbb minden érdekelt megszólalt, pl. Reményi Ede – kinek esküvőjén Liszt 

társaságában Mihalovich is megjelent 1872. február 10-én -, nyílt levélben tiltakozott Richter 

magaviselete ellen.372 A hangverseny végül mégis elmaradt, s csak egy évvel később valósult 

meg.  

Az eset mögött valójában Wagner – de legalábbis Richternek Wagner iránti hódolata – 

állt. Richter és Mihalovich alapítótagja volt a magyar Wagner Egyesületnek. Mihalovich, akit 

elnöknek választottak, és Richter között rögtön az alakuló ülésen erős ellentét támadt. Mende 

János, a Magyar Újság munkatársa, az egyesület jegyzője így emlékezett vissza: „Az 

értekezlet két pártra oszlott. Az egyik, melynek feje Richter János volt, az egyesületet 

Magyarországon a hazai zeneművészeti mozgalmak befolyásos irányítására Wagner cége és 

zászlója alatt tervezte, s csak másodsorban a bayreuthi színház felépítését szolgáló részvények 

kisorsolására. Míg a program utolsó részével, mint általános cultur-kérdéssel, a kilátásba 

helyezett epochális zeneelőadással szemközt semmi ellenvélemény nem találkozott, addig a 

wagnerizmus zászlójának Magyarországon való kitűzése jogos ellenzékre talált, melynek 

soraiban ott volt maga az elnök is.”373 

Richter elégedetlen lévén a Wagner Egyesülettel a saját vállalkozásként űzött 

filharmonikus koncertek sorát szentelte Wagner népszerűsítésének. Már február 28-án 

hangversenyt rendezett e célból, s bár szakmailag mindenki elégedett volt, igen sokan 

rákérdeztek arra, hogy vajon egy hazai operaház felépítése nem lenne-e fontosabb, mint a 

Wagner-kultusz terjesztése. Ebben a feszült légkörben zajlott le a Richter-Mihalovich vita, 

melyben Richter megfosztotta Mihalovichot, az akkori egyetlen wagnerista magyar 
                                                 
 
371 Lásd, a már idézett: Ábrányi: Monopólium és szűkkeblűség = Zenészeti Lapok, 1872. 02. 18., XII/21., 324. 
372 Major (1929): 11. 
373 Mende cikkét idézi: Haraszti (1916): 363. 
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zeneszerzőt a hangversenyzés lehetőségétől Wagner – vélt, vagy valós – érdekei nevében. 

Richter e vitában vesztessé vált, mert a hazai zenei világ egyöntetűen Mihalovich mellett 

sorakozott fel – a nagy erőfeszítéssel színrevitt Bolygó hollandi és Rienzi pedig csúfos bukást 

hozott Richternek – és Wagnernek.374  

Mihalovich a tollat vállasztotta párbaj-fegyvernemnek. Az Ungarischer Lloyd-ban 

1872. március 31-én megjelentette a hat Richter-hangversenyről szemléjét: „Rückblick auf 

Hans Richter’s Orchesterkonzerte” címmel. Mivel ugyanebben az időben hidegült el Richter 

és Liszt viszonya is, Mihalovich kéretlen ügyvédként, ám saját ügyét sem feledve vetette 

papírra sorait. Mihalovich számonkérte a Wagner-részletek bemutatása kapcsán azok éltető 

elemét: a színpadszerűséget, majd pedig Liszt műveit hiányolta a műsorokból. A wagneriánus 

Mihalovich a magyar nemzeti zene ügyét minden mással szemben előrébbvalónak érezte, 

amikor azt írta, hogy „Richter nyújtson segítő kezet a csírázó magyar zenének, mert minden 

népnek megvan a joga, hogy sajátságait kifejlessze és fenntartsa.”375  

 

1872. Az első nemzetközi siker, a Rémhajó 
 

Kárpótlásként is értelmezhető, hogy a fiatal szerző a Rémhajó-t vezényelhette volna 1872. 

június 26-án Casselben, ahogy arról Liszt április 12-én beszámolt Augusznak: „Június végén 

újabb Tonkünstler hangversenyünk lesz Casselben, ahol vízrebocsátjuk Mihalovich barátunk 

Rémhajóját. Holnap reggel fogok neki írni, meghívom őt, hogy személyesen vezényelje el 

művét.”376 

Április 18-án Mihalovichnak írt levelében Liszt meg is hívta barátját Casselbe hogy 

felkínálja a szerzőnek a karmesterséget, „…mert szükségünk van Magára a Tonkünstler-

Versammlungon …, ami Casselben lesz június 26 és 30 között. Az Ön Rémhajója az első 

hangverseny műsorán szerepel és Riedel (az elnökünk) ír majd magának hivatalosan is, hogy 

meghívja magát kormányosnak és kapitánynak a Rémhajójára, vagyis a zenekart vezényelni. 

Ugyanezen a koncerten még megszólal Volkmann III. Richárd nyitánya, Raff 

Waldsymphonie-je, Rubinstein Faust-nyitánya, és Raff vadonatúj hegedűversenye.”377 

                                                 
 
374 http://www.fidelio.hu/klasszikus/magazin/a_het_portreja_richter_janos.aspx 
375 Legány (1976): 113. 
376 Liszt Augusznak, Weimar, 1872.04.12., =Csapó (1911), „…A la fin de Juin, nous aurons de nouveau une 
>Tonkünstlervers.< á Cassel oú nous lancerons le „Geisterschiff” de notre ami Mihalovich. Je lui écrirai demain 
pour l’inviter á diriger lui-même son oeuvre.”  
377 La Mara (1893) : 115., 1872.04.18., „…car nous avons besoin de vous á la >Tonkünstler-Versammlung< 
…qui aura lieu á Cassel du 26 au 30 Juin. Votre >Geisterschiff< figure sur le programme du premier concert, et 
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Később Liszt meghívta Mihalovichot a bayreuthi színház alapkőletételére is, ám a fiatal 

tanítvány lemondott a vezénylésről, távol maradt a Rémhajó „legénységétől”, a zenei világ 

forgatagától és visszahúzódott Fericsancéra. „Meghívtam Mihalovichot erre az ünnepségre, de 

azt írta, hogy ez a gyönyörű időszak adja meg neki a visszavonulás, a spórolás és a munka 

ízét, és talán még a Cassel-i zenei ünnepségre sem jön el, ahova pedig igen melegen hívtam, 

hogy elvezényelje a Rémhajóját.”378 Liszt július 3-án számol be Augusznak a lezajlott 

hangversenyekről, melyek között megemlíti a Rémhajó sorsát is. „A Cassel-i Tonkünstler-

Versammlung öt koncertje tökéletesen sikerült. Köztünk szólva csak azt sajnálom, hogy a mi 

Mihalovich barátunk Geisterschiff-jét nem fogadták annyira melegen, mint óhajtottam volna, 

a zenekar nem volt igazán e műre hangolva… Mindamellett, ha a Geisterschiff nem is volt 

kifejzett siker, nem váltott ki sértő ellenkezést, mint ami számos esetben előfordult különböző 

– és még a jobbak közül való –művemmel.”379 

Amikor Liszt megérkezett Horpácsra, Mihalovich feladta kies vidéki magányát, s 

befejezte többek között az Intés című férfikarát, melyet augusztus 4-én adnak elő a békés 

megyei dalárünnepélyen.380 

 

1873. A második saját hangverseny 
 

1873. március 28-án Mihalovich megtarthatta a már előző évben eltervezett második szerzői 

estjét. Richter ugyan ez alkalommal is támasztott nehézségeket, ám sikerült azokat legyőzni. 

A műsoron az előző évek terméséből válogatott a szerző. Így megszólalt a későbbiekben 

elvetett zenekari Ünnepi előjáték és Győzelmi hősdal, a népszerű Holdvilágos éjjel – zenekari 

dal, a Rómeó és Júlia – „bevezetési zene”, a Csatadal, s végül a már külföldet is megjárt 

Rémhajó.  

A Rómeó és Júliá-t igen megkedvelte a közönség, sőt meg is ismételtette. Ábrányi azt 

írta róla, hogy „ebben gazdag költészeti ér lüktet, párosulva a kidolgozás mesteri 

                                                                                                                                                         
 
Riedel (notre Président) vous écrira officiellement pour vous inviter á remplir le role de pilote et captaine de 
votre >vaisseau fantóme< c’est-á-dire, á diriger l’orchestre. Au meme concert l’Overture de Volkmann >Richard 
III<, la >Waldsymphonie< de Raff, l’Overture de >Faust< de Rubinstein et un nouveau Concerto pour Violon de 
Raff seront executés.”  
378 Csapó: 1872.04.29., Liszt Augusznak Weimar, „J’ avais engagé Mihalovich á y assister aussi; mais il m’ écrit 
que la belle saison lui inspire le gout de la retraite, de l’ économie et du travail, et que probablement il ne viendra 
meme pas au > Musik-Fest< de Cassel auquel je l’ ai particulièrement invité pour diriger l’exécution de son 
>Geisterschiff<.” 
379 Csapó: 1872. 07.03., Liszt Augusznak Weimar. 
380 Major (1929): 12. 
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kezelésével”, amit más kritikusok is elismertek, de őket a Trisztán-előjátékra emlékeztette.381 

A ’Rómeó és Júlia’ sikere két okra vezethető vissza, mégpedig a Shakespeare-darab 

népszerűségére, valamint a lírát és drámát ötvöző hangzásra. A ’Rómeó és Júlia’ sikere arról 

is tanúskodik, hogy azt a közönség a magáénak érezte, a kifejezetten német jellegű 

Rémhajóval szemben. Az, hogy a közönség a téma miatt szerette meg a Shakespeare-zenét, 

abból látható, a Strachwitz-ballada magasabb zenei értéket képviselt, mert az megjelent Liszt-

ajánlásával, a nyitány pedig nem. 

 A Héroide triomphale – Győzelmi hősi dal kudarca meglepő, mert azt Liszt már 

hallotta zongora változatban s tetszett neki. „Az október 22-i köszöntése olyan, mintha a 

Győzelmi hősi dalának lenne az epilógusa. A szív legnemesebb érzeményei hullámzanak 

benne erőteljesen. Kérem, higgye el, hogy én érzem ezeket, mint hű és hálás barátja, engem is 

örömmel tölt el, hogy Önt hamarosan láthatom, és hogy folytathatjuk szívélyes óráinkat.”382 

A Heroide triomphale cím játékos válasz Liszt Héroïde funèbre című hősi sirató szimfonikus 

költeményére. Ugyanígy az Ünnepi előjáték pedig a Festklänge-vel állítható párba. A kérdés 

az, hogy vajon mit akart Mihalovich megünnepelni, mire fel írt rögvest két ünnepi zenét is? 

A hangversenyről Liszt és Ábrányi is elégedetten írt.383 A zeneítész először a 

közönség kis számát állapította meg: „Ami a hangverseny anyagi sikerét illeti, azt fájdalom, 

nem konstatálhatjuk. A nagyzenekari előadásokat látogatni szokott közönségből csak gyér 

szám jelent meg, mi eléggé sajnosan bizonyítja, hogy a mi közönségünk minő elrettentő 

közönnyel viseltetik még minden szorosan vett hazai műtörekvések iránt, legyen bár annak 

képviselője – mint ezúttal – egyike a leghivatottabbaknak.”384 Ábrányi ezután rátért arra, 

hogy a megjelent közönség viszont egyértelműen tetszésével halmozta a fiatal szerzőt. 

„Hanem másrészt az erkölcsi siker és elismerés bőven kárpótolta a szerzőt a tapasztalt 

közönyért s ez szolgáljon neki vigaszul s további erőfeszítésül megkezdett szép pályáján. A 

közönség minden számot a legnagyobb elismeréssel fogadott, s a nagy Tehetségű zeneköltőt 

minden szám után zajosan s többször megtapsolta.”385 

A következő sorok immár az érett zeneszerzőt állították az olvasók elé. „M.Ö. 

kétségkívül oly nagyszabású tehetség, minőt sokat még a külföld sem képes felmutatni. Ő 

                                                 
 
381  (Ábrányi): Hangversenyek = Zenészeti Lapok, 1873.03.30. XII/12.  96. -  Legány (1976): 145. 
382 Prahács (1966) 218. levél, Liszt, 1877.október 23., Róma, „Vos félicitations du 22 Octobre sont comme un 
épilogue de votre >Héroide triomphale<. Les plus nobles émotions de coeur y vibrent énergiquement. Croyez 
bien que je les ressens en loyal et reconnaissant ami, me félicitant aussi de vous revoir bientôt et de continuer cet 
hiver nos heures d’ intimité.” 
383 La Mara (1893): II/185., 1873.03.30., Jessie Laussot-nak. 
384 (Ábrányi): Hangversenyek = Zenészeti Lapok, 1873.03.30. XII/12.  96. 
385 Uott. 
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teljesen híve az új zeneiskolának s abban oly sikerült műveket mutat fel, melyek csak a 

legnagyobb mestereket jellemzik. A hangszerelés mesteri kezelése egyik legkiválóbb 

tulajdona, amellett a költészet és fantáziának is oly készletével rendelkezik, mely őt idővel a 

legelső zeneszerzők mellé lesz képes állítani.”386 Végül, a múltkori zárlattal ellentétben, 

immár Mihalovichból példaképet farag más magyar zeneszerető honfitárs számára. „Szerző 

zeneköltői hírnevét ez előadás műsora is képes már oly mérvben megállapítani, minőt csak 

igen kevesen igényelhetnek magoknak. A zenekar erőteljesen és odaadással működött, 

belehatolva a szerző intencióiba. Sok ily kitűnő tehetséget és buzgó apostolt hazánkban a 

művészetnek!”387 Az 1873-as kritikában is helyt kap a szokásos Mihalovich-toposzok: az „új 

iskola”, a ragyogó hangszerelés és a finom költői véna méltatása, de Ábrányi ezúttal 

Mihalovichot már magyar szerzőnek tekintette, mert a magyar stílus értékes 

megnyilvánulásának tekintette a Csatadal-t.  

Mihalovich számára e veszteséggel záródó hangverseny tanulsága – a bíztatás ellenére 

– az volt, hogy többé nem rendezett egész estés hangversenyt saját műveiből, hanem rendre 

felajánlotta műveit a Filharmóniai Társaságnak. Az előbb-utóbb mindent bemutatott, és az 

1890-es években már rendszeresen, évente többször is játszott Mihalovich-műveket. 

Jelképesen tehát ezzel az 1873-as hangversennyel zárult le Mihalovich fiatalkori 

alkotókorszaka.  

 

* 

Mihalovich fiatalkori korszakáról Otto Dessoff (1835-1892) karmestertől kapott kemény 

kritikát, aki felé Nikolaus Dumba mecénás közvetítette a Rómeó és Júliát, a Förgeteghez című 

kantátát és a Rémhajót.388 „Az Ön pártfogoltja bizonyára igen tehetséges fiatalember, aki 

képzelettel és a hangszerelés terén kifejezett jártassággal bír. De úgy tűnik nekem, hogy 

hangversenyeiken való bemutatkozásra a dolgai mégsem elég érettek. Noha a ’Rémhajót’ 

tartom az alábbi darabok közül a legjobbnak, ám minekutána kizárólag azokon az északi 

vizeken halad, melyeken sok évvel ezelőtt R.W(agner) Bolygó hollandija vitorlázott, nem 

meglepő, hogy a zeneszerző is ugyanazokon a hullámokon ringatózik, melyekről azonban 

                                                 
 
386 Uott. 
387 Uott. 
388 Karl Otto Dessoff zongorázni tanult Moschelestől, és összhangzattant Hauptmanntól, majd számos német 
városban töltött be karmesteri állást, végül Bécsben nevezték ki udvari karmesterré. Zenei Lexikon (1962): I/472 

Nikolaus Dumba (1830-1900), görög-osztrák liberális politikus és nagytőkés, a Cs. K. Gyapjófonal-
Fonoda tulajdonosa, aki jelentős szerepet játszott Bécs zene életében, mint a Gesellschaft der Musikfreunde 
alelnöke. Lisztnek is támogatója volt a Liszt-ellenes császárvárosban. Dumba 1900-ban, mint a cs.k. delegátus 
tagja Budapesten hunyt el. = http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Dumba 
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önálló utakon hajózva kikötnie eddigelé nem sikerült. Remélhetőleg a jövőben érettebb és 

önállóbb szerzeményeket hoz majd.”389  

Liszt nyomban Mihalovich mellé állt tanári-baráti válaszával. „Igen kedves barátom, 

ne törődjön Dessoff különítményével, se a síktengerrel, se a viharral, hanem csak haladjon 

bátran a Rémhajó vizein. Mégha nem is érkezünk be a kikötőbe, s ha nem is találkozunk más 

Sentá-val, mint a kritika őnagyságával, sose bánja; azok, akik majd követnek bennünket az 

Eszmények ugyanazon vizein sokkal sikeresebbek lesznek nálunk.”390  

 

* 

Az 1874-ben már tetten érhető stílusfordulatra Apponyi éppúgy felfigyelt, mint Ábrányi. Az 

Apponyi-cikk azért fontos, mert a zeneszerző legközvetlenebb barátja írta, valamint mert 

Lisztnek is bizalmas köréhez tartozott, így ezen összefoglalóban a mester véleményét is 

feltételezhetjük.  

„Korábbi alkotásaiban az ifjúság boldog vakmerőségével gyakran teljesen ignorálta a 

hallgatót, és annyi figyelemmel sem akart iránta lenni, hogy a hangulatot előkészítse, és őt 

fokonként a climax felé vezesse; hanem, csupán saját lelkületét fogadta el irányadóul, s 

közvetlenül belement, in medias res, ahová őt a hallgatóság nagy része sem nem bírta, sem 

nem akarta egy ugrással követni. Mihalovichnak számos régibb zenekari műve e miatt a 

túlzásig vitt közvetlenség miatt a dolog lényegének e kizárólagos kultusza, az előkészítő és 

átmeneti hangulatok elhanyagolása miatt nem tudott annyira hatni, mint belső tartalma szerint 

megérdemelte volna. Hiába: on a les défauts de ses qualités (a tehetségnek megvan a maga 

árnya is) – különösen fiatalkorban. De ezekből a túlságokból Mihalovich most, alkotó 

képességének érett korszakában kibontakozott. Most már praemissáiba is beavat, mielőtt 

conclusióját velünk elfogadtatni akarná” 391  

Ezt a változást Ábrányi Kornél egy dalciklus kapcsán a következőképp foglalta össze. 

„Szerző a dalaiban e részben is érdemleges előlépést tanúsít, hogy a kíséreti képletek s 
                                                 
 
389 Birkin-Feichtinger (2003): 4, 1874.12.15., „Ihr Protegé ist gewiss ein richtiger begabter, junger Mann, der 
Fantasie u. eine bedeutende Gewandtheit im Instrumentieren besitzt. Für eine Aufführung in unserem Concerten 
scheinen mir aber die Sachen doch nicht reif zu sein. Auch ich halte das Geisterschiff für das beste der folgenden 
Stücke, nachdem es sich dasselbe aber ausschliesslich in jenem nordischen Gewässern bewegt, in denen der 
Fliegender Holländer v. R.W. nunseit so vielen Jahren segelt, so ist es nicht zu verwundern, dass der Componist 
auch auf den nämlichen Wellen schaukelt, aus welchen in ein selbstständiges Fahrwasser zu gelangen, ihm 
bisher nicht geglückt is. Hoffentlich bringt er in Zukunft reifere u. selbstständigere Compositionen.” 
390 La Mara (1893): 161., 1874. december 29. – „Très cher ami, Nonobstant la légion de Dessoff, les calmes plats 
ou les orages, continuez de voguer bravement dans les eaux du >Vaisseau fantome<. Dussions-nous même ne 
pas arriver à bon port, et ne rencontrer d’autre Senta que sa Hautesse Madame la Critique, n’importe; ceux qui 
nous suivront dans les mêmes eaux de l’Idéal seront plus fortunés…”  
391 Apponyi (1895).  
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háttereket nem halmozza túl technikai nehézségekkel, mint korábbi dalaiban tevé néha, s 

éppen csak ott támaszt nagyobb igényeket az előadásra nézve, hol ezt a drámai 

szenvedélyesség kifejezése megkívánja.”392 

A stílusfordulat oka a bemutatók hangzásbéli visszajelzése is lehetett, mert Mihalovich 

hallotta, hogy miként szólalnak meg zenei elképzelései. Erre a gyakorlatra Lisztnek is 

hasonlóan égető szüksége volt: „Hallanom kellett őket, hogy legyen valami fogalmam 

róluk.”393 Mihalovich e zenekari gyakorlat miatt szeretett vezényelni. Így érthette meg már 

1873-ban, hogy hány ütem szükséges a zenei folyamatok előkészítéséhez, 

kibontakoztatásához és lezárásához.  

 

* 

Abban a folyamatban, mely során a wagneri transzformatív recepciót az eszmei recepció 

váltja fel, Liszt jelentősége elvitathatatlan. Egy korábban idézett levélből kiderült, hogy 

Mihalovich és Végh fejből játszották Liszt összes szimfonikus költeményét. Említett tény az 

is, hogy Mihalovich legalább háromszor meghallgatta a Krisztus-t, több esetben az Esztergomi 

misé-t és a Szent Erzsébet oratóriumot. Vagyis Mihalovich az első magyar lisztiánus is, akit 

nemcsak műfajszerűen, de harmóniailag és dallamképzésben, retorikailag és hangszerelésben 

is jelentősen megújított Liszt-zenéje. 

Liszti hatást érzékel Kereszty István, zenekritikus, is. „A szimfoniai költemény 

műforma viszont Liszt teremtő lángelméjéből fakadt; Mihalovich ennek is csak sajátságos 

formájában dolgozott, a miért épp úgy nem érheti vád, mint például azért, hogy a „szimfonia” 

műformát nem ő találta fel.”394  

 

1873/74: Sieben Lieder  
 

A nagy stílusfordulat egyik első állomása a rejtélyes sorsú Sieben Lieder, Mihalovich 

harmadik dalciklusa, melyet a Liszt körében megismert Marie Dönhoff grófnének ajánlott. 

Virág Emese az első dal keletkezését 1873-ra datálja, az utolsóét pedig 1875-re.395 Az 

1875-ös befejezést kizárja Liszt 1874. április 11-i levele, melyben azt írja, hogy elküldi 

                                                 
 
392 Radamanthys: Sechs Gesänge = Zenészeti Lapok  XIV/3. 23. 
393 Walker (1994): II/297. 
394 Kereszty (1917): 13-14. 
395 Virág (2003): 35.  
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Cosimának Mihalovich négy füzetnyi dalát, melyből az utolsót  Dönhoffnénak ajánlotta.396 

Ezen adat alapján Mihalovich 1873/74 fordulóján komponálhatta a dalokat.  

A ciklus Kahnt Verlag általi kiadását Szerző Katalin és Virág Emese, kérdőjelesen 

1874-re helyezik. Ez bár feltételezhető lenne, további lemezszám-kutatásokat igényel, ugyanis 

– bár a lemezszám valóban 1870-es évtized közepére utal – a kötet az 1900-ban leázáródó 

Hofmeister-katalógusban nem szerepel.397 Ugyanakkor egy 1902-es Zenevilág-beli újságcikk 

ezeket a dalokat a frissen megjelent zenei érdekességek között tárgyalta. „A modern 

dalirodalom legszebb termékei közül valók, Liszt és Wagner iskolájából – s a sokat tanult 

szerző eredeti alkotóerejéből. Érdemes volna mindegyik dalt jó magyar szövegfordítással is 

kiadni, hogy csak mentül jobban terjedjenek. Tartalmasságuk és nehézségük egyébiránt érett 

művészetet és meglehetős hangterjedelmet kíván előadójuktól.”398 Ugyancsak az 1902-es első 

megjelenés tételét támasztja alá az is, hogy Ábrányi Kornél, aki Mihalovich minden megjelent 

kottáját ismertette a Zenészeti Lapokban, a Sieben Lieder-ről nem írt egy szót sem.  

 

* 

Mihalovich a már korábban is megzenésített Lenau és Kerner, Heine és Geibel mellett, ez 

esetben két új müncheni költőt is megszólított, a balladköltő Hermann von Lingget (1820-

1905) és színműíró Adolf von Wilbrandot (1837-1911). Az első dalban (Lenau: Bitte) egy 

fekete szemű hölgy iránti szerelmet élhetünk át, a másodikban (Kerner: In der Sturmnacht) a 

kedvest a viharral azonosítja a női dal lírai énje, a harmadik vers (Geibel: Nun die Schatten 

dunkeln) pedig a szerelmi önátadás álmát suttogja el. A negyedik költeményben (Lingg: 

Waldnacht) a rémkirály erdejében járunk, az ötödikben  (Wilbrandt: Lied des Glücklichen) a 

beteljesült szerelem hálaénekét halljuk, a hatodikban (Lenau: Winternacht) a szerelmi tűz és a 

téli fagy ellentétét életjük át, a hetedikben (Heine: Durch den Wald im  Mondscheine) ismét a 

tündérvilágban járunk, ám a királynő kétértelmű köszöntéssel köszönt bennünket.  

A dalok alapjául szolgáló költemények mind erőteljes elvonatkoztatásra, 

metaforaláncra épülnek, melyek visszatérő elemei: a beteljesedett szerelem, az éj és a halál. A 

témakörök kapcsolata természetesen nem újszerű, viszont ebben a ciklusban a sok hasonló 

metafora hatására elmosódik az alaptag és a szókép közti különbség, így végül a beteljesült 

szerelem, az éj és a halál mind egyaránt valóságos jelenségként és jelképes értelmű trópusként 
                                                 
 
396 Hamburger-C56: Liszt Cosimának 1874.04.11. 
397 www.hofmeister.rhul.ac.uk, a Hofmeister-katalógus Mihalovich minden más megjelent kottáját tartalmazza, 
ezt viszont egyáltalán nem említi. 
398 Zenevilág 1902.04.15., II/34, 364. – Az 1902-es megjelenést valószínűsíti az is, hogy a Zenevilág recenzense 
a kiadó nevét: Kahnt Nf (Nachfolger)-két írta le, amit a kiadó csupán 1886-tól használt.  
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is előfordul. Az éjszaka-trópus jelentősége olyan nagy, hogy minden páros számú költemény 

címében megtalálható az éj, s ezzel Mihalovich a ciklus feszült-nyugodt lüktetést is biztosítja.  

A témakörrel szemben támasztott elvárásaink ellenére a kötetből hiányzik a tragédia – 

végig a misztikus valóság-képzelet átmenetében lebegnek a szövegek. Lenau versei (a 

hangsúlyos első, és a hatodik, utolsó előtti helyen) az éj-metaforalánc révén elveszik a versek 

gyilkos élét – mert az éj a szerelemmel ugyanúgy kapcsolatban áll, mint a halállal -, így azok 

az éteri könnyűség világában játszódnak. Csupán a Heine-záróvers választja szét a szerelem-

halál metaforát, mert a lírai én nem tudja, hogy a tündérkirálynő az új szerelem, vagy a közeli 

halál miatt volt oly kedves. A Lenau-versek keretbe foglalják tehát a ciklust, amely az 

álombéli beteljesedés édes könnyedségéről dalol, s ezt az érzésvilágot számolja fel 

Mihalovich az epilógusszerű hetedik verssel. 

Virág Emese a művek frissességét emeli ki. Mind a ritmikai, mind a szerkezet, mind a 

hangzás terén Mihalovich meglepő, eredeti, igencsak merész eszközöket alkalmaz. A Heine-

dal zárlatában a „Tod” szóhoz egy g-moll szextakkord járul, ahonnan a dallam H-dúron 

keresztül jut el – a lebegő – Fisz-dúrig, az alaphangnemig. A „Tod”-halálérzet feloldásához 

tehát ultra-tercrokonságot használt fel, az alaphangnemhez való visszatéréshez pedig nápolyi 

mollt, kilépve ezzel a mű kezdetén alkalmazott „tündér-zene” világából – mely egyben válasz 

a tündérkirálynő köszönésére, ti. a halál miatt volt oly kedves.399 De bármely dalt elemezzük, 

a szalon-romantikától messzire vezető utat találunk bennük, így például a dominánson való 

befejezést az első dal (Bitte) végén – mely kiemeli a vers keret jellegét –, a váratlan nápolyi 

akkordot és a zongora-énekszólam közti hosszú disszonanciát a második dalban (In der 

Sturmnacht), vagy a negyedik dal (Waldnacht) során egy tritónuszra épített dallamívet.400 A 

ciklus legnépszerűbb dala mégis a ’hagyományos’ Lied des Glücklichen  játékos, könnyed, 

6/8-os lüktetésű táncos darab.401  

A zenei frissesség mellett azt is észrevehetjük, hogy a dalok újfent zenekarszerű 

kíséretre épülnek. A zenekart sikerrel használó szerző immár nem pusztán 

zongorahangszínben gondolkodik, hanem egész zenekarban, így csellók, mélyhegedűk, 

csengettyűk és kürtök életszerű megjelenítését halljuk.402 Bár Mihalovich, amit akart, azt 

                                                 
 
399 Virág (2003): 40. 
400 Virág (2003): 36., 36., 38. 
401 Cosima 1874 Karácsonyára Mihalovich dalait kapja ajándékba, s apjának írt köszönő levelében tudatja, hogy 
a Boldog dalát kedvelte meg a kotta alapján a leginkább. Cosima levele, 1874.12.22., (ep.1180), (LFKK). A 
Zeneakadémián 1887 és 1927 között hét alkalommal hangzik el nyilvános, vizsgálati hangverseny keretében.  
402 Virág (2003): 40. 
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meghangszerelte, mégis felmerül a kérdés, hogy vajon nem lapult-e néhány zenekari dal terve 

ekkoriban tervei között?  

 

* 

Kérdés, hogy ezt az ’álomkönnyű’ dalfüzetet miért csak 1902-ben adta nyomdába a szerző – 

ha feltételezésünk igaz? ’Álomkönnyű szerelem az álmok tengerén és súlyos hajótörés a 

valóság vizein?’ Vajon milyen szerelmi csalódással állhatunk szemben, ki iránti 

érzékenységből nem kerülhettek publikálásra a dalok?  

A megfejtés egyik útja az lehet, ha a megénekelt kedvest az ajánlásban megszólított 

Marie Dönhoff (1848-1929) grófnében látjuk. A grófné Nápoly-ban született Maria 

Beccadelli di Bologna néven, s egyben ő volt Altavilla márkinője és Camporeale hercegnője. 

1867-ben ment feleségül Karl August Dönhoff grófhoz, akitől 1884-ben vált el; hogy 1886-

ban viszont Bernard Bülow herceg felesége lehessen.403 Mihalovich legkésőbb 1873-ban 

találkozhatott Dönhoff grófnéval, Liszt pesti jubileumi ünnepségén. Ebben az időben Dönhoff 

gróf Bécsbe akkreditált porosz követségi titkár, így a grófné számára nem jelentett 

nehézséget, hogy 1874 januárjában hosszabb ideig Horpácson tartózkodjon Liszt társaságában 

– ahol ugyanakkor Mihalovich is jelen volt.404  

A fejezet elején említett Liszt levél 1874. áprilisában íródott, s ott már szerepelt a 

művek ajánlása, ezért feltételezhetjük, hogy a két fél társasági kapcsolata 1874 után alakult át 

oly módon, hogy a dalciklus megjelentetése már nem volt kívánatos. A tartózkodó férfi, aki a 

ciklusban is kétségekkel telt, halál-éj metaforákkal leírt szerelmet énekelt meg éteri 

lebegésben egyértelműen arra utal – ha valóban kiolvasható életrajzi elem ebből – hogy ez a 

szerelem csak az álom szintjén létezett, a valóságban azonban, a társ előtt, főként a társaság 

előtt, nem került megvallásra. A belső érzés mégis komoly lehetett, mert Mihalovich harminc 

évet várt a közreadással. Megoldásunk, bármily romantikus, csupán feltételezésekre épül.  

Különös egybeesése az 1872-74 közötti időszaknak, hogy három, jelentős művét 

tartotta vissza: az 1873-ban visszatapsolt Rómeó és Júlia-nyitányt, a Sieben Liedert és egy 

Rückert-versre írt: A förgeteghez (An den Sturmwind) című kantátát. E három alkotás szövege 

magánéleti meghasonlással, csalódással áll kapcsolatban. A nyitányt és a kantátát feltehetően 

az előző fejezetben említett Anton Dessoff karmester levelének hatására nem nyomtatta ki, 

                                                 
 
403 http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Beccadelli_di_Bologna 
404 Legány (1986): 13. 
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vagyis igényessége ítélte hallgatásra a szerzőt. A Sieben Lieder esetében erről a szempontról 

nem lehet szó, mert Liszt egyértelműen szerette a ciklust.  

Ugyanakkor az elvetett kantáta és az elvetett ciklus között van hangsúlyos 

kapcsolódási pont, méghozzá a címek terén: Rückert: An den Sturmwind-je párba állítható 

Kerner In der Sturmwind-jével. Az idézett Kerner-versben a vihar a lírai én kedvese, akivel a 

föld fölé szeretne emelkedni, noha szellemét köti az anyag bilincse. Erre felel a Rückert-

kantáta utolsó versszaka a kézzel írt partitúrában magyarul: „Vidd ki a lelket is földi lakból,/ 

végtelenségbe, nincs nyugta érte./ Vígy oda engem, hol rendült világ/ puszta romokba süllyed, 

s bomlik át!/ Ott kínos kéj gyötri bárha szívem,/ érez Istent dobogó kebelem.”405  

Az utolsó két sort Mihalovich akár jelmondatának is választhatta volna az 1870-es 

évtized szerelmi megkísértéseit és termékeny alkotómunkáját összefoglalva. A Sieben Lieder 

rejtélyét feloldani tehát nem áll módunkban, ugyanakkor látható a ciklus tematikus-zenei 

összefüggése az életmű más, időben közeli alkotásaival. A továbblépésben a szélben levő 

nagy orkánok helyett ismét a vízhez fog visszatérni Mihalovich, s az ottani vízi örvényekről 

fog hamarosan regélni. 

 

1874: Sechs Gesänge 
 

Mihalovich a Sieben Lieder-rel egy időben állította össze negyedik dalciklusát, a Sechs 

Gesänge-t, melyet sógornőjének, Frau Fanny von Mihalovichnak, született Schaffgotsch 

grófnőnek ajánlotta. A kötet 1874 áprilisában látott napvilágot a Kahnt Verlag-nál. 

 A ciklus ismét jól szerkesztett rendszert alkot, így Geibel-versek alkotják a keretét, 

három Lenau-vers a gerincét, de a berlini romantikusokkal kapcsolatban álló Joseph von 

Eichendorff (1788-1857) egy verse is helyet kap. A lábadozó lírai én az első költeményben 

(Geibel: Neue Liebe) új kalandra edzi szívét, a második dalban (Lenau: Stumme Liebe) a 

szerelemben való ’néma’ elhamvadásról énekel, a harmadikban (Lenau: Nächtliche 

Wanderung) halott kedvese miatt az öngyilkosság kísértésével küzd. A negyedik vers (Lenau: 

Himmelstrauer) sötét, ködös időt fest le az égi gyász metaforájával, az ötödik (Eichendorff: 

Schwülle Nächte) ismét a kéjben, fájdalomban való öngyilkosság gondolatát veti fel, míg az 

utolsó (Geibel: Nachtlied) a tündéri természeti világban élő boldogtalan szerelmes sóhaja. 
                                                 
 
405 „Trage (Führe) mich hin, wo die bebende (wankende) Welt,/ rings in Erwüstung und Trümmer zerfällt. /  
Über den Trümmern mit grausender (schauriger) Lust /  fühl' ich den Gott in der pochenden Brust.” Mihalovich: 
Förgeteghez, LFKK 12328. Az idézet Rückert: An den Sturmwind című versének 3. versszaka, mely három 
(zárójelben levő) szó esetében eltér a jelenlegi kiadástól. 
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 Az elutasított szerelmes képe áll össze az olvasóban a ciklus olvastán. Ez a szerelmes 

azonban nemcsak bánkódik, hanem egy másik világba való átlépésre is készül – hogy ez a 

másik világ a halál lenne, avagy a színtiszta érzéki gyönyör még titok. Minden páratlan számú 

versben megjelenik a zuhanó, csábító patak képe, minden páros számúban a halvány fény 

metaforája fogalmazódik meg. A ciklus érzelmi mélypontja a negyedik dal (Lenau: 

Himmelstrauer) utolsó két sora: „Der Himmel liess, nachsinnend seiner Trauer/ Die Sonne 

lässig fallen aus der Hand.”406 

Ebből a mélységes gyászból, ebből a sötétségből kell(ene) Mihalovichnak 

felkapaszkodnia értéktelített érzelmi tartományokba, de erre nem volt hajlandó. Az 

Eichendorff-vers mely kéjre éppúgy hív, mint öngyilkosságra – tündéri csillogásával egy 

pillanatra felejteti a félelmetes hangulati szakadékot, melyre épült, ám a záró Geibel-szöveg 

kétséget kizáróan levonja a következtetést – melyet fejezzen ki e helyzet másik ismerője, 

Kosztolányi. „Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva,/ nem szégyen ez, vallj - úgyis vége van/ 

boldog akartál lenni és hiába, / hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan.” 

A korábbi daloktól eltérően a tonalitás sokszor hangsúlyozódik, például az első (Neue 

Liebe), a második (Stumme Liebe) s a harmadik énekben (Nächtliche Wanderung). A Stumme 

Liebe esetén a vallásos, a Schwülle Nächte-ben pedig a tündérzene jellegéből fakad a 

hangnemiség ’túlzott’ jelölése.407  A Hat ének esetében megfigyelhető, hogy Mihalovich 

letisztult stílust használ, és sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy, Cosimának, már 

idézett levele alapján, éppen az archaizáló Stumme Liebe tetszett a legjobban.408  

 

* 

E kötet sikere még az előzőeknél is jelentősebb, német szaklap éppúgy megemlékszik róla, 

mint a hazai.409 „Nekünk többször nyílt már alkalmunk szerzőt nemcsak mint dal – hanem 

mint nagyobb szabású zeneköltőt is méltányolni. Őszinte örömünkre szolgál ez alkalommal is 

ezt tehetni, sőt konstatálni, hogy szerző, szóbanforgó legújabb dalfüzetével ismét jelentékeny 

termékkel szaporítja a német dalirodalmat.  

Az előttünk fekvő füzetben foglalt dalok (6 szám Lenau, Geibel, Eichendorf 

szövegeire) kivétel nélkül magas színvonalon állnak, s szerzőnek e nemben jelentékeny 

                                                 
 
406 Ápriliy Lajos fordításában: „Az ég a gyászán eltűnődve mélyen, kiejtette kezéből a napot.” Szitha (2002): 38. 
407 Virág (2003): 41. 
408 1874.12.22. (ep.1180) Cosima levele (LFKK) - 1940-ben, azon a zeneakadémiai nyilvános vizsgálati  
hangversenyen, melyen utoljára szólaltak meg Mihalovich-dalok, a Néma vágy-gyal, a legszebb búcsúénekkel 
búcsúztatták el a szerzőt szeretett Akadémiájától. 
409 (n.n.): Sechs Gesänge: Neue Zeitschrift für Musik 1874.05.08.  
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előhaladásáról tanúskodnak. Mindenik, szerencsés művészeti ihlet percében született s 

ezekben, az előbbiekhez képest sokkal több önállóságot, eredetiséget s valódi költői 

hangulatot találunk… / Ki kell emelnünk még e dalokban az érdekes harmóniai gazdagságot, 

és e részben ama meglepő fordulatokat, combinatiokat mihez szerző kiváló tehetség és 

képzettséggel bír s mely tulajdoni, őt az újabb zeneirány egyik leghivatottabb képviselőjévé 

emeli.”410 

Mihalovichnak a dalirodalomban tehát sikerült kinőnie Wagner és Liszt árnyékából, 

sikerült Liszt, Schumann és Mendelssohn dalaival egyenértékű énekeket írnia, s utolsó 

sorozatában már Brahms-stílusát előlegezte meg.411 Kérdés, hogy a dalaival sikert arató 

szerző miért nem ír 1888-ig újabb dalt? Nem volt ki megihlesse, vagy a dalszerzés csupán 

előtanulmány lett volna az operához? 

 

1874: A Hagbarth és Signe befejezése 

 
Az opera műfaj Mihalovich életében hosszú időn át központi feladatnak számított. Az 

operáért azonban nemcsak papíron, hanem tevőlegesen is harcolt, így 1873-ban őt is felkérték 

a Nemzeti Színház pénzügyi és irányítási kérdéseire megoldást javasló második ankét 

(bizottság) tagjának, amelyet április 26-ra hívott össze a belügyminiszter. A fiatal szerző 

megbecsülését mutatja, hogy az ankét többi tagja: gróf Apponyi Albert, id. Ábrányi Kornél, 

Gerlóczy Károly, Gyulai Pál, Jókai Mór, gróf Keglevich Béla, gróf Keglevich István, Királyi 

Pál, Széher Mihály, Várady Gábor voltak.412 Mihalovich ezen a gyűlésen tehát nemcsak azt 

támogatta, hogy Erkel és Szigligeti legyen a két tagozat szakmai vezetője, hanem azt is, hogy 

az épüljön önálló Operaház.   

* 

Mihalovich első operája a zeneszerzői iskola szinte minden stációját képviselte alkotója 

számára. Így tehát a stílusfordulat nagyban kötődik e zenedráma alkotásához, ugyanis e 

nagyszabású zenei felület volt az, melyen a szerző kikísérletezhette a zeneírás minden 

eszközét, technikáját és lehetőségét. A Hagbarth arra is jó volt Mihalovichnak, hogy kilépjen 

imitatív és transzformatív wagnerizmusából és érett szerzőként belsővé tegye az őt ért 

hatásokat, így a dalok és programzenék esetében látott módon, a Liszt-recepció felszabadította 

                                                 
 
410 Radamanthys: Sechs Gesänge = Zenészeti Lapok XIV/3., (1874.05.17.) 23. 
411 Virág (2003): 43. 
412 Székely (1990): II/21. 
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a wagnerizmus gúzsai alól. A zeneszerzőinas tehát e mestermű révén szabadult fel és léphetett 

jelképesen a zeneszerzők céhébe. 

A Hagbarth-ot is Liszt tekintette át, s tette lehetővé az első bemutatását. A Hagbarth 

mind Drezdában (1882), mind Budapesten (1886) valódi sikert aratott, s ezzel elültette 

Mihalovichban azt a reményt, hogy ezen az úton a magyar nemzeti zenedrámához is 

lehetséges eljutni. A két bemutató sikere megerősítette stílusválasztásában, ugyanakkor 

levonta a szakmai tanulságot abból, hogy operája mind Drezdában, mind Budapesten csak 

rövid ideig maradt színen. 

A zenedráma-alkotás során többször tette le szerzője a tollat, mind ön-, mind külső 

kritika miatt. Így amikor 1867. áprilisban az első felvonást Peter Corneliusnak eljátszotta, 

tanára igencsak elégedetlen volt, és sok helyen módosítást javasolt.413 Mihalovich ekkor még 

folytatta a küzdelmet, de amikor – a már idézett – erőteljes Wagner-kritikával találkozott, egy 

időre abbahagyta a mítosz regölését.414 A Rajna kincse 1869-es bemutatója hatására újra 

foglalkozott a Hagbarth particellájával – de elégedetlen lehetett az eredménnyel, mert négy 

évre ismét félretette.  

A Hagbarth-ot 1874-ben fejezte be, s rögtön engedélyt kért Cosimán keresztül, hogy a 

zenedrámát Wagnernek ajánlhassa. „Asszonylányának elküldtem dalaimat azzal a kéréssel, 

hogy operám ajánlását Wagner felé szíveskedjék közvetíteni.”415-írta Lisztnek. Az engedély 

gyorsan megérkezett, ahogy Cosima egy héttel későbbi levelében olvashatjuk: „Wagner 

örömmel veszi a Hagbarth és Signe ajánlását, a befejezéshez pedig szép (sok) szerencsét 

kívánok.”416 

 

* 

Mihalovich a szövegkönyvéhez alapanyagot Wagner útmutatására választott, miszerint „A 

költő ideális anyagát … a mítoszban találom meg.”417 Mihalovich egész életére megfogadta 

ezt a tanácsot, mert operáit csak mítoszokból írta, így Wieland kovács, Fjalar király Edda-beli 

hősök, Eliána a Grál-legendakör hősnője, Toldi és a Tihanyi visszhang a magyar regevilág 

egy-egy története.  

                                                 
 
413 Már idézett levél, Cornelius (1905): 506., 1867. 04.13. 
414 Lásd 35.oldal. 
415 Birkin-Feichtinger (2003): 4. levél, 1874. 12.15., „Ihrer Frau Tochter habe ich meine Lieder mit der Bitte 
überschickt, die Widmung meiner Oper an Wagner gütigst vermitteln zu wollen.” 
416 1874.12.22. (ep.1180) Cosima levele (LFKK), „Mit Vergnügen nimmt Wagner der Widmung von Hagbarth 
und Signe an zu den Vollendung ich Schönen Glück wünsche.” 
417 Wagner: „A jövő zenéje” = Wagner (1995): 81. 
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A szerelmi tragédia írója Adam Oehlenschläger (1779-1850), „Észak Goethéje” a dán 

irodalom meghatározó alakja, akire Mihalovich Münchenben talált rá.418 A Hagbarth és 

Signét ugyan nem tartják számon a sikerült drámái között, mégis mint az Edda (egyik) Rómeó 

és Júliája, megfogta a fiatal, magyar szerzőt. A müncheni zenei körben jólismert Adolf Sternt 

kérte meg a szövegkönyv elkészítésére, aki hosszú ideig megváratta, majd egy szinte 

használhatatlan szöveget bocsátott Mihalovich rendelkezésére. Adolf Stern az első ismert 

világirodalom-történet megalkotója kiváló irodalom-történész volt, költőként, színpadi 

szerzőként azonban joggal nem jegyzik.419 A wagneri mintákat követő, ám terjengős, epikus 

szöveg, csupán kiindulási pontot tudott nyújtani a zeneszerzőnek, megzenésítendő 

drámaiságot nem. A fiatal zeneszerző ezt azonban csak évekkel később vette észre. 

A zenedráma cselekménye röviden Hagbarth, norvég király és Signe, dán királylány 

szerelméről szól egy dán-norvég háború idején. Az első felvonásban Hagbarth, a norvég 

királyfi azért érkezik a dán partokra, hogy egy dán királyfival megvívjon életre-halálra. A 

dánok elfogadják a kihívást, noha az anyakirálynő eleve megátkozza a kérkedő betolakodót. 

Signe, a szépséges dán királylány, nem ismerve az anyai átkot, serleget nyújt Hagbarthnak 

azzal a felkiáltással, hogy anyja szavai teljesedjenek be. A norvég királyfi Signe szépségétől 

megbabonázva elfogadja a serleget – és a végzetét. Signe közben értesül anyja szavairól, s 

ekkor immár azt kívánja, hogy Hagbarth legyen a győztes. Közben Hagbarth is megbánja 

hetykeségét és szeretné elkerülni a harcot, s békejobbot nyújt, amelyet ekkor már a dánok 

utasítanak el.  

A második felvonásban Hagbarth lovagias párviadalban megöli Signe bátyját, majd 

bocsánatot kérve járul a királylány elé. Signe ezt el is fogadja, nem úgy a dán anyakirálynő, 

aki bosszút forral. Signe életben maradt másik bátyja azt javasolja, hogy a dánok színleljenek 

békét és közben gyújtsák fel a norvégek hajóit. Hagbarth nem veszi észre a cselt, Signe pedig 

túl későn indul figyelmeztetni őt. A harmadik felvonásban Hagbarth is menekülne, de előbb 

Signét akarja látni. A szemérmes szerelmi találka idején lángra lobbannak a norvég hajók, 

majd a túlerőt kihasználva a dán anyakirálynő elfogatja Hagbarthot és börtönbe záratja. Signe 

beszökik a börtönbe, végre beteljesedik a két fiatal szerelme, ám abban a pillanatban Signe 

intrikus bátyja tévedésből halálra sújtja húgát. Hagbarth bár bosszút áll, öngyilkos lesz 

szerelmét karjaiban tartva. 

                                                 
 
418 Szerző (1976): 35. 
419 Világirodalmi Lexikon 13/576. 
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Mihalovich számára a mitikus környezetben lejátszódó szerelmi történet elégségesnek 

bizonyult ahhoz, hogy a történet iránt érdeklődjön. Olyannyira elegendőnek, hogy jelképesen 

a szerelmi jelenetek megzenésítésével kezdte az operát, mert a szerelmesek első 

találkozásánál kirobbanó szenvedély stiláris magaslatához képest a felvonás többi részlete 

laposnak tűnik.420 A férfi sorsa a szerelem általi végzet, akár egy átkozott kelyhet kell kiinnia, 

akár a hajói lobbannak lángra az első forró, szerelmes csókra. A szerelmi tragédia 

végkifejlete, hogy Signe akkor hal meg, amikor először öleli meg őt halálra szánt kedvese. A 

szerelem nemcsak elérhetetlen, hanem még bűnhődni is kell érte – mindez a gondolat a 

dalciklusok összeállítójától sem lehetett idegen… 

Mihalovich a megzenésítés során elemi akadályokkal is találkozott, például nem volt 

egyetlen olyan szereplő sem a szövegben, akit a hagyományos operai szerepkörbe be lehetett 

volna sorolni A szöveg a ’close reading’ szerint inkább paródia, mint hősköltemény, mert a 

hős valójában öntelt támadó, szerelmese, a királylány pedig meg is átkozza annak rendje és 

módja szerint.421 Az anyakirálynő, aki a szöveg szerint ’nőfarkas’, valójában jogosan védi 

országát az értelmetlenül háborút kereső betolakodó ellen.422 Azaz a szerelmeseken kívül 

mindenki másnak igaza van, de a zeneszerzőnek mégis Hagbarthot és Signet kellene az 

érzelmi magaslatra felemelni. 

Tanulságos, hogy ebből a ’dramaturgiai homályból’ Mihalovich megkísérelte kiemelni 

a két szerelmest, amikor vezérmotívummal személyesítette meg őket – ez a kísérlete a 2-3. 

felvonásban sikerült, az elsőben még nem.423 A két eszményített főszereplő mellett három 

ellentétes személyiséget keltett önálló éltre: Hamundot (Hagbarth fegyvernöke), Algert (Signe 

intrikus bátyja) és Bera anyakirálynőt. A jóságos Hamond, aki az első felvonásban 

megmentené urát az értelmetlen harctól, buffo szerepkört kapott, s ezzel ő töri meg először a 

mitikus, wagneri hangulatot.424 Alger, az intrikus báty, szintén kinő a sablonok közül és 

valódi ellenféllé, a végzetet hordozó férfivé nő a partitúrában.425 Végül hatalmas 

személyiségként szólal meg Bera királynő, aki lánya csábítóját, országa támadóját átkozza, 

gyermekeit pedig védi és áldja.426 Bera szerepében az áldó-átkozó kettősség nemhogy 

lefékezte volna Mihalovichot, de már alkotói pályája kezdetén, 1867-ben is nagyszabású 

                                                 
 
420 Szerző (1976): 46. 
421 Szerző (1976): 45. 
422 Szerző (1976): 46. 
423 Szerző (1976): 73. 
424 Szerző (1976): 60. 
425 Szerző (1976): 76. 
426 Szerző (1976): 62. 
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szimfonikus tablóvá tudta növelni zenéjét.  Vajon, ez az összetett jellem, miért vált olyan 

fontossá a szerző számára, milyen belső, érzelmi energiákra tudott támaszkodni e szereplő 

megformálásakor? 

Ugyanígy kérdés, hogy 1873-ban milyen érzelmi élmény állhat a zeneileg hiteles, 

intrikus Alger megfogalmazásakor? Kérdéses továbbá az is, hogy a tragikus szerelem operája 

vajon nem ugyanazt a magánéleti élményt dolgozta-e fel, mint az előzőekben említett 

dalciklusok? A szakmai tapasztalatok lehetővé teszik, hogy a szerző a 2. és 3. felvonást 

magasabb színvonalon fejezze be, de arra kevés, hogy ihletetté tegye a zenét. Márpedig a 

1873/74-es zene (főként a Signéhez kötődő zene) nemcsak technikailag sűrűbb, hanem 

érzelmileg is gazdagabb, sőt érett személyiséget feltételez.427 

Mihalovich nyolc évig dolgozott a szövegen és négyszer fogott neki a 

megzenésítésnek. A sok töprengés egyre csiszolta a zenét, mert sikerült a zenedrámai 

gondolkodást elsajátítania, ugyanakkor sok esetben kötötte még őt a wagneri előkép: az 

akkordmenetek, a témaalkotás, a vezérmotívum-technika terén. A szereplők jellemzésénél 

használt lírai zsáner már a dalok magaslatait idézi, de a végtelen dallamokat rendszeresen 

megakasztják a zártszámok (indulók, kórusok, tablók, ’áriák’). A Hagbarth több erénye az 

1870-74 között befejezett szimfonikus költemények gyakorlatából származott. Mindenhol, 

ahol festeni lehetett, Mihalovich elemében érezte magát, mint a korabeli elemzők szerint is 

kimagasló második felvonásban, azonban ott, ahol a cselekményt kellett gabalyítani, sokszor 

elakadt.  

A hazai szerzők operáival összevetve rendkívüli zenei erőről beszélhetünk – talán csak 

a fiatalon meghalt Elbert Imrében volt Mihalovich-hoz hasonló teremtőerő.428 Az operából, a 

jó barát, Apponyi idézett tanulmányában a Gyászinduló szépségét emeli ki.429 A Hagbarth 

wagnerizmusa tagadhatatlan, mégis fontos lépcső, mert megírása révén sikerült szerzőjének – 

a wagneri stílusjegyeket egyedi módon ötvözve – saját stílust kialakítania. 

 

* 

Liszt látta a mű nehézségeit, s a következő színpadi műre, a Wieland-ra utalva, így bíztatta 

fiatal tanítványát. „Hogy elérjük a célt, el kell fogadjuk az út unalmát és fáradalmait – amely 

utat szeretnék az Ön számára sokkal könnyebbé és rövidebbé tenni. A következő állomása a 

                                                 
 
427 Szerző (1976): 76. 
428 Vö: Raimann Rezső: Árden Enochja (Tallián, 1984: 135.), Sárosi Ferenc: Abencarage (Tallián, 1984: 137.), 
Hubay Jenő: Alienor (Tallián, 1984: 138.), Elbert Imre: Tamóra (Tallián, 1984: 140.). 
429 Apponyi (1895): 133. 
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Hagbarth előadása lesz, és sose bánja, hogy sikeres-e vagy sem. Mennie kell, amilyen 

messzire csak tud, s remélem Wieland kalapácsának nagyszerű társaságában lesz, s 

meghívom, hogy jöjjön Bayreuth-ba hamar, s még inkább hívom ezzel a nagyszerű 

társasággal együtt!”430  

Mihalovich a Hagbarth-ot 1875-ben Hermann Lévynek zongorázta el Bécsben, majd 

1876-ban Berlinben próbálkozott vele sikertelenül. 1877-ben Karl Eckert utasította vissza, 

holott neki Liszt ajánlotta az operát. De a Hagbarth hányattatása befejeződni látszott 1877-

ben, amikor Liszt meggyőzte Franz Wüllnert, a drezdai operaház karmesterét – Mihalovich 

müncheni évekbeli ismerősét –, a zenedráma értékeiről.431 A jóhírt hamarosan Cosima is 

megismételte.432  

A bemutatóra mégis várni kellett öt évet az igazgatóság miatt, ám a szerző nem maradt 

tétlen, mert a második és harmadik felvonást átdolgozta. Mihalovich a hosszú várakozás alatt 

még egyszer Liszt vigaszára szorult, aki erről Cosimának számolt be. „Végül, Mihalovich 

megkapta Platen úr hivatalos ígéretét, hogy operáját a következő télen előadják. A zeneszerző 

azt mondta nekem, hogy sokkal inkább akar egy valóságos bukást, mint hogy végtelenül 

várakozzon a partitúrája megszólalására, mert az eddig csak utazgatott Bécstől Berlinig és 

Drezdáig.”433  

 

1874: A Sellő 

 
Az 1874-es év remeke A Sellő című zenekari ballada, melyről azon melegében így számolt be 

Lisztnek: „Van egy zenekari darabom is, magyar költőnk, Gyulai egyik versére készítettem, s 

melyet még ezen a télen vízbe eresztek.”434 A Sellő azon kevés művek egyike, mellyel 

elégedett volt szerzője. Egy 1879-es sikeres előadás után ezt írta Lisztnek: „Mindenek előtt 

szívből meg kell köszönjem Önnek a Wiesbadeni Zeneünnepről való közlését, s különösen is 
                                                 
 
430 Prahács (1966) 297. levél, Liszt, 1875. április 21., Weimár, „Pour atteindre le but, il faut se faire aux ennuis et 
fatigues du chemin, - que je voudrais vous alléger et abréger le plus possible. / Votre prochaine station sera la 
représentation de >Hagbart< ; que vous y rencontriez le succès ou non, peu importe. Vous devez marcher plus 
avant, je souhaite que ce soit en la superbe compagnie du forgeron >Wieland< et vous engage á visiter 
prochainement Bayreuth afin de mieux vous engager á cette glorieuse compagnie.”  
431 Prahács: 390.levél 
432 1877.11.24. (ep.1191) Cosima levele (LFKK). 
433 Hamburger: C102, 1879.05.27. Weimar, „Enfin, Mihalovich a obtenu la promesse formelle de M. De Platen, 
que son opéra sera représenté á Dresde, l’hiver prochain. Le compositeur me disait qu’il préfère de beaucoup un 
fiasco positif á l’attente indéfiniment prolongée de la mise en scène de sa partition qui, jusqu’á présent, n’a fait 
du chemin que par la poste de Vienne á Berlin et Dresde.”  
434 Birkin-Feichtinger (2003): 427, „Auch habe ich ein Orchesterstück, nach einem Gedichte unseres ungar. 
Dichters Gyulai fertig, um es diesen Winter in Pest vom Stappel laufen zu lassen.” 
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a Sellőm sikeréről valót. Az újságok beszámolói is eléggé kedvezően nyilatkoztak, és így 

szerzeményem hatásával elégedett lehetek.”435  

 A Sellő jelentősége az, hogy Mihalovich a zenetörténetben először magyar 

szépirodalmi szöveget emelt be a programzene terébe, s azzal hosszútávú sikert ért el. Az, 

hogy magyar ihletésű szöveggel valóban ismertté vált – külföldön is, sokat elárul Mihalovich 

nemzeti hovatartozásról, de a közönség elvárási horizontjáról is. Mihalovich a Csatadal és a 

Deák-gyászhangok szomszédságában sem alkalmazott verbunkos elemeket a zenekari 

balladában, mégis magyar zeneművet alkotott – a közönség szemében. Magyar szerző magyar 

műve minden színpadon hitelesebbnek tűnik, mint a szerző német tematikájú darabjai. 

 

* 

A Gyulai-ballada egy ifjúról szól, aki a Duna partján, álomra hajtja fejét, de az igéző dunai 

sellő felébreszti és csábítani kezdi. Az ifjú megbűvölten nézi a sellőt, ám egy pillanatra eszébe 

jut arája. A sellő azonban még szenvedélyesebben forgolódik az ifjú körül, aminek a férfi már 

nem tud ellenállni és a sellő kedvesévé lesz a Dunában. Az ifjú végül megfullad, a sellő pedig 

továbbra is a hullámok taraján játszik.436  

Gyulai Pál a Kisfaludy Társaság 1874. február 8-i közülésén olvasta fel balladáját.437 

Többen Goethe Fischer-ével és Heine Lorelei-ával hozták szoros kapcsolatba s egyszerű 

másolatnak tartották.438 Gyulai nyilvános válaszában arra hivatkozott, hogy a mondák 

közkincsek, melyekhez mindenki hozzányúlhat, valamint, hogy az említett költeményeknek 

egészen más ’alapeszméjük’ van.439 Gyulai ugyanis „azt az eszmét igyekezvén kifejezni, hogy 

az érzékiség pillanatnyi varázsa a legnemesebb szívet is megejtheti s a legőszintébb viszonyt 

is földúlhatja.”440 

                                                 
 
435 Birkin-Feichtinger (2003): 433, 1879. július 11., „Vor Allem muss ich Ihnen herzlich danken für die 
freundlichen Mittheilung über das Wiesbadener Musikfest, speciell über den Erfolg meiner Nixe. Auch die 
Berichte der Fachblätter lauteten ziemlich günstig u. ich kann mit dem Eindruck meiner Composition zufrieden 
sein.” 
436 Gyulai versét lásd a „Szimfonikus költemények irodalmi forrásai” című mellékletben. 
437 „…Az Akadémia dísztermében Gyulai ’A sellő’ hangulatteljes balladáját olvasta föl. A sellő vizi tündér (e 
balladában képe a kacér hölgynek) ki énekével elcsábítja jó kedvesétől s aztán tönkre teszi az ifjút.  Szépen van 
festve benne ’a sellő’ csábalakja: Fürtjén a hold fénye játszik,/ Szép alakja szebbnek látszik,/ A mint forgó 
tánczát járja,/ Fehér karját ki-kitárja,/ Vőlegényét hívja, várja’.” = Fővárosi Lapok, 1874. február 10. 
438 „…Gyulai Pál olvasta fel ’A Sellő’ (vizi nympha) czimű balladáját, mely költemény önmagában igen kedves, 
de önkénytelenül nagyon emlékeztet Goethe ’Fischerknabe’-jára úgy a hangulat s mesében, mint az 
érzelemben.” = A Hon, 1874. február 9 – A Kisfaludy-társaság XXV-ik közülése. A Fischerknabe-ra való 
hivatkozás azonban téves, mert azt Schiller írta, a Wilhelm Tell első jelentének betétdalaként. 
439 Gyulai Pál: A Sellő – Budapesti Szemle, 1874, 5. kötet, előszó a vershez. 
440 Uott. 
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Mi indíthatta Mihalovichot arra, hogy éppen ezt a verset válassza? Miért fordított hátat 

a német romantikának? Hogyan ismerte meg ezt a költeményt? Miként kapcsolódik ez a 

költemény az életművéhez? – merülnek fel a kérdések. A romantika „vízi” „végzet asszonya” 

történetét számtalan szerző énekelte meg (Hoffmann Undinejétől Dvorak Ruszalkájáig, s 

tovább), így Mihalovich e balladájával élő hagyományhoz csatlakozott. A par excellance vízi 

nimfa természetesen Lorelei, akinek története még Lisztet is foglalkoztatta olyannyira, hogy a 

Heine-dalt háromszor is megzenésítette.441  

A választás végső oka mégis a ballada Gyulai által (is) megfogalmazott tanulsága 

lehetett: az érzékiség ereje és diadala az emberi szellemen. A Gyulai Pál versére komponált 

„vízi zene”, mintha az azévben befejezett Hagbarth lényegét foglalná össze: víz, erotika és 

halál. A téma már a Sechs Gesänge-ben feltűnt, mert a Schwülle Nacht dal ugyanezt a témát 

járta körbe: csilingelő, kéjjel teli patakhangokkal volt terhes a levegő, s ez egyszerre csábította 

a lírai ént kéjre és öngyilkosságra. Gyulainál az ifjút, aki elhagyja szeretőjét, az új kapcsolat 

megfojtja. A szende ártatlan kedves képe ugyan felrémlik előtte, de az mit sem ér a 

szenvedély valóságával szemben. A szerelmet, a vadat, a kéjest, a halálost vállalni kell, 

mégha bele is hal az ember – hirdeti Mihalovich Gyulaival.  

A versre – márcsak témája miatt is – Csapó Vilmos, Gyulai Pál egykori kedves 

tanítványa, hívhatta fel barátja figyelmét.442 A balladában csábító lehetett az is, hogy még 

’friss’ volt, még nem jelent meg belőle egy feldolgozás sem, szemben a korábban választott 

német költeményekkel. Gyulai verse ezen túl beleillik Mihalovich irodalmi horizontjába, mert 

igen kisszámú kivétellel a népiesség köréből választ szövegeket, akár német, akár magyar 

nyelven. A magyar irodalmi választásaira különösen érvényes az, hogy kizárólag Petőfi-

Arany irodalmi iskoláját zenésíti meg, s ebben a körben Petőfiné sógora „alanyi jogon” 

szólalhat meg. A dunai sellő-történet az európai magyarság, és a magyar európaiság egyik 

jellegzetes kulturális megnyilatkozása, így Mihalovich e balladában a számára 

legmegfelelőbb egyetemes igényű magyar szöveget találta meg. 

 

* 

                                                 
 
441 Raabe (1931): 125. Liszt Loreley című dalát 1841-ben írta meg először, 1856-ban pedig másodszor, mely 
utóbbit 1860-ban kamarazenekarra meghangszerelte. 
442 Gyulai és Csapó kapcsolatáról: Kerényi (1998): 777. 

Bármilyen valószínű is ez az ajánlás, elgondolkodtató, hogy Gyulai a Mihalovich-balladáról viszont 
nem értesült egykori tanítványától. A verse nyomán íródott zenekari ballada sikeréről Bertha Sándor tájékoztatta 
a költőt egy 1878. október 10-i levélben. OSZK Kézirattár, Fond XII/104, idézi: Isoz (1921) 503. levél, 154.  
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A Sellő-zene a témák átalakulásából és újraszületéséből épül fel. A félkörív-dallamból szőtt 1. 

számú témával kezdődik és ér véget a mű, s szinte alig van ütem, melyben ezek a hullámok ne 

áradnának, ne ölelnének és ne fojtogatnának. A történetet a zeneszerző ugyanis nem a fiú, 

hanem az örök vágy szemszögéből meséli el, s ezzel magyarázható, hogy a mű az elbeszélés 

szabályaival ellentétben nem fejeződik be.  

A zenekari balladát Mihalovich ismét a liszti nagyforma alapján szerkeszti meg, így a 

bevezető (1-31. ütem) és a lezárás (377-415.ütem) közötti területet három nagyobb elbeszélői 

szakaszra bontja (31-148. ütem, 149-271.ütem, 272-376.ütem). Az irodalmi szöveg 

olvasatában e szerkezeti tagolás mellett még az 1. számú téma visszatérései adnak eligazodási 

pontot, mert e frivol-táncos téma a sellő csábtáncát jelképezheti – s ebből következően a többi 

zenei történés irodalmi értelmet nyer. 

A ballada 6/8-ban, Lebhaft előadói utasítással indul G-dúrban. A bevezetés területén 

(1-31.ütem) az 1. és 2. számú téma teremti meg a vízi mese alaphangulatát. A liszti 

nagyforma második szakaszában (31-148.ütem) különböző epizodikus dallamtöredékek 

tűnnek fel, többek között a végkifejlet során majd főszerepre jutó 3. számú téma. Mihalovich 

fontosnak tekint ezen ütemekben egy cselló-kürt unisonot, mely lírai betétnek tűnik a zenekari 

drámában. Az első csábtánc Alla breve D-dúrban csendül fel az 1. számú téma alakjában. A 

szenvedély fokozódásakor, a 114. ütemben tovább gyorsul a zene, s 6/8-ra vált az 

ütemmutató, az 1. számú téma pedig eluralja az egész zenekart, majd szeptimek harsogásával 

zárul e szakasz.  

A nagyforma harmadik szakaszában (149-271. ütem) hosszú partitúraoldalakon 

keresztül az epizódokkal kibővített, variált második szakasz ’játszódik le’ – s újfent megszólal 

a kürt-cselló betét is. A ballada 4. számú témája itt harsan fel először teljes pompájában – és 
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fájdalmában (H-dúrban, Alla breve). A sellő e szakaszban is újrakezdi ’csábtáncát’ 

(230.ütem), s ebből nő ki az első zenekari csúcspont (264-265.ütem), ahol a basszus 

hangszerek az elemi ösztön kényszerítő kéjét kiáltják világgá az 1. számú téma kiszélesített 

változatával.  

A nagyforma negyedik szakaszában (273-376.ütem) a 4. számú téma előbb lírai, majd 

drámai karakterben uralja a zenét, s így a 292-297. ütemekben ismét hallhatjuk az elemi 

ösztön hörgését a basszus hangszerek hangján. Az érzékiség minden lélekjelenlétet legyőző 

őrületét a 306. ütemben kezdődő harmadik csábtánc szítja a végsőkig. A harmadik zenekari 

csúcspont, a mindent betetőző hangorkánt a 318-325. ütemek között hallhatjuk, ahonnan még 

mindig drámai sűrűségű zene következik, de immár a megnyugvást előkészítve. A 

csúcspontról a fináléba, gyönyörből a végzetbe való átvezetést Mihalovich a 3. számú téma 

bőhármas-hangzatára bízta. A 377-415. ütemek a nagyforma zárószakaszát alkotják, amelyet 

a csábtánc variált felidézése nyit meg, majd a 2. és 4. számú témák különböző változatai 

szólalnak meg. A ballada végül egy éteri magasságokba hangszerelt G-dúr hármashangzattal 

zárul.  

A zenekart Mihalovich úgy kezeli, hogy nincs hangszer, mely szólórészlethez ne jutna, 

miközben a hangzásarányok mégis kiegyensúlyozottak maradnak. Üstdobok, kettőzött fa- és a 

szokásos tizenegy rézfúvós szólal meg a vonóskar felett, amelyhez az elengedhetetlen hárfa is 

csatlakozik. Egy wiesbadeni előadás kapcsán a karmester nehéznek találta a 

hegedűszólamokat. „Érthetetlenek számomra Lüstner úr aggályai egy hegedű-állást illetően, 

mivel azt még a középszerű pesti hegedűsök is könnyedén lejátszották. Az Ön tanácsa szerint 

elküldtem Lüstner úrnak a balladáim, egy pár köszönő szó kíséretében.”443 A mű rendkívüli 

erénye – Lüstner úr ellenkezése ellenére is – a kitűnő hangszerelés, az érzékletes színfestés, a 

balladai erő, a követhető cselekmény és a tömörség.  

Felmerülhet kérdésként, hogy mennyire jelentős Liszt Loreley-ának hatása a Sellő-re. 

Bár a Loreley közvetlen hatása A Sellő-re elenyésző, kisszámú alaki azonosság mégis 

kimutatható, melyek a Mihalovich-ballada értelmezésében irányt mutatathatnak. A romantika 

köznyelvéből adódóan a Loreley alaphangneme éppenúgy a G-dúr, mint a Sellő-é. A 

korszakból adódik az a narratív technikai egybeesés is, amikor a nagyformát lezáró 

szakaszokban Liszt és Mihalovich visszaidézik a zeneművet nyitó ütemek zenei anyagát – bár 

                                                 
 
443 Birkin-Feichtinger (2003): 433, „Unbegreiflich sind mir die bedanken Herrn Lüstner’s betreff einiger 
Violinpassagen, da doch sieselben selbst von den Pesten mittelmässigen Geigern, mit Leichtigkeit abgespielt 
wurden. Ihrem Rathe gemäss, habe ich H. Lüstner meine Balladen in Begleitung einiger dankender Worte 
übersendet.” 
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Mihalovich valóban a kezdő ütemeket szólaltatja meg, Liszt viszont csak az énekes belépése 

utáni területet (10.ütem visszatér a 111. ütemben).444 Ugyancsak a romantika zeneiségéből 

fakadóan a természet (ösztön) – civilizáció (értelem, humánum) összeütközésének kiélezésére 

mindketten nyolcad- és negyedalapú ütemmutatók váltakozását alkalmazzák, Liszt a sellőhöz 

9/8-ot társít, Mihalovich 6/8-ot, a férfihoz azonban mindketten 4/4-et. 

Véletlenszerű egybeesésnek tűnik a Loreley 37. ütemének énekszólama valamint a 

Sellő 126-132. ütem mélyvonósainak szólama közötti azonosalakúság. A dalban ez egy 

dallamívet lezáró formula – a hasonlóságot hangsúlyossá az teszi, hogy Mihalovichnál ez a 

figura sem motivikus, sem kísérő feladatban nem fordul elő másutt. A Loreley-ban e 

dallamrészlethez a dalnok a dunkelt (sötétedik) szót társítja, az egybeesés tehát az 

álomszerűség, a sötétség, a sejtelmesség értelmezési körét hozza be a Mihalovich-

szövegbe.445 Mindkét esetben még a ’csábítás’ előtt vagyunk: a zene csupán bájol, duruzsol – 

ébresztgeti érzékeinket. Nyilvánvaló, hogy Mihalovich e ponton tehát nem idézi, vagy 

másolja Lisztet, csupán a zenei-érzelmi memóriájában megőrzött hang-hangulatkép került 

felszínre – az ösztöni regiszterbe lekottázva.  

Az utolsó egyezés egy hangszerelési ötlet a Loreley 53-64. üteme és a Sellő 292-297. 

üteme között. Loreley zenei megjelenítésére Liszt szinte perkusszív zongora balkéz szólamot, 

illetve vonóskart alkalmaz pianissimo. Mihalovich az egyértelmű gyönyör-jelenetnél ismétli 

meg ezt a hangszerelési gesztust – egész zenekarral fortissimo. A gyönyör  vágyát hörgő 

basszushangszerek kivételével az összes többi szólam az F-dúr VII. fokú ti-szeptimet lükteti-

kalapálja nyolcad-triolákban, melyet a következő ütem old I. fokú dúrhármasban. Az egyezés 

azért lehet több a véletlen játékánál, mert mindkét sellő-zenében ez az egyetlen hely, ahol a 

két szerző nem akkordfelbontásokat használ a kíséretben, hanem magukat az 

akkordoszlopokat – s e kép mindkét esetben az érzékeken is túllépő gyönyörhöz társul. Ismét 

egy zenei-érzelmi memóriájában megőrzött hang-hangulatképről lehet szó, mely adott helyen 

aktualizálódott. 

 Mindezek az egyezések, véletlenszerű alaki hasonlóságok arról számolnak be, hogy 

Mihalovichban a Liszt-életmű jelentős része leképeződött. E leképeződés azonban olyan mély 

volt, hogy Mihalovichnak természetes nyelvévé vált Liszt zenei eszköztára, s így azt önnön 

nyelvében is természetes módon tudta alkalmazni.  

 

                                                 
 
444 Franz Liszt (é.n.): Loreley 3. és 27. 
445 Franz Liszt (é.n.): Loreley 8. 
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* 

1875. március 24-én egy Richter-hangversenyen maga a szerző vezényelhette el a dunai nimfa 

érzelmes-gúnyos történetét. A Zenészeti Lapok kritikusa (Ábrányi Kornél) is tetszésének adott 

hangot. „Mihalovich Ödön legújabb zenekölteménye, melyről fentebb már emlékeztünk, a 

legmelegebb fogadtatásban részesült. A költemény kiválóan alkalmas a megzenésítésre, s 

szerző, ki művét saját maga vezényelte, újabb jelét adá abban zeneköltői ritka 

hivatottságának. A tündéries jellemzés találóan sikerült neki, nemkülönben a daemonikus 

tüneményekre vonatkozó részletek ecsetelése is, hol a zenekar hatalmas erőt fejt ki az új 

hangszerelési iskola minden hatásos eszközével, melyekben a szerző oly otthonosan érzi 

magát, mint kevesen a most élő zeneköltők között. Szóval, találó és hatalmas zenekép az, 

mely a programzene terén méltó helyet foglal el a zeneművek legjobbjai közt is. A közönség 

zajos és őszinte tapsok s kitüntetésekben részesíté a szerzőt, ki e kitüntetést meg is 

érdemelte.”446 

Az Egyetértés kritikusa a darabot méltatva felfigyelt Mihalovich szerencsés 

stílusfordulatára. „…Rubinstein után Mihalovich Ödön lépett az emelvényre, és A Sellő című 

zenekari balladáját vezényelte. / Mihalovich Gyulai Pál hasonnevű költeménye után írta 

szerzeményét. Nagy örömmel konstatálhatjuk, hogy e mű (a) szerző nagy haladásáról 

tanúskodik. Mihalovich eddigi szerzeményei többé-kevésbé egy nagy forrongásnak jelét 

hordták magukon. Ma már azt mondhatjuk legújabb művéről, hogy az öntudatos művészi 

erőnek kifolyása. Óhajtjuk, hogy szerzővel nemcsak e téren, hanem minél előbb a színpadon 

is találkozhassunk, mert úgy halljuk, hogy Hagbart és Signe című zenedrámáját (melynek 

nyitányát néhány évvel ezelőtt hallottuk) már befejezte. … Hangszerelés tekintetében 

kívántunk volna Rubinsteinnek valamit Mihalovich genialitásából.”447  

A Fővárosi Lapok beszámolójából szintén az elismerés csendül ki. „…Hogy a saját 

földünk termését említsük meg először is hallottuk Mihalovich Ödön ’Sellő’ című balladáját 

(a Gyulai Pál költeménye után írva) a szerző vezetése alatt. A fiatal zeneköltő jó érzékkel 

választá e tárgya, mely – mint láttuk, - képzelmére élénken hatott s tért nyújtott neki oly 

zenére, melyben változatosan és erős hangszínekkel lehetett festeni.” 448 A Hon dokumentálta 

a lehető legfontosabb elismerést, Liszt tetszését. „Richter mai hangversenyén fényes közönség 

jelent meg. A redoute nagy terme majd egészen megtelt. Az előadott darabok között kiválólag 

tetszett Mihalovits (sic!) gyönyörű compositioja, melyet Gyulai Pál <Sellőjé>-hez írt. A 
                                                 
 
446 Zszl XV/12 (1875. 04. 4) 91. Újdonságok 
447 Richter és Rubinstein hangversenye, = Egyetértés, 1875. márczius 28, vasárnap, 2. évf. 71. szám, 
448 Fővárosi hírek rovat – Az idény utolsó zenekari hangversenye = Fővárosi Lapok, 1875.március 25. 
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hatalmas hangszerelés, mely a compositiot jellemzi, kiválólag nagy hatást szerzett a műnek. 

Nagyon tetszett még Rubinstein legujabb műve: a <Symphonie dramatique>, melyet a 

közönség zajosan megtapsolt. Különösen Liszt Ferenc halmozta el ugy Rubinsteint, mint 

Mihalovitsot (sic!) tapsaival; a közönség híven követte Liszt példáját.”449 

Cosima 1875. április 3-i levelében küldte szerencsekívánatát: „Fogadja szívből jövő 

szerencsekívánataimat a Sellője sikeréhez, de hogy jött ez a Rubinstein-programba?”450 

Mihalovich Sellőhöz kapcsolódó sikerei közül az egyik legemlékezetesebb az lehetett, amikor 

1878. január 20-án Liszttel zongorázta el a Zeneakadémián.451 Egy másik kivételes 

alkalommal Wagner játszotta el Cosimának négykezesben. „De legalább rajtunk keresztül is 

sikere lett Önnek, ugyanis a Wahnfriedben játszották Önt. Férjem és Josef Rubinstein 

mutatták be nekem négykezesben az Ön Sellőjét!”452   

 

* 

A Sellő sikere jól mérhető azon, hogy idehaza számosan fordultak hatására Gyulai verse felé, 

s kívánták Mihalovichot túlszárnyalni. 1878-ban Farkas Ödön, zeneakadémiai hallgató 

mutatta be Gyulai Pál ugyanazon verséből énekkarra és zenekarra írt balladáját.453 Horváth 

Attila (1862-1921) 1885-ben komponálta Sellőjét zongorára,454 Berha Sándor pedig 

négyszólamú karra 1887-ben.455 Zichy Géza legkésőbb 1888-ra készült el A sellő-jével, 

melyet az évben mutatott be nagyzenekari hangszerelésben az Operaház.456 A mihalovichi 

sellő-recepció utolsó dalnoka Mikus-Csák István, aki 1916-ban keltezte A sellő befejezését.457 

A ballada sikere akkor kezdődött el, amikor 1879. június 13-án Wiesbadenben tetszést 

aratva adták elő, mire Bülow is lecsapott a kottákra, és Hannoverbe magával is vitte.458 A 

Sellő – jelenlegi tudásunk szerint – 35 alkalommal hangzott el idehaza, például az 

Operaházban, a Rádióban, és Marosvásárhelyt a Zenepalotában, valamint külföldön, például 

Angers-ben, Rómában, Bécsben, vezényelte Felix Mottl, Ferdinand Loewe és Dohnányi Ernő.  
                                                 
 
449 Különfélék, = A Hon, Bp, 1875. Csütörtök, Martius 25., Reggeli kiadás, 69.szám XIII. évfolyam 
450 1875.04.03. (Ep. 1182), Cosima levele (LFKK) „Von Herzen gratuliere ich zum Erfolg der Nixe, aber wie 
kam sie in das Rubinstein-Program?” 
451 Somssich (1925): 387. 
452 1879. 02.26. (ep.1197), Cosima levele (LFKK), „Doch ist Ihnen durch uns wenigstens dieser einer Triumph 
geworden, dass in Wahnfried man Sie spielte. Mein Mann und Josef Rubinstein producierten vierhändlich mir 
Ihre Nixe!” 
453 Farkas Ödön: A Sellő, OSZK. Ms. Mus. 1147. 1878 június 30-án a Zeneakadémia záróhangversenyén a 
Vigadóban. = Fővárosi Lapok 1878. júl.2., 149.  
454 Magyar Zeneköltők (1885): 89-93. 
455 Bertha: Sellő = Bartlaus -Gyertyánffy (1887): 131-138. 
456 Németh (2000): 131. 
457 Mikus Csák István: Sellő, OSZK. Ms. Mus 5373/2a-b. 
458Prahács Margit: Liszt Ferenc levelei - 1879.06.13., Weimar, 413. levél 
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1875. Wagner újabb pesti látogatása  
 

Mihalovich 1874-ben a Wagner Egylet elnökeként részt vállalt Wagner következő évre 

tervezett, pesti hangversenyének előkészítésében.  

Liszt úgy tervezte, hogy Mihalovich-csal közös hangversenyt tartanak a Wgner-est 

előtt. „Mint tudja, Wagner még a böjt előtt Pestre jön, s mi sem természetesebb, minthogy 

ebben az időszakban mi a maga kompozícióit bemutassuk, különösen az utolsót, a Sellőt. 

Kérem, egyeztessen erről Richterrel! Én a magam részéről >harangokat< fogok kongatni.”459 

Wagner nagyon magas helyár-igényei miatt találta ki azt Mihalovich, hogy Liszt vegyen részt 

a Wagner-hangversenyen, mert az ő nevére hajlandóak lesznek az emberek sok pénzt kiadni, s 

akkor már ott bemutathatják az új kantátát.460  

A Wagner-látogatás (1875. március 10.) műsorán végül szerepelt a Liszt-kantáta, a 

Liszt szólójával előadott Beethoven Esz-dúr zongoraverseny, valamint négy Wagner-részlet, a 

Kovácsdal, Siegfried halála, Wotan búcsúja és a Tűzvarázs. Mihalovich kivette részét az 

ünneplésben, fogadta a zeneszerzőt s feleségét a Nyugati pályaudvaron, majd ő adta át a hazai 

Wagner-tisztelők nevében a babérkoszorút: „Fogadd a Wagner-egyesület részéről e 

babérkoszorút, mint jelvényét ama nagy dicsőségnek, melyet lángeszed kivívott s mely 

örökké koronázni fogja homlokodat.”461  

Mihalovichnak nemcsak a reprezentálás adatott meg, hanem az az egyedül álló kegy 

is, hogy Liszt és Wagner főpróbáján résztvehetett Apponyi, Dunkl és Cosima társaságában.462 

Így részesévé vált ő is annak a varázsnak, melyet Liszt Beethoven-értelmezése hozott létre – 

Wagnerék hosszú órákon keresztül sem tudtak megszólalni. A másnapi koncert nagy hatással 

volt a korabeli közönségre, akikre szintén Liszt zongorajátéka valamint Siegfried 

                                                 
 
459 La Mara (1893), 159., 1874. december 8., „Vous savez que Wagner vient á Pest ce careme. Il est au moins 
convenable que plusieurs de vos compositions – en particulier la derniére, >Sellő< - apparaissent en public á ce 
moment. Entendez-vous avec Richter lá dessus. De mone coté je sonnerai les >Cloches<.” - A kantáta 
kifejezetten kedves volt Lisztnek, mert azt Bécsben semmiféleképp nem akarta bemutatni a Wagnerrel közös 
hangversenyen, ismervén Hanslick és köre mindig is támadó kritikáját. 
460 Somssich (1925): 377. - Ezen ötletével Mihalovich nemcsak a Wagner-hangversenyt mentette meg, hanem 
keresztapja lett a Parsifalnak is, mert az opera Grál-motívuma a Strassburgi harangok kantáta harang-témájából 
származik, melyet zenekari előadásban Wagner éppen saját hangversenyének első felében hallhatott.Walker 
(2003): 277. Mihalovich nélkül vajon ma hogy hangzana a Parsifal Grál-témája? 
461 Fővárosi Lapok, 1875. március 12. – Legány kiegészíti ezt a leírást azzal, hogy Mihalovich olyannyira 
megilletődött, hogy szavait a közönség azért nem értette, mert halkan, Wagner pedig azért, mert magyarul 
mondta. Legány (1986): 36. 
462 Apponyi (1933): 74. 
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gyászindulója tett mély benyomást.463 Wagner is elégedett volt mind a bevétellel, mind a 

sikerrel, s még egy napot töltött barátaival, köztük Mihalovich-csal. Rá különben is felfigyelt 

Wagner mint a március 24-i levele mutatja: „Szintúgy köszönet szeretetre méltó barátaidnak, 

az általam bár nem ismert, de nagyrabecsült Apponyi grófnak és a meghatóan lekötelező 

Mihalovichnak. Ők az egyetlen és igazi zsákmányai ezúttal az én bibliabeli halfogásomnak 

Magyarországon. Fogadják legbensőbb hálámat és legőszintébb tiszteletemet.”464 

Wagner komolyan írhatta Lisztnek, hogy Mihalovichot nyereménynek tartja, ugyanis 

Cosima levelei ettől kezdve egyre személyesebbek, gyakran hívta magukhoz a magyar 

szerzőt, s egyben kérte is tőle újabb vezérkönyveit.465 

 

1875. Hero és Leander  
„Boldogságom megértem,  

S szép volt az én végzetem” 
Schiller 

 

Mihalovich továbbra is Liszt mellett maradt, akit elkísért Bécsbe, majd a Krisztus müncheni 

bemutatójára, erre Augusznak írt levelében utalt Liszt.466 Ezen utazás alatt, esetleg inspiráció 

hatására öntötte Mihalovich végső formába a már 1866-ban felvázolt Hero és Leander című 

balladát.467 Az ókori történet Schiller-adaptációja ismét egy férfi vízbefulladását meséli el, 

mint a Sellő, vagyis értelmezhetjük annak folytatásaként is.468 

 Schiller először és utoljára tűnik fel Mihalovich irodalmi horizontján. A weimári 

klasszikát meghatározó költő jelentőségét elhalványította Mihalovich számára Heine, Lenau 

és Geibel romantikája. Jellemző a zeneszerzőre, hogy kisszámú kivétellel (Shakespeare és 

Goethe) csupán romantikusokat zenésített meg. Így a zenekari ballada keresztapjának Lisztet 

láthatjuk. A Schiller-ballada Liszt egyik kedvelt olvasmánya volt, és a h-moll szonáta titkos 

története is a Hero és Leander szerelmi tragédiája.469  

Mihalovich programszerűen választja ki a víz, erotika és halál motívumaira épülő 

történeteket. A víz, a nőies jungi archetípus, újra és újra túlnő a férfin, magával sodorja, 
                                                 
 
463 (Ábrányi): Wagner-Liszt hangverseny = Zenészeti Lapok, XV/10., (1875. március 14.) 74. 
464 Haraszti (1916): 395-396. 
465 1875.09.10. (ep.1184), Cosima levele (LFKK) „Nun aber leben Sie wohl, grüßen Sie mir Hero, welche wie 
altes Schöne sich ersehen läßt.” 
466 Csapó: 1875.04.07. Liszt Augusznak, Bécs, „Mihalovich erzählte Dir nächsten mancherlei von unseren 
hiesigen kleinen Erlebnissen mit Vergnügen.” 
467 A Schiller-verset lásd a „Szimfonikus költemények irodalmi forrásai” című mellékletben. 
468 A két mű zenei kapcsolatát a jelen keretek között nem elemeztem, de a fejezet második kottapéldája jelzi. 
469 Somssich (1925): 401. 
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átöleli, majd lehúzza mélyre. Mihalovich sokadik szerelmi témájú zeneműve újfent arról szól, 

hogy a férfi nem érheti el az imádott nőt: politikai ellentét (Hagbart), csábító (Sellő) vagy 

vihar (Hero) áll a boldogulás útjában. A Hero esetében árnyalja a történetet Schiller 

értelmezése, miszerint a két főszereplő, bár tilos egymást szeretniük, mégis szeretik egymást. 

Herot zord családja egy sziklaerődbe, Afrodité szentélyébe zárja, ahová végső nagy búcsújuk 

előtt 29 napon keresztül átúszik Leander. A harmincadik éjjel Hero türelmetlenségében 

Posszeidonhoz fohászkodik, aki azonban megirigyeli szerelmüket, s a tükörsima, nyugodt 

vízfelszín rögvest viharossá válik. Hero újabb könyörgésére a vihar ugyan elül, de addigra 

Leander már megfulladt. Hero levonta a következtetést az istenek és a világ rendjéről, s 

kedvese után vetette magát a tengerbe.  

Az istenek, felsőbb (illetve: alsóbb) hatalmak által diktált végzet eddig nem jelent meg 

az életműben, s a későbbiekben sem válik meghatározóvá. Feltehetően Mihalovichot a két 

személyiségben hordozott belső végzet ragadta meg, illetve maga a végzetes szerelem, a 

’gyönyör és annak ára’. A szerelemért, a mámorteli beteljesülésért minden esetben gyors és 

tragikus halál jár a Mihalovich-dramaturgiában. A szerelmet mégis újra és újra választani kell 

– hirdeti ismét Mihalovich, nemcsak a szinte monotematikus szövegválasztás révén, hanem a 

balladát befejező himnikus hangokkal is. Az istenek haragjával is szembe kell szállni a 

szerelemért, mert a szerelem az egyetlen lehetőség – betölteni sorsunkat, emberlétünket. 

Megváltás itt azonban valóban nincs, s ahogy a Sellő-ben, úgy a Hero-ban is a 

szerelem a vaksötétbe vezet. Nem az árnyas, szűrtfényű sötétbe, melyben az intimitás 

titokzatossággal elegyül, hanem a teljes fénytelenségbe, melyben megszűnik a világnak alakja 

lenni, megszűnik a fent és a lent, s amelyben megszűnik az ember – embernek lenni. 

Mihalovich a hatalmas zenekari csúcsponton gyönyört, örömöt, kéjt ábrázol – ha ábrázol 

egyáltalán valamit esztétikai értelemben. Az a zeneszerzői technika, amely révén Mihalovich 

nem ad külön útmutatót ahhoz, hogy a zenében mi történik, s ezáltal a vihar és a szerelmi 

gyönyör képe összekeverhető, esetleg ugyanabban a zenei frázisból kiolvasható, már eleve a 

fentieket igazolja: az istenek haragja, az emberpusztító vihar és a lelki-testi szerelmi kéj egy 

és ugyanaz (lásd a fejezet második kottapéldájában). Ehhez az értelmezéshez már az a szál 

sem ad többletet, hogy Hero is kedvese után veti magát. Eleve nincs átok, nincs lemosandó 

bűn – legfeljebb Hero boldogsága –, s ami volt, Leander a halálával már ’levezekelte’, így 

Hero halála Mihalovich fentírt eszméjét sugallja: vagy éljünk halálos szerelemben, vagy 

haljunk meg. 

Az, hogy a Sellő folytatásában a nőnek is a férfi után kell halnia, az alkotó jelentős 

belső lelki-érzelmi átalakulására, élményre enged következtetni. Túl azon, hogy erre a 
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történetre már egyszer 1866-ban is rátalált, e ’vízi Rómeó és Júlia’ történet beleillik a dalok 

érzelmi élményvilágába: ki nem mondva egy valós szerelmi történet lappang a sorok között. 

Ha a Sellő a szerelem testi mindenhatóságát zengi, akkor a Hero a szerelem lelki 

mindenhatóságáról énekel. Boldogság és boldogtalanság szüntelen váltakozását önti hangba 

újra és újra a zeneszerző, s eközben az, akiért a szíve dobog, feltehetően mással él. 

 

* 

A Hero és Leander É-tonalitásra épül, noha rögtön az első ütemekben f-mollban szólal meg 

az 1. számú téma, melyet nevezhetünk szerepe miatt végzet-motívumnak, s melynek 

különböző változatai ebben az időben több műben is feltűnnek (lásd a fejezet második 

kottapéldájában). A téma minden visszatérése esetén háromszoros ismétlődésben zendül fel 

komoran, markáns üstdob-ütésekkel kísérve. A nagyforma bevezető szakaszában (1-40. 

ütemek) a már jelzett 1. számú témán túl egy tengermorajt festő tizenhatod-mozgás születik 

meg 12/8-ban, melyet rendszeresen ’megmozgat’ a motívumnak nem nevezhető, de 

dramaturgiai rendszerességgel feltűnő háromtagú zenei alakzat.  

A nagyforma második szakasza (41-286. ütem) mutatja be a 3. számú témát, a ballada 

főtémáját. Bár a zeneileg elkülöníthető második szakasz már 40 üteme lüktet, a történet 

csupán a 81. ütemben indul, amikor Schnell und leidenschaftlich tizenhatod-futamok törnek 

be hirtelen az eddig Sehr ruhig világába. A szakaszt a 2. számú motívum lírája zárja le. A 

287. ütemben a zenekar hirtelen megtorpan, s ismét a vészjelző 1. számú téma szólal meg a-

mollban, Sehr langsam. A sors megmutatkozása után a nagyforma harmadik szakasza (303-

441. ütem) kezdődik ahol Alla breve, Bewegt a 3. számú téma eluralja a teljes zenekart. A 
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végkifejletet négyütemnyi kísérteties üstdob-ütés teszi félreérthetetlenné. A nagyforma 

negyedik szakasza (442-480. ütem) immár Mässig und ruhig bewegt szólaltatja meg a 2. 

számú témát a gyász hangjaként, a 457-468. ütemekben pedig visszatér a végzetmotívum 

(1.sz.) c-mollban. A szakasz végén (469-480. ütem) ugyan a H-dúr anyagtalan világába 

emelkedünk, de Mihalovich nyugtalanságot teremt azzal, hogy a páratlan lüktetésű 5/4 és 3/4 

ütemmutatókat hol ütemenként, hol kétütemenként cserélgeti.  

A nagyforma zárószakaszában (481-521. ütem) Sehr ruhig karakterben a 2. és 3. 

számú téma himnizálódik É-dúrban, az utolsó ütemek pedig egy lírai, de erőteljes finálé-

effektust zengenek. 

 

* 

A balladát Mihalovich Cosimának ajánlja, melyet tíz évvel korábban, Bülow mellett vázolt fel 

először. Bülow, Cosimát elvesztve többször is öngyilkosságon gondolkodott, vagyis a 

„tengeri viharban” többször is majdnem megfulladt. Vajon hogy jutott eszébe e vázlata a 

Wagner-látogatás másnapján?  

Cosima a Hero-ról, már Wagner társaként, így ír naplójában: „1876.január 16., 

vasárnap. Este Rubinstein úr játszik, egyebek közt Mihalovich Hero és Leanderét; a darab, 

bár határozott tehetségről tanúskodik, mégis nagyon elgondolkodtatott bennünket.”470 

Nyilván Wagner fűzött megjegyzéseket a darabhoz, de hogy milyen jellegűt, Cosima nem 

közli. Az előtörténet fényében azonban jelképes, hogy míg a Sellő kifejezetten tetszik a 

Wagner-házaspárnak, addig a Hero önfeláldozó nőideáljától igyekeznek biztos távolságot 

tartani. 

A Hero-t Liszt ismerte el a leghamarabb; talán az említett okból is. Liszt a balladát 

egyik levelében viccesen Mihalovich ’szerelmi szimfóniájának’ nevezi, s itt veti fel először 

azt, hogy Richternek adják át a partitúrát egy bécsi előadás kedvéért.471 1876-ban Cosima 

háromszor is beszél Richterrel a Hero bécsi előadatásáról, de nem sok sikerrel.472 Richter 

kényszeredettsége érezhető Cosima leveleiből is, aki utoljára azt tanácsolta Mihalovichnak 

hogy Hermann Lévy-vel beszéljen.473 Richter végül Budapesten 1879. január 19-én 

vezényelte el a Filharmóniai Társaság hangversenyén.474 Liszt másik kedvencéhez, a 

                                                 
 
470 Cosima, Wagner (1983): 180. 
471 Prahács (1966): 311. levél, 1875. december 25., Róma. 
472 1876.01.03. (ep.1185). Cosima levele (LFKK), 1876.05.02. (ep. 1186) Cosima levele (LFKK), 1876.10.12., 
(ep.1187), Cosima levele (LFKK). 
473 1877.01.09. (ep.1188) Cosima levele (LFKK). 
474 Zeneközlöny, 1911. nov. 21. (83.) 
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Rémhajó-hoz hasonlóan ez a mű sem szólalt meg sokszor: a bemutatón kívül még egy 1897-

es és egy 1911-es előadásáról van adat.  

 

1876. Gyászhangok nagyzenekarra Deák Ferenc emlékére 
  

1876-ban Major Ervin szerint Mihalovich két művén dolgozott, a Haláltáncon valamint a 

Gyászhangokon.475 A Gyászhangokat Deák Ferenc emlékének ajánlotta, s még abban az 

évben be is mutatták Bécsben és egy pesti jótékonysági esten.476 Mihalovich saját családja 

jogán is, de Liszt és Apponyi révén is ismerhette Deákot személyesen. Liszt a Magyar 

Történelmi Arcképek-ben helyezte el Deák portréját, s ezzel egyben választ kapunk 

Mihalovich Deák-képére is.477 

A Gyászhangok vezérkönyve érett alkotói tervre épül, amelyben a konok és szikár 

gyásztéma szüntelenül visszatér különböző variációban a lágy lírai részeket is kitöltve. A 

zenekari sirató c-moll bevezetése (1-37.ütem) a Hungária tragikus, magyar mollos felütésére 

emlékeztet. A nagyforma második szakasza (38-86.ütem) maga a c-moll tonalitású 

gyászinduló (1. számú téma). Üde közjátékot jelent az A-dúr harmadik szakasz (87-

134.ütem), ahol eleinte a (gyászindulóból képzett) 2.számú téma csendül fel, majd a 

gyászinduló-téma metamorfizálódik. Az negyedik szakasz (135-194.ütem) visszaidézi a 

kezdő ütemek Hungária-alúzióját, ismét c-mollban, de most nem a gyászinduló felel rájuk, 

hanem a kürtök triolás, pontozott nyolcad ritmusú felhívójele. E kürtharsogás vezet át az 

’Apoteózis’ területére (195-226.ütem), ahol a gyászinduló himnikus alakot ölt zengő C-

dúrban. 

                                                 
 
475 Major (1929): 15. 
476 Pándi (1967): 169. – Az eredeti kéziratos szólamokon egy bécsi előadás adatai is olvashatóak. 
477 Szerző (2004): 282. 
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A Gyászhangok zenekarkezelése mintaszerű, Siklós Albert a magyar szimfonikus 

irodalomban oly ritka fagottkettős szólisztikus koncertálását emeli ki.478 A Gyászhangok 

magyaros, pontozott ritmusos főtémája tökéletesen illeszkedik az ellátandó feladathoz, a Haza 

bölcsét kellett végső búcsúra kísérnie. A mű pikantériája, hogy Mihalovich Deákot olyan 

motívummal jellemzi, mely erőteljesen rokonítható az előzőekben tárgyalt Hero szenvedélyes 

témájával – lásd Hero és Leander 1. számú, végzetmotívumát! 

Mihalovich 1870-es Pestre való költözése óta három zeneművet írt magyar témára, a 

Csatadalt, a Sellőt és a Gyászhangokat. Mindhárom zenemű olyan magyar témát érintett, 

melynek Mihalovich zenei nyelvében megvoltak az egyetemes kifejezőeszközök, így számára 

ezek lehetőséget adtak arra, hogy számára vállalható módon magyar dialektusban beszéljen az 

egyetemes zenei nyelven. Mindhárom műben mélyebb elemzéssel Liszt-hatását mutathatnánk 

ki – azaz Mihalovich a magyaros, verbunkos stílushoz mestere zenéjéből közelített. A 

Gyászhangok hangulati térképe nagyfokú hasonlóságot mutat a Hungáriá-val, s a kettő 

közötti eszmei kapcsolatra a gyászinduló adta az okot. Magyarsághoz való tartozásáról 

Mihalovich éppen e gyászzene révén vall a legmélyebben.  

A Gyászhangok–kal egyidőben írt másik gyász-zene, a Haláltánc vezérkönyve 

ugyanakkor eltűnt még Mihalovich életében. A Haláltánc sem a Liszt-Mihalovich, sem a 

Cosima-Mihalovich levelezésben nem bukkant fel, holott elképzelhetetlen, hogy Mihalovich 

ne mutatta volna meg legalább Lisztnek, ha elkészült vele. Így a téma azonossága, az 

időpontok közeli egybeesése, s a rokon műfajiság mind azt erősíti, hogy a Gyászzenében áll 

előttünk az, amit a Haláltáncból Mihalovich vállalhatónak érzett.  

 

* 

1876-ban a Zenészeti Lapok többször is megemlékezett a Deák-gyászhangokról. „Amint a 

Kelet népe írja, Mihalovich Ödön kiváló zeneköltőnk, egy nagyobb keretű Gyászemlék czímű 

zenekari műven dolgozik, mely Deák Ferenc emlékét eszményíti. A kitűnő zeneköltőtől csak 

a legsikerültebbet várhatjuk e nemben s remélhetőleg még a folyó téli idény alatt hallani 

fogjuk azt egy philharmoniai hangversenyen.”479  

Mihalovich két héttel később már be is fejezte a partitúrát, ami azt jelenti, hogy 

nagyon gyorsan komponált. „Mihalovich Ödön már teljesen elkészült ama zenekari műve 

vezérkönyvével, melyet Deák Ferenc emlékére írt. A virágvasárnapon tartandó philharmoniai 

                                                 
 
478 Siklós (1909): 138. – A Gyászhangok 176-182. ütemei. 
479 Újdonságok = Zenészeti Lapok XVI/4. 30. (1876. 02. 12.) 
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hangversenyben fogjuk hallani.”480 Végül a húsvétvasárnapi bemutató is jól sikerült. „A 

legérdekesebb szám azonban Mihalovich Ödön szerzeménye volt, melyet a szerző maga 

vezényelt, s melyet a zenekar gondos precisioval adott elő. Szerzőnek, mint minden műve, 

úgy ez is, egészen az újabb zeneiránynak hódol. Kiváló figyelmet érdemel mind conceptioja, 

mind kidolgozása és hangszerelésénél fogva. Terjedelmesen kidolgozott mű, elegikus 

hangulatban tartva. A lírai rész, mely rajta átvonul, csak a középtétel egy gyöngéd és költői 

melódiájában nyilatkozik. A kép, melyet a költemény nyújt, összeolvasztja a nemzet gyászát a 

gyászolt nagy szellem jellemzésével. A gyász bánatos és megható színezésével együtt 

emelkedik és izmosodik a dicsőség apotheozisa, mely végén assimilálja a gyász accordjait, és 

egy lélekemelő záradékban hangzik el. Zeneirodalmunk e költemény által örvendetesen 

gazdagodott, s szabad óhajtanunk, hogy nem egy quodlibeti előadásba ékelve, hanem 

hangversenyteremben hallhassuk másodszor, amihez lehet reményünk, mert azt hisszük, Deák 

emlékének ünnepléséhez minden évben fog alkalmat találni a művészet kegyelete is.”481 

A Deák-gyászhangok-at, noha a korabeli kritikai is és Liszt is nagyra értékelte (Liszt 

nyomtatásra jóváhagyta Mihalovich-művek egyike), viszonylag ritkán játszották a 

későbbiekben, de tudomásunk van arról, hogy 1907-ben és 1908-ban előadták Egerben, 

valamint arról, hogy több alkalommal is, így például 1930. június 4-én és 1932. október 6-án 

sugározta élőadásban a Rádió.482 

 

1876-84: Megtagadott operák 
 

Mihalovich a Hero megalkotása után 1875 tavaszán Münchenben elnyerte Wagnertól azt a 

kegyet, hogy a Wieland, der Schmied Wagner által írt meséjét megzenésíthesse. Erre a 

szövegre feltehetően Liszt hívta fel Mihalovich figyelmét, mert korábban ő kapta meg az 

engedélyt, noha ez is csak egy maradt Liszt be nem váltott operaterveiből.  

Mihalovich 1875 áprilisi levelében említette először a Wieland tervét: „Tegnap írtam 

Cosimának, és kértem közvetítse kérésemet Wagnernek, hogy a Wielandot megírhassam: ha e 

kívánságom teljesül, nagyon boldog leszek az új munkával.”483 Cosima a Wieland ügyét 

                                                 
 
480 Újdonságok = Zenészeti Lapok XVI/5. 40. (1876. 02. 25.) 
481 Filharmonikus hangverseny = Zenészeti Lapok XVI/9. 68. 
482 Az adatok Mihalovich: Gyászhangok című művének zenekari szólamaiból valók, melyek közül az utolsó két 
rádióadásról szólót megerősítette a Magyar Rádió Archívuma is. 
483 Birkin-Feichtinger (2003): 5., 1875.04.17., „Gestern schrieb ich Cosima u. bat sie mir die Erlaubnis bei 
Wagner zu ermitteln, dessen Wieland componieren dürfen: Wenn mir dieser Wunsch gewährt wird, so will ich in 
meiner neuen Arbeit recht glücklich sein.” 
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gyorsan szervezni is kezdte: „Wagner szívesen látja, ha az ő Wieland-ját megkomponálja és 

csak azt kívánja, hogy Stern a fogalmazványt szépen kidolgozza.”484  

A következő évben, 1876. augusztus 13-án Mihalovich Liszt társaságában, 

Apponyival, Ábrányi Kornéllal, Végh Jánossal, Siposs Antallal, Erkel Sándorral részt vett a 

bayreuthi színház megnyitóján.  Így 17-én jelen volt az Istenek alkonya bemutatóján, mely 

kapcsán Mihalovich és Wagner mély mester-tanítványi kapcsolatára szép példát említ 

Apponyi: „Niebelungok első bayreuthi előadása közben – Mihalovich Ödön – a színháznak a 

Wagner-család számára fenntartott helyiségei felé haladva véletlenül a mester 

dolgozószobájába került és őt ott találta, még pedig töprengő, úgyszólván levert hangulatban. 

’Nem felel meg mindez – így tört ki – az én gondolatomnak; mögötte marad annak, amit 

akartam.’ Mihalovich úgy értette, hogy az előadásnak némely fogyatékosságáról van szó, és 

viszont kiemelte annak ragyogó részleteit. ’Nem úgy – felelte a mester – nem az előadás, 

maga a mű az, amint most magam előtt látom, amely nem adja azt, ami bennem élt.’ A 

hűséges tanítvány tiltakozása, a gigászi alkotás iránt kifejezett rajongó bámulata, nem tudta 

Wagner lelkéből elűzni ezt a hangulatot.”485 

Apponyi és Mihalovich három hétig maradtak a bajor kisvárosban, s így háromszor 

hallgatták végig a teljes tetralógiát. A bemutatók után is Bayreuthban időztek főként Liszt 

miatt. Így Liszt ’udvarát’ alkotva vehettek részt azon a zártkörű estélyen, ahol Cosima 

felolvasta nekik és Youkoufki festőnek a Parsifal szövegkönyvét.486 Mihalovich naplójának 

hiányában nem ismerjük sem a tetralógia, sem a Parsifal hatását. Az a tény azonban, hogy a 

következő két esztendőben sem zenekari mű, sem dal nem született műhelyében, viszont 

megírta a Wieland három felvonását, arról tanúskodik, hogy elemi erejű élmény érhette. Már 

1876 decemberében Liszttel közös telelés idején dolgozott a Wieland, der Schmied 

particelláján. 1877. január 5-én fejezte be az első felvonást, májusban a 2. felvonást, 1878 

decemberében a harmadikat, s 1879-ben hangszerelte meg a zenét.  

Mihalovich éppen az előzőekben érintett magyar tematikájú művei után meglepő, 

hogy visszatér a Bayreuth-i mesevilágba. Wagner kegye bírt akkora erővel, hogy 

ellensúlyozzott bármilyen más irányú hívást? A szöveg tartalmazta azt a szerelmi 

                                                 
 
484 1875.05.17. (Ep.1183), Cosima levele (LFKK), „…dass Wagner es sehr gerne sieht Sie seinen Wieland 
komponieren, und er nur wünscht dass Stern den Concept schön ausarbeitet.” 
485 Apponyi (1922): 46. - Somssich (1939): 43. Rövidített alakban közli az eseményt. Mihalovich az „…első 
felvonás végén felrohant a színpadra, hogy Wagnernek tolmácsolja szerencsekívánatait. A mestert a színpad 
baloldalán fekvő kis szobában leli meg. Egy asztalra könyökölve ült, arcát két kezébe temette. Mihalovich 
szavaira felemelte fejét és egy ideig merev arccal bámult rá, majd tompa hangon azt mondta: ’Nem így 
képzeltem el. Ez valami egészen más, mint ahogyan én elgondoltam.’ ” 
486 Apponyi (1933): 84. 
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bonyodalmat, mely ez időben Mihalovichot foglalkoztatta? A saját pályáját olykor 

megkérdőjelező szerzőnek ’kapóra jött’, hogy a dráma a művészi hitvallást állította a 

középpontba?  

A történet valódi gótikus rémregény, hisz a legfontosabb szálak: a bosszú, a lánghalál, 

a szerelmi mágia, a főszereplő pedig egy meghasonlott művész, egy mindig elreppenő 

hattyúlány és egy gonosz, de szép királylány. Az első felvonásban Wieland megmenti 

Schwanhildét (hattyúlányt), aki neki ajándékozza a szerelem és győzelem gyűrűjét. Kettejük 

között igazi, mágia nélküli szerelem szövődik. A hattyúlányokra politikailag és nőként is 

féltékeny Bathilde királylány ellopja a gyűrűt, s embereivel felgyújtja a kovács házát, benne a 

szépséges hattyúval. A második felvonásban Wieland álruhában elmegy Bathilde és apja 

udvarába, ahol a királylány megigézi az ellopott gyűrűvel. Az igézet alatt a kovács a gonosz 

királynak készít fegyvereket, és Bathildért dobog szíve. A király kelepcéjébe belesétálva 

megöli Bathilde vőlegényét, miután nemhogy szerelme teljesedhetne be, de elvágják lábinait, 

s ezzel örök fogságra vetik. A harmadik felvonásban a gonosz királylány apja elleni lázadásra 

akarja rávenni a kovácsot, s átadja neki a lopott gyűrűt. Megfordul a helyzet, a kovács 

visszaemlékszik Schwanhildére, s Bathildét megátkozza azzal, hogy halálos ellenségéhez 

menjen feleségül. Ezek után megérkezik a gonosz király, a kovács rágyújtja a műhelyt, ő 

pedig elrepül csodaszárnyaival, s immár találkozhat szerelmével, Schwanhildével. A jók 

szerelemben egyesülnek, a gonoszok pedig elhamvadnak. 

Mind a dalok, mind a Sellő kapcsán azt láttuk, hogy Mihalovich alkotói erényei akkor 

tudnak kibontakozni, ha minél tömörebb alakot választ – ilyen a szövegkönyv első felvonása. 

A szimfonikus előjáték és az első felvonás, melyben jók és gonoszak, szeretők és gyűlölők, 

mesebeliek és valóságos alakok, művész (kovács) és köznapi emberek találkoznak, tökéletes 

terep a zenei képzelet és teremtőerő kibontakozásának. Így a Wieland legjelentősebb 

teljesítménye az első felvonás egyenletesen magas szinten tartott izzása.487 Az egyes 

szereplők két-három vezérmotívumot kapnak, vagyis jellemük több oldalról is kibontakozik. 

Fogyatékossága ugyanakkor az operának, hogy arra a 15 vezérmotívumra épül az egész 

zenedrámai folyamat, mely megszólal már az előjátékban. 488 

A szerelmi tragédia e műben az eddigieknél is tragikusabb kiúttalanságot jelent, mint 

korábban. Az egyik szép nő (Bathilde: a sellő-kedves) felgyújtja a férfi házát, elvágatja inait, 

a másik szép nő (Schwanhilde: az ártatlan hajadon-kedves) időről-időre feltűnik, majd 

                                                 
 
487 Szerző (1976): 109. 
488 Szerző (1976): 106. 
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tovaröppen. Az ártatlan nő és a sellő-kedves egyaránt felelősek abban, hogy a férfi élete 

tönkre megy, mert az egyik hitegeti, a másik kihasználja. Mindez a legerőteljesebben az első 

felvonásban jelenik meg (a többi felvonás csak újabb és újabb változata az előbbi képletnek), 

ezért tudta Mihalovich ezt a felvonást igazi tűzzel megfesteni. Az opera végkimenetele, mely 

mindezen szörnyűségek után mégis boldog, már nem tudta a szerzőt új színek, motívumok, 

kombinációk kovácsolására hevíteni. 

A Wieland komponálása a vidám 1877-es évet leszámítva, egyre nehézebben ment. A 

második és harmadik felvonás alkotása között meghalt a szeretett és félt édesanya – így a 

harmadik felvonás első jelenetében, amikor Wieland elvágott inakkal öngyilkosságról 

elmélkedik, a szerző legtitkosabb belső fájdalmait hallhatjuk. Ugyancsak elgondolkodtató, 

hogy a két felvonás utáni megtorpanás idején Mihalovich új operatémát keresett magának, a 

Fjalar királyt.489 1877-79-ben ezek mellett még a Hagbarthot is újraírta a drezdai bemutatóra 

készülve, így három opera egyidejű írása már inkább egy ’sakknagymester’ mutatványára 

emlékeztet, s kellően indokolja az esetlegesen felmerülő, esztétikai hiányokat. A Wielandot 

ezek után, minden erénye ellenére, sosem mutatták be – s Mihalovich is megfelejtkezett róla a 

hasonlóan kibogozhatatlan szerelmi szövevényt feldolgozó, sikerültebb Eliana kedvéért.  

 

* 

A Hagbarth után először a Wieland-dal küzdött meg Mihalovich, majd már annak írása 

közben bele-belekapott a Fjalar királyba. Mindkét operát sikerületlennek tartotta, a Fjalart 

olyannyira, hogy két változatát is elégette. Ezzel az önkritikával Mihalovich képes volt 

átküzdeni magát egy átmeneti korszakon, mely után új minőséget tudott elérni az Eliánában. 

A Fjalar király szövegkönyvét Oskar Schlemm állította össze, ám az epikus-balladai 

történetből képtelen volt drámát alkotni.490 Cosima unos-untalan vissza-visszatért a Fjalar-

szövegkönyvre. „Megígérem, hogy nem fogom Fjalar királyt szem elől téveszteni.”491 

Következő év márciusában jobban is utána akart járni a történetnek: „A Fjalart  még eddig 

                                                 
 
489 Szerző (1976): 111. 
490 Major (1929): 16. 
491 1877.11.24. (ep.1191) Cosima levele (LFKK), „So will ich Ihnen versprechen am König Fjalar nicht ausser 
acht zu lassen. Es ist mir auch ein Prometheus von Lipiner Sehn empfolen worden , z.B. auch warum Stern Ihnen 
den 3ten Akten von Wieland nicht schickte. Ich denke wird er an Sie in Dresden erwartet? / Was soll aus 
Hagbarth und Signe werden?” 
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nem olvashattam el,  … legyen olyan jó és adja meg újból és pontosan a címet és a szerző 

nevét; nemde az Eddabeli Fjalarról van szó, akiről hőskölteményt írtak.”492  

Amikor 1878 májusában Cosima elolvasta Schlemm szövegkönyvét, rögvest 

gyakorlati ötletekkel állt elő, s saját változatát gyorsan el is küldte.493 A későbbiekben tovább 

bírálja Schlemm szövegét, úgy 1878 májusában, mind 79 novemberében.494 Ezek ellenére 

Mihalovich mégis megírja a König Fjalart 1881 májusára. A Hagbart 1882-es bemutatója 

több kérdést ébresztett Mihalovichban, s végül megsemmisítette a Fjalar első változatát. 

1884-ben újra nekifogott a témának, április 1-jére elkészült az első felvonással, de 

valószínűleg elégette e második változatot is.495 Mivel ebből az időszakból a d-moll szimfónia 

és a Faust-ábránd ismert, felvetődik a kérdés, hogy vajon nem ezen zenekari művekben kell-e 

lássuk a Fjalar életképes hajtásait?  

Mihalovich az 1870/80-as évtized fordulóján életközepi válságon kellett túllépjen. A 

kézirat-égetés tehát jelképes cselekedetnek is tekinthető: Himffyvel szólva elégeti azt, ami 

nem méltó az Olymposhoz.  

 

1878. Az édesanya halála  
 

1878 áprilisában meghalt Szallopek Terézia. Mihalovich édesanyja már több éve beteg 

lehetett. 1875-ből ismerjük az első levelet, mely édesanya súlyos állapotáról szól. „Júniusban 

szegény, beteg édesanyámat kell egy fürdőhelyre elkísérnem.”496  

Édesanyja betegsége egybeesett a zeneszerző életközepi válságával. Mihalovichnak 

szembe kellett azzal néznie, hogy műveit, dalait bemutatták ugyan, de operáit viszont még a 

mester segédlete mellett sem tudta elhelyezni. A családi és szakmai nehézségek hatására a 

pályaelhagyás gondolatával foglalkozott. „…Ha az embert mindig visszautasítják, anélkül, 

hogy meghallgatnák, ne essek kétségbe és a hivatásomat ne lássam elhibázott döntésnek?”497 

Liszt, mint már oly sokszor, megvigasztalta barátját, s szakmai sikerek érdekében, a 

                                                 
 
492 1878.03.20. (ep.1192), Cosima levele (LFKK), „Fjalar konnte ich noch immer nicht lesen, wollen Sie mir 
wieder noch ein Mal genau und unternehmen sagen; ist doch Fjalar der Edda welcher zu einem Epos verarbeitet 
ist?” 
493 Isoz (1950): 208. 
494 1878.05.20. (ep.1193), Cosima levele (LFKK), 1879.11.29. (ep. 1199), Cosima levele (LFKK). 
495 Major (1929): 16. 
496 Birkin-Feichtinger (2003): 431., „Ich muss im Juni meine arme, kranke Mutter in ein Bad geleiten…” 
497 Birkin-Feichtinger (2003): 432., 1877.06.04., „Wenn man aber immer nur abgewiesen wird, ohne angehört zu 
werden, muss ich da nicht über mich selbst in Zweifel gerathen, u. die Wahl meines Berufes als eine verfehlte 
betrachten?” 
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kétlakiságot tanácsolta, mely azonban mint láttuk, az adott esetben az édesanya ápolása miatt 

is lehetetlen volt. 

 1877 első felében Mihalovich tovább ápolta bátyja hivatali elfoglaltsága miatt 

nagybeteg édesanyjukat. „Milyen szívesen lettem volna Hannoverben, ha ez az állapot, hogy 

bátyám már hónapok óta Bécsben van hivatalosan elfoglalva, ide nem kötne engem, ahol egy 

beteg, és folyton szenvedő édesanyát lehetetlen egyedül hagynom, anélkül, hogy ne tegyek 

magamnak keményszívűségem miatt szemrehányást.”498 Cosima is kifejezi együttérzését egy 

júniusi levélben: „Szívből együttérzek Önnel, azért a megpróbáltatásért, amelyet Önre most 

édesanyjának megbetegedése kirótt.”499  

Édesanyja 1878 április elején halt meg. Liszt április 13-án küldte részvétnyilatkozatát 

Mihalovichnak: „Őszintén részt veszek fájdalmában >Non ignara mali< (nem térhetünk ki a 

rossz elől), mert már én is sírtam az édesanyám sírjánál.… Csak az ima tud válaszolni ezekre 

a  kérdésekre. Szóval, tessék imádkozni a mennyei Atyához, hogy, meglássa, mi is az ő 

akarata; és imádkozzon azért is, hogy életművünk mindig összhangban legyen az Ő szent 

akaratával.”500  

Szallopek Teréz halála mélyen megrendíthette fiát, de nemcsak emberként, ahogy egy 

szülő eltávozta árvává tette a hátramaradót, hanem alkotóként is. Mihalovich dalköre, 

irányultsága megváltozott, abbahagyta az ármányról és szerelemről szóló Wielandot, s 

megkereste a filozofikus Fjalart. A vizi történetek (Rémhajó, Sellő, Hero) után megvetette a 

lábát a szárazföldön, s boszorkányszombatról, Faustról zengett, valamint egy szimfóniát 

alkotott.  A zenei regiszterváltásnak talán még nyilvánvalóbb jele a műfaj-váltás, mert a 

Boszorkányszombat-ot még balladának nevezi, a Faust-ot már ábrándnak (fantáziának), 

oratorikus felépítésű nagyzenekari művét, pedig klasszikusan szimfóniának. 

A témák viszont egybecsengenek az 1863/64-es gyászév termésével, mert 

szimbolikusan Faust története (a felfelé törekvés, de lefelé bukás) határozza meg az ekkor 

született műveket (is), s a szerző pontosan ott folytatta a Faust-történet mesélését, ahol 

                                                 
 
498 Birkin-Feichtinger (2003): 432, „Wie gerne wäre ich in Hannover gewesen, wenn der Umstand, dass mein 
Bruder schon seit Monaten amtlich in Wien beschäftigt, mich nicht hierher binden würde, wo ich eine kranke 
und immer leidende Mutter unmöglich allein lassen kann, ohne mir nicht den Vorwurf von Hartherzigkeit 
machen zu müssen.” 
499 1877.06.27. (ep.1190) Cosima levele (LFKK), „Von Herzen beklage ich die Prüfung welche Ihnen jetzt durch 
die Erkrankung Ihrer Frau Mutter auferliegt ist.” 
500 La Mara: Liszt’s Briefe - 225., 1878. április 13., „Très cher ami, Je prends sincèrement part á votre douleur 
>Non ignara mali<, Car j´ai pleuré sur la tombe de ma mère.… La Prière seule peut répondre á cette question. 
Prions donc notre Père céleste que sa Volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que le travail de notre vie 
soit toujours conforme á la divine Volonté.…” 
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édesapja halálakor abbahagyta: A zene a sötétből a fénybe tör. A zenekari művekben feltűnik 

a gyász, a létezés mihalovichi alapérzése, valamint az emberfeletti küzdelem a boldogságért.  

A vízi balladáik alapvetően körkörös elbeszélésmódra épülnek, vagyis a lét a drámai 

kezdés után bekövetkező tragédia ellenére is a kiindulóponthoz tér vissza. Az ördögi körből, 

az alfából nem volt mód kitörni, mert még a vágy is csak csalóka közjátéknak bizonyult. Az 

édesanya halálához köthető művekben azonban van haladás, alfából omegába jut el a szerző, 

azaz a „nincs” élményéből a „lét” élményébe. A korszak műveiben ugyanis megjelenik a 

derűs epilógus-postludium, a Boszorkányéj 3/8-ról 2/4-re szellemül át, a Faust atonalitás felé 

törő vívódásait a C-dúr „ragyogása” zárja le, míg a szimfónia első tétel moll-főtémája 

diadalmas dúr-témaként szólal meg a negyedik tételben. Mihalovich tehát felcserélte az 

örvénylő eposzt a lezárható epikával.  

Liszt is a vigaszt adó munka felé terelgeti barátját közös nagy céljuk újbóli 

megfogalmazásával. „Berlioz azt mondta, hogy mostanában a zene a milliomosok művészete. 

Ön és én, kedves barátom, nem vagyunk milliomosok, azonban rossz zenészek sem vagyunk. 

Tehát, dolgozzunk és legyünk türelmesek vágyképzetek nélkül. Ha maga nem lenne 

Budapestre lekötve, az Ön zeneszerzői útja sokkal könnyebb lenne. Legyen biztos afelől, 

hogy néhány év múlva (remélem, az évek számát lecsökkenthetjük), egyetlen magyar 

zeneszerzőnek sem kell majd a sikerért elhagynia hazáját, ahol most ezek az utak igen 

göröngyösek.”501 

Az alkotómunka meghozta Mihalovich számára a megbékélést, igaz, barátaira talán 

most jobban rászorult, mint korábban. A sort természetesen Liszt nyitja, akinek 1879. március 

27-én zongorapartnere a Wanderer Fantasie újabb előadásában egy jótékonysági 

hangversenyen. Nyáron körbelátogatta barátait, Apponyit Eberhardon, Csapó Vilmost 

Tengelicen, bátyját Fericsancéban, a nemzetközi zenészvilágot Aussee-ben, és kiadóját 

Mainzban.  

                                                 
 
501 Prahács (1966): 379., 1878. 05.16. - „Berlioz prétandait que désormais la musique n’est qu’un art de 
millionnaire. Vous et moi, cher ami, nous ne sommes pas millionnaires, mais pourtant passables musiciens. 
Travaillons et patientons, sans illusion quelconque. Si vous n’étiez pas enchaîné à Budapest, votre carriére de 
compositeur se ferait plus aisément. Soyez sur que d’ici à quelques années (- je désire en abréger le nombre -) 
nul compositeur hongrois ne fera du chemin ailleurs qu’en son pays, où les chemins sont fort cahotants.”  
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1878. Boszorkányszombat /La Ronde du Sabbat 
„Őrület, de van benne rendszer” 502 

 

A Victor Hugó költeményére írt La Ronde du Sabbat zenekari ballada komponálásáról 

semmiféle adat nincs, egyedül az ad támpontot, hogy a levelezésben 1877-ig nincs róla szó, 

majd 1878-ban már előfordul Lisztnél. Innen ismert, hogy Richter fogja átnézni a partitúrát a 

kiadása előtt.503 

Victor Hugó költeményére Mihalovich nagy valószínűséggel ismét Liszt révén talált 

rá, mert „Liszt szimfonikus műveinek sora Victor Hugó jegyében születik. Hiszen az ő 

művészi elvei ötlenek bennük testet, Liszt egyéniségén átszűrve, egy más művészet 

nyelvén.”504 De a Boszorkányszombat ezenkívül Berlioz világához is elvezet, aki szintén 

Hugó-ból merítette Fantasztikus szimfóniája ötletét. Hugó és Berlioz felé nyitja a ballada 

eredeztetését és értelmezését az is, hogy egyedül e műve kapcsán használta hivatalosan a 

szerző nevének francia változatát: Edmond de Mihalovich. 

A mű dramaturgiája követi a szokásos boszorkányéji menetek állomásait (mint 

Muszorgszkij Egy éj a kopár hegyen című szimfonikus költeményében): leszáll az éj, 

előrajzanak a gonosz démonok, boszorkák és ördögmesterek. A máglyák meggyúlnak, az 

üstök bugyogni kezdenek, mikor is halljuk a Luciferre várók indulóját. Az éj előre haladtával 

egyre őrültebb táncba kezdenek a gonosz lelkek egy zárda romjain, míg a csúcsponton 

megjelenik Lucifer. Végül a hajnal első napsugarára elszélednek a rémek. A 

boszorkányszombat tehát az az esemény, mely Faust életének legsötétebb epizódja, s egyben 

alkalma annak, hogy Margit iránti bűntudata gyötörje gyönyöre idején. 

A Boszorkányszombat tonalitása az E; e-mollból g-moll érintésével E-dúrba jut el. A 

980 ütemes ballada nehezen bontható szokásos szakaszokra, de négy nagyobb terület 
                                                 
 
502 Kereszty (1904): 78. idézi a Shakespeare-mondatot. 
503 Prahács (1966):  375. levél  1878.05.05. 
504 Hamburger (1986): 21. 
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különíthető el benne (1-391. ütem, 392-587. ütem, 588-929.ütem, és a 930-980. ütem). 

Narratív szerepe a 4.sz témának van, melyet a cselekmény miatt akár Lucifer indulójának is 

nevezhetnénk. Ezen kívül a táblázatba sorolt számos motívum tűnik fel a 21. ütem után szinte 

állandóan egymásba átalakulva. A fergeteges rohanásból egyedül a záró 50 ütem 2/4-es 

lüktetésű békéje és derűje emelkedik ki, amint az 1. sz. téma 2/4-ben megszelídülve a 

’hajnalt’ jelzi. 

Kereszty István recenziójában a „kolorit orgiája”-ként emlékezik meg a – szó szerint – 

fergeteges hangzásról.505 Mihalovich úgy teremti meg a programadó Victor Hugó-költemény 

„őrület” hangulatát, hogy a zene Allegro vivace, quasi Presto tempókiírásban lüktet 3/8-ban – 

a 929. ütemig. A rövid figurák legtöbbször pizzicato és staccato szólalnak meg, s csak az 

ördögi induló (4. sz. téma) tartalmaz kitartott, tenuto értékeket. Mihalovich a feszültség 

érdekében a szimfonikus zenekart tamtammal, nagydobbal és háromszöggel gazdagítja. 

A ballada zeneileg Liszt Mefisztó-keringőinek rokona, zenei inspirációját ugyanakkor 

Hans von Bülow: Vier Orchesterstücke Nr. 3., Intermezzo guerriero tétele adhatta, mely 

ciklus 1868-ban született meg Mihalovich szeme láttára és a szerző házassági válsága 

idején.506 A Rémhajó és a Sellő zenekari eszközeiből is sokra ráismerhetünk: a pontozott 

ritmusos lovagló ritmustól kezdve „vízi zenékig”, a „hősi” fanfártól az induló variációjáig. 

Formailag a La Ronde du Sabbat az egyik legkerekebb Mihalovich kompozíció, melyben a 

variáció-technika gazdagsága kifogyhatatlan. A Boszorkányszombat jelentős teljesítménye a 

motívumok változatos és élvezetes variálása, melyek révén a 13 perces időtartamban ’el tudja 

mesélni’ a világ felfordulását. A frivolság, a gúny és a luciferi hahota mélyén megbúvik az 

édesanyja elvesztésével kiüresedett világ miatt érzett bánat, félelem és harag. Az édesanyához 

kötődő fájdalomra utal az időbeli és témabéli egyezésen kívül az is, hogy a balladát 

féltestvérének, Károly bátyjának ajánlotta. 

A művet 1879. november 26-án vezényelte el Richter János, miután a vezérkönyvet 

átfésülte, s az ő javításaival jelent az meg a Schott-nál. A Boszorkányszombat-ot a 

századforduló közönsége kedvelte, a Filharmonikusok az 1904/1905-ös évadban kétszer is 

műsorra tűzték. A beszámolók a közönség tetszéséről tudósítanak: „Mihalovich e művét – 

                                                 
 
505 Kereszty (1904): 78. 
506 V.ö: Bülow (1868): 3-6.ütem – Mihalovich A próbajel 1-6.ü, Bülow B 13-16.ütem – Mihalovich 11-14.ütem, 
Bülow: F5-20.ütem – Mihalovich B 16-23.ütem.  

Bülow op.28. Nr.3. harci közjátékkal való kapcsolata a felsorolt karakter-egyezések miatt feltételezhető, 
valamint Bülow is a szokatlan 3/8-as lüktetést és a Vivace tempókiírást választja, valamint sokban hasonlít  a 
témaképzése is. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy Mihalovich csupán az ötletet merítette barátjától. Liszt sehol 
nem utal a hasonlóságra, másrészt a két mű szerkezete, narratívája és dramaturgiája lényegében különbözik. 
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melyet Hugó Viktor költeményére írt – ezelőtt 25 évvel adták elő filharmonikusaink. Mai 

előadása tehát tulajdonképpen jubileum volt. A közönség nagyon szívesen fogadta a magas 

színvonalon álló, emelkedett stílusú pazarul hangszerelt, érdekes témákban gazdag 

költeményt.”507 Néhány hónappal később újfent sikert aratott a Boszorkányszombat. „A 

vasárnapi hangversenyen Erkel Ünnepi nyitányát hallottuk, Berlioz Rákóczi-indulóját, és 

Mihalovich Ödön Boszorkánytáncát, amelyet a közönség szűnni nem akaró tapssal fogadott, 

lelkesen ünnepelve a jelenvolt szerzőt.”508 

 

1878/79: Faust-fantázia 

  
A Boszorkányszombat folytatásának, a Faust-fantázia alkotásának időpontját Major Ervin 

közlése alapján 1880 májusára teszi a szakirodalom.509 Ezzel szemben Cosima már az 1878. 

május 20-i levelében tud egy Faust-műről, melynek elvezénylését javasolja Mihalovichnak.510 

Jóllehet a Faust Nr.1.-et is ismeri Cosima Wagner, kevéssé hihető, hogy e fiatalkori alkotás 

Musikverein-en való vezénylését ajánlaná fel. Az is e feltételezést támasztja alá, hogy Major 

Ervin és Cosima Wagner is májust jelöli meg a kompozíció elkészülése időpontjául. 

Mivel Faust meghatározó figura Mihalovich életében, érthető, ha édesanyja 

haldoklása, halála idején újra megfogalmazódhatott benne a mélységgel való szembenézés 

vágya  – mint fentebb erről esett szó. A Mihalovich-fantázia mottója beszédes, főleg az 

életrajzi adatokkal összevetve: „Az ég minden csillagját követelve, / a föld minden kéjére 

áhitoz,/ de sem távolban, sem közelben / nincs mi megnyugtatná e holdkórost”511 Faust 

válsága azt sugallhatja, hogy Mihalovich igazodási pontja rendült meg e haláleset(ek) során, s 

arra kényszerül, hogy magában találja meg.  

A La Ronde du Sabbat komponálása közben Mihalovich már belépett a fausti térbe, 

nem csodálható, ha a fantáziában még mélyebbre merészkedett. Immár nemcsak egy kalandot, 

egy mélypontot kívánt ’ábrázolni’, hanem az egész személyiséget. A Faust-fantáziában is 

’megszólal’ a kéjvágy, de itt a másik fausti törekvés, az égi tisztaságra törekvés is ’hangot 

kap’. Akár a gyász miatt, akár az életközepi válság miatt, akárcsak egy ihlet hatására, de 

                                                 
 
507 Zenevilág 1904/336., 1904.dec.20., Hangversenyek. 
508 Zenevilág, 1905.március 25. 
509 Major (1929): 15. 
510 1878.05.20. (ep.1193), Cosima levele (LFKK). 
511 Mihalovich (1882): Faust-Phantasie, partitúra, Breitkopf, Leipzig, „Von Himmel fordert er die höchsten 
Sterne/ Und von der Erde jede höchste Luft, / und alle Näh und alle ferne /Befriedigt nicht die tiefbewegte 
Brust.” Fentebb Jékely Zoltán fordítása, a Mennyei prológusból. 
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Mihalovich az önarcképét kottázta le. Idekívánkozik, hogy a Mihalovich-hagyatékban 

megtalált Faust-operatöredék a bukással foglalkozik. Mivel 1877/78 táján keres Mihalovich 

Wieland-ja helyett/mellé új szövegkönyvet könnyen elképzelhető, hogy ekkor, a lélektani 

érintettség miatt fordul e másik alakban is Fausthoz. Mihalovich Fausthoz való kötődése oly 

ismert volt, hogy Wagner József: Goethe Faustjának zenei hatásairól című tanulmányát is 

neki ajánlotta: „Méltóságos Mihalovich Ödön úrnak, a Faust magyar zeneköltőjének Hálás 

tisztelettel ajánlva”.512 

 

* 

A fantázia műfajválasztás három mögöttes okot takarhat. Az egyik ok, hogy a balladákkal 

szemben a zenekari műnek most nincs ’cselekménye’, mert ’csupán’ egy jellemet állít elénk – 

noha e személyiség belső erőinek állandó küzdelme révén szüntelen mozgásban van. A 

fantáziában továbbá a zenei folyamatok áradását még annyira sem kell a szöveghez igazítani, 

amennyire a balladákban ’kellett’. Ugyanakkor mégis csak programzenei alkotásról van szó, 

mégis van külsődleges fogódzó, egy másodlagos történet, mely a zenére alkalmat adott – ha 

nem is szerkesztette azt. A programzenei eszköztár színpompás, mesteri és alkotó 

használatára hívja fel a figyelmet Herrmann Fähnrich professor, aki azt tartja a fantázia nagy 

teljesítményének, hogy Mihalovich képes volt Faust két lelkének zenei rajzát hangfestészet 

nélkül visszaadni.513 

A műfajválasztás oka lehetett az is, hogy a fantázia műfajmegjelöléssel Mihalovich a 

négytételes szimfóniaszerkezetet leplezi. Az elnevezés sokadik oka pedig a szerző 

szerénységében keresendő, mert miként is léphetett volna a Faust-szimfónia alkotója elé egy 

Faust szimfonikus költeménnyel, főként pedig egy szimfónia alcímmel ellátott művel? A 

tisztelet és a szigorú belső önkritika is a megkülönböztetést sugallta, így születhetett meg a 

fantázia hangulatot jelző megnevezése. 

A Faust-fantázia szerkezetét négy szakaszra (tételre) bonthatjuk Mihalovich 

témahasználata alapján, melyet más műveiben is megfigyelhettünk: a bevezetés jellegzetes 

zenekari anyagát háromszor idézi vissza.514  Az első részben (1-146) Faust két törekvése 

zenileg is két különböző regiszterben szólal meg, a mélyvonósokon felbúgó nyugtalan kíséret  

a földi gyönyörre, a hegedűkön és mélyhegedűkön felhangzó, triolás lüktetésű, süllyedő 

                                                 
 
512 Wágner (1913): belső címlap. 
513 Fähnrich (1978): II/74. „Mihalovich ist es gelungen, den poetischen Vorwurf: die zwei Seelen Fausts – ohne 
Tonmalerei – wiederzugeben, damit hat er die Forderung an eine symphonische Dichtung erfüllt.” 
514 Fähnrich (1978): II/71. 
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dallam (2.sz) pedig a magasabb égi vágyakra való törekvést jelképezi.515 A nyugtalan, földi 

vágyak témájából nő fanfárrá egy új téma, amely Faust Istennel való vetélkedését jelképezi 

(4.sz). Mellette pedig megszólal a végtelen dallam technikáját alkalmazó 3. sz. téma, az újabb 

és újabb magasba törési kísérletet ’jelképezve’.516 

  A második szakasz (147-267.ütem) az 1. számú téma visszatérésével kezdődik, s 

ebben a szakaszban modulálva játszódik le az első tétel.517 Fähnrich elemzésében Mefisto 

tanácsára Faust végre meg akarja valósítani vágyait, ám a szakasz csúcspontjában földi és égi 

vágyai ’eget-földet rázó’ csatát vívnak. A harmadik szakasz (268-333.ütem) a-mollban 

kezdődik. A zene démonivá torzul, s Faust megistenülés helyett reményvesztetté, 

kétségbesetté, kifosztottá válik.518 Kemény kürtfanfár zendül fel, majd a zenekari csúcspont 

szólaltatja meg a 4. számú témát, amely szerint Faust újra nekifeszült a küzdelemnek. E csúcs 

végkifejlete a hatalmas basszuszene, melyből jól kihallható a verbunkos közstílus is. (307-

325. ütem) A negyedik szakaszban (334-534.ütem) harmadszor tér vissza a kezdőmotívum 

(1.sz.) és a mű során már többször megzendülő C-dúr végre Faust győzelmét ’ünnepli meg’.  

 A fantázia zenei ’történését’ a Mihalovich-kortárs, Wágner József az eddigi 

értelmezéssel szemben így hallja: „Faust nyugtalan, kutató keresését és magasba szárnyaló 

                                                 
 
515 Fähnrich (1978): II/71. 
516 Fähnrich (1978): II/73. 
517 Fähnrich (1978): II/73. 
518 Fähnrich (1978): II/73. 
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vágyakozását illusztrálja a türelmetlenül felfelé kapaszkodó s meg-megújuló nyolcadokkal, 

másik pedig a höchste Lust-ra való célzással a Gretchennek szóló izzó vallomás zenei 

körülírása.”519 Wágner József „Margit”-olvasatával szemben Hermann Fähnrich „Mefisztó-

olvasatát” látszik az alátámasztani, hogy a ’földi vágyak’ legyőzése után dicsőséges C-dúr 

akkorddal zárul a fantázia, valamint, hogy a harmadik részben megszólaló ’földi vágy’ 

motívum kifejezetten démoni hangzású, a bensőséges Margit-szerelem ebben a formában 

biztosan nem jelenhetett meg a Mihalovich-partitúrában. 

Az egy évvel korábban fogalmazott Boszorkányszombat pokolbéli gúnnyal kacagja ki 

az egész világot, mert a zűr és mulandóság vár mindenre, a Faust-ban az embernek már van 

annyi ereje, hogy szembeszálljon a vég értelmetlenségével. Ebben az elkeseredett harcban a 

kétségbeesett Faust a verbunkos köznyelvi idézet területében gyűjtötte össze a győzelemhez 

szükséges erőt. Mihalovich fájdalma és élni akarása feszült egymásnak e viaskodásban s a 

végső C-dúr akkord ezt az erőfeszítést koronázza fortissimo. A C-dúr – noha a fantázia 

alaphangneme – csak a fináléban jelenik meg tisztán, addig ugyanis a zene a Desz-dúr, a H-

dúr és az a-moll felé mozdul ki. Ez a hangnemi tengely is a két lélekfél összecsapását 

hangsúlyozza – és az, hogy a fantázia feloldása, fináléja a Desz-dúr és a H-dúr hangnemtől 

kisszekund-lépésre levő C-dúr, egyben arra is válasz, hogy mi a valódi megoldás a két 

lélekrész harcában: az integrálás.520 

 

* 

A Faust-fantáziát szerzője Hans von Bülownak ajánlotta, ám a címzett nem vezényelte azt. 

Az 1880-as budapesti hangversenykörútján tartózkodó Bülow felelevenítette Mihalovich-hoz 

fűződő egykori barátságát, s ennek jegyében kamarazenéltek is. Miért éppen a Faust-ot 

ajánlotta Bülownak? Egykori tanárát fausti személyiségnek látta? Életben maradását – az 

ábrázolt győzelemmel azonosítva – ünnepelte? Annak idején Bülow is látta Mihalovich első 

Faust-nyitányát, most végre méltó darabbal állhatott elő?  

A partitúra és a zongorakivonat 1882-ben jelent meg a Breitkopf-cégnél. Már a 

megjelenés pillanatában kritika született róla az Allgemeine Musikalische Zeitung hasábjain, 

                                                 
 
519 Wágner (1913): 62. 
520 Ez integrálási folyamat másik eszköze volt a verbunkos köznyelvi és a Neudeutsche Schule nyelvének 
egymáshoz rendelése is. Ez a tett ugyanakor arról isszól, hogy Mihalovich már 1880-ban szintetizáli tudta a két 
stílust, s mindkét hagyoményréteghez jelentésmezőt is társított. 



 132

ahol Liszt Tasso-jával tárgyalták együtt.521 A Faustot Liszt vezényelte 1883 májusában 

Münchenben a Tonkünstlerversammlung keretében, majd 1896. február 24-én Felix Mottl 

mutatta be a hazai közönségnek a Budapesti Filharmóniai Társaság élén.  

 

1879. d-moll szimfónia  
„az ő d-moll szimfóniája, ez a lendületes és valódi romantikától áthatott poézis…”522 

 

Magyarországon 1879-ig Mosonyi, Székely és Volkmann ritkán játszott szimfóniáit 

leszámítva nem született még e műfajban jelentős alkotás. Mihalovich minden bizonnyal 

tanulmányozta Beethoven és Schumann, valamint kortársai közül Draesecke, Lassen és Raff 

szimfóniát.523 Az alkotói folyamat végét egy Lisztnek írt levélből ismerjük, amely szerint 

1879 júliusában már hangszerelte is szimfóniáját.524 

A program nélküli szimfóniát olyan erő és lendület hatja át, ami alapján a súlyos 

bruckneri szimfóniákhoz válik hasonlóvá. Bruckner egyébként is lehetett modell, Beethoven, 

Liszt és Wagner iránti elkötelezettsége miatt, illetve a zenekari nyelv megújítására irányuló 

törekvésével. Ezt a felvetést Boros Rezső a következőkben foglalja össze: „Négy 

szimfóniájával egy Wagner-ihlette nagy szimfonikus triász egyik – középső – tagjának 

tekinthetjük: Bruckner, Mihalovich, Sinding. Érdekes: a három nagymester sorrendje útkereső 

merészség és egyéni íz tekintetében a kronológiával majdnem szembehalad. ’Legmodernebb’ 

tud lenni a zseniális osztrák mester (IX. szimfónia), legkonzervatívabb olykor a legfiatalabb, a 

norvég. Mihalovich fölényes tudásával, biztos ízlésével arányérzékével, egyenletesen gazdag 

invenciójával erős, méltó versenytárs.”525  

Mihalovich ismerhette Brucknert Liszt köreiből, ahol az osztrák egyházi karnagy 

1860-ban jelent meg először, s rögtön elnyerte a mester támogatását. Ugyanakkor ismerhette 

Brucknert Bayreuthból is, mint Wagner hódolóját, valamint láthatta kéziratban a „Wagner- 

szimfóniát” is, mely – a 3. d-moll szimfónia elnevezést viseli. Bruckner ezt a szimfóniát 1873-

                                                 
 
521 Greek: Faust-Phantasie… = Allgemeine musikalische Zeitung XVII/40 (1882.10.04.) 632-34. A cikkíró 
kiemelte a szimfónia-forma rejtett használatát és a mű kezdetének szabad tonalitását, míg a fentebb elemzett záró 
C-dúr akkordot kifejezetten hibának tartotta.  
522 Csáth Géza: Eliána  = Nyugat, 1908/5. 
523 Wagner, különösen a Parsifal befejezése után többször is említi a szimfóniaírás vágyát. „Kijelenti, hogy már 
csak szimfóniákat akar írni, és hozzáteszi ’De azok nem mennek, a hangverseny-intézmények nem adják őket 
elő.’” (Cosima (1983): 338. 1881.november 26. ) Wagner terveit azonban csak annyira váltja valóra, hogy 
fiatalkori szimfóniáját, melyet beethoveninek minősít, 1882 decemberében Cosima kedvéért Velencében 
bemutattatta. (Cosima (1983): 404., 1882.december 17.) 
524 Birkin-Feichtinger (2003): 433. 
525 Boros (1943): 105. = A Zene 1942/43. XXIV/7. 
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ban írta és ajánlotta Richard Wagnernek, majd 1877-ben átdolgozta. Zenei rokonság 

Mihalovich és Bruckner d-moll szimfóniá-ja között nem figyelhető meg, azt a dramaturgiai 

elvet leszámítva, hogy az első és utolsó tétel főtémája azonos, előbb moll, majd dúr 

változatban szólal meg.526  

A Mihalovich-szimfónia alaphangulata d-moll hangnemből fakadóan komor, amelyből 

csak a második tétel képez kivételt ’tündéri’ könnyedségével. A második tételt leszámítva a 

többi három tételt a bőgők és a csellók indítják el, így először a basszusban, a mélységben, a 

mitikus múltban fogalmazódik meg a főtéma. Az első és az utolsó tétel egymás tükörképeként 

születik meg a közös főtémára építkezve. Mindkét saroktételből hiányzik a szokásos 

harmadik, ún. zárótéma, melyet a szerző jelez ugyan, de ki nem ír.  

Az első tétel (6/4, Allegro con moto, d-moll) főtémája wagneri végtelen dallam – 

ebben az abszolút zenei helyzetben szónoki gesztusnak hat, mely emelkedett hangulatot 

teremt, ugyanakkor epikussá teszi a zenét. A főtéma szerkezeti, retorikai hasonlóságot mutat a 

                                                 
 
526 Anton Bruckner (é. n.): Dritte Symphony, Edition Peters, Leipzig alapján. 
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Sgambati D-dúr szimfónia első tételének szintén 10 ütemes epikus főtémájával.527 A 10 

ütemes főtéma három elemből áll, melyből az első 3 ütem egy lefeléhajló moll-dallam. A 

következő 5 és fél ütemben szekundlépéses szekvencia szólal meg, mely emlékeztet a 

gregorián-eredetű „Istenem, örök atyám…” kezdetű katolikus gyászénekre.528 A korabeli 

zenekritikus ezt a tételt így hallotta: „Érdekes a szerzőnek tematikus felépítése, mellyel az I. 

sz. főtémát a legrafináltabb változatossággal a zenekar valamennyi hangszerén megszólaltatja 

és végigvezeti; majd felaprózva azt ellenpontozási művészettel át- meg átszövi az egyes 

tételekben.”529 

A második tétel (2/4, Allegro scherzando, F-dúr) tündérzene jellegű, noha eleinte csak 

oktávugrásokkal és kisszekund-lépésekkel találkozunk. A vonósokon kívül oboa, kürt és 

fagott szólal meg benne. A tétel második részében egy vívódó motívum lassítja le a korábbi 

tündértáncot, s a gyors tétel végül így lassú tempóban zárul. A harmadik tétel gyászinduló (C,   

Marcha funebre, Adagio assai, bé-moll) a csellók és nagybőgők unisonójával kezdődik, utána 

a hegedűk és a kürt mutatják be az első gyásztémát, amely az első tételbeli főtéma egy 

részlete, majd megszólal mélyhegedűn és hegedűn a molljellegű gyászinduló főtéma. E két 

motívum uralja végig a tételt, a trió terc-oktáv ugrásos fugátós területét leszámítva. A 

visszatérésben a gyászinduló témája megdicsőülve búg fel az egész zenekaron. Attaca 

következik a negyedik tétel (3/4, Allegro, D-dúr), ahol bőgők és csellók hozzák az első tétel 

főtémáját immáron D-dúrban. Az expozíció után se a főtémát, se a zárótémát nem halljuk 

egyben, csak variációikat, illetve részleteiket. A siratótéma végül – csak a látszat kedvéért – 

megdicsőül a fináléban. 

Az abszolút zenei szimfónia értelmezéséhez, az esetleges tartalomhoz az adhat 

kulcsot, hogy az első tétel főtémáját egy újra és újra felharsanó, trichord f-eol trombitaszignál 

szakítja félbe, amely a reprízben még a vonóskari tremolót is átharsogja. A jelzett gregorián-

idézet, a trombita-szignál, a belső motivikus összefüggések, valamint a szimfónia 

dramaturgiája mind mély fájdalom megnyilvánulására utal. A Boszorkányszombat 

programzenei kerete megengedte a világ összeomlását ábrázolni, addig az elvont, absztrakt, 

abszolút zenei szimfónia immár nem ábrázol, csupán lezajlik. 

                                                 
 
527 Sgambati (1881): 4., B próbajeltől. Sgambati zenekari darabját 1881. március 28-án mutatták be, tehát 
legfeljebb alkotói vázlatokban létezhetett 1879-ben. Azok a hangszerelési hasonlóságok, amelyek majd még a 
későbbi Mihalovich-szimfóniákban előfordulnak, annak köszönhető, hogy Sgambati és Mihalovich a „Liszt-
iskolát” végezte el, s ezért zenei és dramaturgiai gondolkodásuknak volt közös mezője. 
528 Bartal László, karmester, szíves közlése. 
529 Hackl. N. : A filharmóniai társaság (nov.21.)= Zenevilág,1906. december 1.  
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A művet a kortársak nagyra értékelték, ez már Erkel Sándor hangversenyműsorából is 

látszik, ugyanis Wagner: Parsifal-előjátéka és Mozart Jupiter-szimfóniája után szólaltatta 

meg.530 Hackl Nándor így méltatta a szimfóniát 1906-ban: „Az est fénypontja 

zeneakadémiánk nagytudású igazgatójának, Mihalovich Ödönnek első szimfóniája volt, 

melyet ezelőtt 22 évvel mutattak be filharmonikusaink. Mihalovich szimfóniái között ez a 

műve talán a leghatalmasabb. Nagy koncepciójával, hatalmas felépítésével, a zenei 

gondolatok mélységével. A szimfónia az újabb kor zeneművei között egyike a 

legkiválóbbnak.”531 A Zeneközlöny munkatársa a szimfónia újszerűségét emelte ki. „Első 

szimfóniájához 1879-ben fog hozzá és mikor – hat év múltán – 1885-ben Erkel Sándor 

eldirigálja azt a filharmonikusok hangversenyén, a közönség és a szakkörök úgy érzik, hogy 

íme Magyarországnak is van egy szimfonikusa, aki a külföld mestereinek nagy elmélyedését 

mutatja és az új technikai fegyverek egész imponáló tömegével ruházkodott fel.”532 

A jóbarátnak, Végh Jánosnak ajánlott szimfóniát 1901-ben és 1906-ban ismételték 

meg a sikerre való tekintettel a műismétléstől ódzkodó filharmonikusok.533 Mint a modern 

szimfóniák első magyarországi példája a kortársak számára mérföldkő volt, így Szabó Xavér 

Ferenc (1890), Beliczay Gyula (1889), és Dohnányi (1901) első, d-moll szimfóniája, valamint 

Major J. Gyula, König-Király Péter, Hubay és mások szimfóniái mind a Mihalovich által 

megkezdett úton haladtak tovább. 

 

1878-1882: Liszt Mihalovich mentora 
 

A XIX. századi magyar zeneszerzők közül Mihalovich azzal is kiemelkedik, hogy nemcsak 

sikeres zenekari művei vannak, de azok vezérkönyveit és négykezes zongorakivonatát is ki 

tudta adatni nemzetközi könyvkiadóknál (Schott, Breitkopf). A nemzetközi piac 

meghódítására irányuló törekvésben egyértelműen Liszt állt a háta mögött, noha a 

Mihalovich-művek megfelelő színvonala nélkül a kiadó még így sem állt volna vele szóba.  

1872-ből való az első levél, melyben Liszt jelzi, kész Mihalovich nevében tárgyalni 

Julius Schuberth kiadótulajdonossal. „Én június közepére várom őt (Schubertet), aki Casselbe 

                                                 
 
530 Káldor (1938): 252. 
531 Hackl. N. : A filharmóniai társaság (nov.21.) = Zenevilág,1906. december 1. 
532 Zeneközlöny, Műismertetés, 1903. február 17.  
533 Zeneközlöny, Műismertetés 1908. november 07.,  - Bloch József  I. szvitje kapcsán említi meg a recenzens, 
hogy addig csak Mihalovich műveit érte az a megtiszteltetés, hogy a Filharmóniai Társaság többször is műsorra 
tűzte azokat. 
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igyekszik, ahol 5 perc alatt megbeszéljük az Ön kéziratainak kis ügyét.”534 Schuberth vállalta 

is a kiadást, s 1874 őszére tervezte a Rémhajó nyomtatását. „Schuberth nekem őszre ígérte a 

Rémhajót.”535 Mihalovich egyik elejtett mondatából tudjuk, hogy Schuberth késlekedett. 

„Schuberthtől még mindig nem kaptam korrektúrát.”536 Liszt azonban megnyugtatta. 

„Schubert nagyon beteg, de sarkallni fogom őt, hogy további késlekedés nélkül adja már ki a 

Rémhajóját.”537 Mihalovich még májusban is hiába várja a Rémhajó partitúráját. „Mit csinál 

az én Rémhajóm? Kérem sürgesse újból Schuberthet, hogy azt önmaga üsse ki (nyomtassa),  

vagy juttassa vissza. Mivel amiatt, hogy a négykezes zongorakivonat már évek óta nála van, 

nem tudok belőle játszani, eltekintve attól, hogy egy alkotó művésznek kevés támogatás, ha a 

műve a bemutató után csak 6 évvel jelenik meg nyomtatásban.”538  

A sors fintora, hogy Liszt minden segítő szándéka ellenére, a kiadás további négy évig 

váratott magára, mert Julius Schuberth 1875. június 9-én meghalt.539 Liszt végül 1878-ban a 

mainzi Schott Kiadóval tudott megegyezni a Mihalovich-balladák, a Rémhajó, a Sellő, a Hero 

és Leander, a Deák-gyászhangok és a Boszorkányszombat kiadásáról.540 Az eredményt 

feltehetően Cosima egyik levele is elősegítette, ahogy arról Liszt egy április 25-i levélből 

értesülünk: „Köszönet Strecker leveléért, melyet Mihalovicnak továbbküldtem felszólítván őt, 

hogy írjon közvetlenül a Schott cég fejének, és küldje el a 4 balladája kéziratát.”541 Pár héttel 

később Liszt elérte azt is, hogy a partitúrák mellett a négykezes zongorakivonatokat is kiadják 

az öt műből.542 A 100-100 példányért Mihalovich 1500 forintot fizetett előre, de Liszt 

megnyugtatta, hogy a kiadás nem lesz ráfizetéses.543 Liszt tanácsára Mihalovich Richtert kérte 

meg, hogy a kiadás előtti utolsó simításokat végezze el, külön figyelemmel, a még be nem 

                                                 
 
534 La Mara (1893): 115.levél, 1872. április 18., Weimár – „Je l’ attends ici vers la mi-Juin ; il viendra á Cassel, 
oú nous réglerons en cinq minutes la petite affaire de vos manuscrits.”  
535 La Mara (1893): 153. levél, 1874. július 30., Villa d’Este, „Schuberth me promet le >Geisterschiff< en 
automne…” 
536 Birkin-Feichtinger (2003): 429., „Von Schuberth habe ich noch immer keine Correctur erhalten.” 
537 La Mara (1893): 161.levél, 1874. december 29., Villa d’Este – „Schuberth a fait une grave maladie. Je le 
talonnerai pour qu’il édite sans plus de retard votre >Geisterschiff<.” 
538 Birkin-Feichtinger (2003): 431., 1875. május 18., „Was macht mein Geisterschiff? Ich bitte drängen Sie 
Schuberth wiederholt dazu, das selbe entweder zu stechen, oder aber mir zurückzustellen. Denn davon, dass der 
4händige Clavierauszug nun schon seit Jahren bei ihm liegt, habe ich nicht einmal der Vortheil denselben privat 
für mich spielen zu können, ganz abgesehen davon, dass ich es bei einem noch producierenden Künstler für nur 
wenig fördernd erachte, wenn seine Composition erst 6 Jahre nach ihrer ersten Aufführung im Verlag erscheint.” 
539 Birkin-Feichtinger (2003): 452. 
540 Prahács (1966): 375. levél - 1878.05.05. 
541 Hamburger (1996): 154., 1878.04.25., Weimár (C89) – „Merci de la lettre de Strecker que j’ai envoyée á 
Mihalovich en l’engageant á écrire directement á l’ héritier de la Firma B. Schott’s Söhne et á lui envoyer le 
manuscrit des 4 Ballades.”  
542 Prahács (1966): 200., 375. levél – 1878.05.05. 
543 Prahács (1966): 207., 390. levél – 1878.08.21. 
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mutatott Boszorkányszombat-on.544 Végül az első partitúrákat Mihalovich 1879-ben vehette 

át.545  

Az I. (d-moll) szimfónia és Faust-fantázia már szinte az alkotás melegében napvilágot 

látott Liszt jóváhagyása után a Breitkopf és Härtel Kiadó jóvoltából. A kiadás feltételeit ismét 

Liszt egyeztette. „Szóban fogom elmesélni magának, hogy milyen buta kis okok miatt nem 

tudtam sokáig elküldeni két gyönyörű partitúráját a Breitkopf és Härtel Kiadónak. Végül, az 

ön szépséges kéziratai Lipcsében vannak, s a régóta nagyhírű Breitkopf és Härtel ház új 

tulajdonosa hamarosan írni fog magának a kiadás módjáról, amit vagy elfogad, vagy semmi 

sem lesz belőle. Ismerik az Ön munkássága iránti komoly érdeklődésemet, és ők is osztani 

fogják ezt, remélem, anélkül, hogy magának fizetni kellene érte.”546  

Mihalovich 1882-ben elégedetten tekinthetett az elmúlt évtizedek munkáira, mert hét 

olyan zenekari művet fejezett be, melyet Liszt teljes szívvel támogatni tudott. A kiadás révén 

mind a hazai, mind a nemzetközi zenei élet jegyzett képviselője lett. A kiadó mércéje az 

önállóság, az előadhatóság valamint a közönség visszajelzése lehetett. A bemutatón 

megbukott darab (Timon-nyitány), vagy visszatapsolt, de stilárisan nem önálló mű (Rómeó és 

Júlia – nyitány) kimaradt, mint a Lisztnek tetsző Hősi dal is, s éppen az ezen sorozatból 

kimaradva megsemmisült Haláltánc. E kiadás jelentőségét növeli, hogy Mihalovich négy 

utolsó nagyzenekari szerzeménye, a Pán halála és a II., III., IV. szimfónia – jóllehet azok igen 

sikeresek -,  nem látott napvilágot nyomtatásban.  

 

1881-1893: Színitanoda igazgatója  
 

Mihalovich 1873 óta tagja a Belügyminisztérium Színházi Ankétjának, 1880-tól 

Zeneakadémia igazgatótanácsának, majd egy évvel később az Országos Színművészeti 

Akadémia igazgatójává nevezik ki. 

A Színitanoda történetében fordulópontot jelent Mihalovich igazgatói működése. 

Rögtön kinevezése után átnézte, majd átdolgoztatta a tantervet. Új munkatársakat is hívott az 
                                                 
 
544 Prahács (1955): 172., 45.levél - 1878.05.16. 
545 Mind a partitúrákból, mind a négykezes zongorakivonatokból mai napig fellelhetők példányok, pl. LFZE 
Könyvtár – raktári számot ld. dolgozat bibliográfiája. 
546 La Mara (1893): 283.levél, 1881. október 8., Budapest, „Les petites raisons qui m’ont empéché de 
communiquer plus tôt vos deux superbes partitions et leurs arrangements pour piano á 4 mains aux éditeurs 
Breitkopf et Härtel, je vous les dirai verbalement. Enfin vos beaux manuscrits sont á Leipzig, et Messieurs les 
propriétaires actuels de l’antique et illustre maison Breitkopf et Härtel vous écriront sous peu le mode de 
publication, á prendre ou á laisser. Ils savent mon sincère intéret pour vos oeuvres et y participeront, je l’espère, 
sans vous mettre en frais.”  
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intézethez, egyben kibérelt a tanoda mellett több lakást, így alakítva ki egészséges 

körülményeket, mind a diákság, mind az oktatók, mind az előadások számára. Bevezette a 

tandíjat, mely abban a korban természetesnek számított (például a Zeneakadémián is), de a 

tanulmányi eredménye alapján már az első évben a hallgatók egy negyede mentességet kapott. 

Énektanítással a zeneakadémiai tanárokat bízta meg, az operai tagozatnak pedig csak az 

operák betanításával kellett foglalkoznia, ezzel tehermentesítette leterhelt akadémiai 

kollegáit.547 Ő vezette be az indexet, mely leginkább ellenőrzőként működött, mert azokat az 

igazgatóság havonta aláírta, majd félévente két alkalommal a szülőknek is hazaküldték.548 Az 

immár háromévesre kibővített képzést elvégzők számára a megélhetést is biztosítani 

igyekezett, ezért minden színi igazgatónak elküldte azt a levelét, melyben kérte őket, hogy 

elsősorban a tanodai papírral rendelkező jelentkezőket vegyék fel. Végül sikerült elérnie, 

hogy ezt a kérését, még a minisztérium is támogassa.549   

E hatalmas építőmunka közben több korábbi tanárral került szembe, többek között a 

nagyhírű és nagytudású Szigeti Józseffel. Szigeti ugyanis nem akart tantervet készíteni, noha 

új igazgatója arra kötelezte. „Ez bántotta az öreget. Azt hitte, hogy mindenki az ellensége, 

elsősorban Mihalovich.”550 Szigeti minden óráján kétértelmű, csípős megjegyzéseket tett az új 

vezetőre, míg nyílt összetűzésre nem került sor. Szigeti ugyanis nemcsak a tantervkészítést 

tagadta meg, hanem a vizsgatartást is. Mivel korábban igazgatókat és intendánsokat is 

megbuktatott, minden tanár félt tőle, senki sem mert ujjat húzni vele. Mihalovich viszont 

többszöri levélváltás után kénytelen volt Csáky Albin jóváhagyásával felfüggeszteni az idős 

színészt.551 Szigetivel ellentétben Mihalovichnak Váradi Antallal és Csíky Gergellyel 

kifejezetten jó kapcsolata alakult ki. 

Liszt 1882-ben rá és Végh Jánosra bízza, hogy a elvei szerint kormányozzák a 

Zeneakadémiát!552 Mihalovich és Liszt kapcsolata, a zeneakadémiai együttműködés során 

jelentősen megváltozott. Mihalovichnak számos hivatali ügyet kellett elintéznie Liszt 

érdekében, utasítására, illetve neki kellett olykor éltesebb mesterét rávenni bizonyos hivatali 

ügyek elintézésére. Kapcsolatukban megjelent a nagyfokú rendszeresség és hivatalosság is – 

noha barátságuk tovább mélyült, a napi találkozások miatt megritkul a levelezésük. A 

hivatalos formákon túl azonban még mindig Mihalovich vigyázott mesterére Cosima 

                                                 
 
547 Váradi (1890): 18. 
548 Váradi (1890): 29. 
549 Váradi (1890): 21. 
550 Váradi (1904): 228. 
551 Váradi (1904): 232. 
552 Prahács (1966): 251., 502. levél - 1882.06.28.   
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távollétében és kérésére.553 Lisztről való gondoskodását láthatjuk egy Ábrányi Kornélnak írt 

levélben is. „Tisztelt Barátom! Ha Liszt megérkezésének bármikor biztos tudomása volna, 

úgy kérem, azt velem azonnal közölni. Tisztelője: M”554 

1882 egyúttal a bemutatók éve. Drezdában 1882. március 12-én kiválóan kiállított 

előadáson mutatták be a Hagbart és Signe című operát, mely nagy sikert hozott a szerzőnek. 

A bemutató végül is Franz Wüllner érdeme, utóbbi ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy a művet 

előadják. Noha Wüllner karmesternek értésére adták, hogy ezt a művet semmilyen 

körülmények között nem állítják színpadra, ő mégis kitartott véleménye mellett, s végül 

diadalra vitte az operát.555 Cosima a távolból, levélen keresztül is nagy örömmel rázza meg 

barátja kezét a bemutató sikeréről értesülve: „…fogadja szerencsekívánatomat a Hagbarth és 

Signe sikeréhez. Mindenek előtt a mű jó előadásához. Dr. Hartmann-nak mindenesetre 

beszéltem az Ön művéről, miután Wüllner karmester biztosított a mű előadásáról.”556 A 

drezdai bemutató estéje jelentős sikert jelentett, mert a hűvös, magas zenei színvonalú 

előadásokhoz szokott közönség, már az első felvonástól tapsolni kezdett, pedig az ott 

ritkaságnak számított. A harmadik felvonás után szintén szokatlanul a drezdai közönségtől, 

háromszor tapsolták ki a szerzőt a színpadra.557 A Hagbarth bemutatója azonban nemcsak 

hazai, hanem nemzetközi szenzációnak is számított, így a német lapokon túl négy további 

külföldi zenei folyóirat írt róla hosszabban: az angol The Musical World, az olasz La musica 

popolare és Archivo Musicale, valamint a svéd Svensk musiktidnings.558 

1882. június 26-án először hangzott fel a Parsifal Bayreuth-ban. Mihalovichra 

gyakorolt hatásáról a következő két operája, az Eliana és a Toldi szerelme kapcsán esik majd 

szó.  

 

                                                 
 
553 Isoz (1950): 204. 
554 OSZK – Kézirattár, Fond XII/760, é.n., id. Ábrányi Kornél. 
555 * Mihalovich Ödön dalműve = Fővárosi Lapok, 1882. március 13.  
556 1882.03.23. (ep.1203), Cosima levele (LFKK), „…gratuliere ich zu dem Erfolg von Hagbarth und Signe. Vor 
allem zur guten Aufführung des Werkes. Dr. Hartmann hatte ich allerdings von Ihren Werk gesprochen, 
nachdem ich von K(apell)meister  Wüllner die Versicherung erhalten hatte, dass es aufgeführt würde.” 
557 „…Még sohasem történt Drezdában, hogy első mű előadásánál oly meleg tapsokat aratott és háromszori 
kihívásban részesült volna az operaíró, mint ahogy tegnap este történt.” * Mihalovich Ödön dalműve = Fővárosi 
Lapok, 1882. március 13. 
558 Stroepel, Robert: Dresden = The Musical World, 1882.01.28., vol 60. n 4., p 58; Anonym: Dresda = La 
musica popolare, 1882.04.13. Anno I n2, p8; Naumann, Emilio: Edmondo von Mihalovich: Hagbart und Signe = 
Archivo Musicale, maggo 1882, Anno I. n9., p 275-276.; Anonym: Dresden = Svensk Musiktidnings, 
Stockholm, 1882 06.15., Årg n:o 12, p 96. 
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1883-1886: Wagner és Liszt halála 
 

Richard Wagner 1883 februárjában Velencében hunyt el. A bayreuthi temetésen sem Liszt – 

sem Mihalovich – nem vett részt, miután Cosima visszautasította apja segítségét.559  

Mihalovich számára Wagner halála – túl egy nagy művész halálakor érzett gyászon – 

nem jelentett lelki törést. Számára Wagner zeneszerzőként volt fontos, Wagner magánemberi 

minősége kevéssé vonzotta. A zeneszerzőként és emberileg is követhető Liszttel továbbra is 

szoros barátságban maradt. Így egy áprilisi Végh-estélyen Mihalovich a Hegyi szimfóniát 

játszotta négykezesben a házigazdával, ám Liszt elégedetlen lévén a tempóval megkérte 

Véghet, adja át a helyét, s Mihalovich-csal fejezte be az előadást.560  

Mihalovichra ebben az évben siker várt, mert májusban Bülow a Sellő-t vezényelte 

Lipcsében, Münchenben pedig Liszt a Faust-ot.561 1884-ben viszont Liszt sem tudta elérni, 

hogy a Szimfóniá-t és a Faust-ot előadja az Allgemeine Deutsche Musikverein. „Nagyon 

bosszankodom, mert ’Mi’ barátunk Szimfóniá-ja és a Faust-nyitánya nem találta meg a helyét 

az ezévi programunkban.”562  

Közben Lisztet, az Európaszerte tisztelt zenefejedelmet megtámadta a túlzottan 

királyhű zenei elit. Az Operaház megnyitójára benyújtott Király-dal–t elutasította 

Podmaniczky Frigyes intendáns - műkedvelő zeneszerző, Liszt korábbi jó ismerőse - 

közvetlen utasítására.563 A Király-dal-ban Liszt ezúttal nyíltabban használta fel a Rákóczi-

induló alaptémáját, mint a Koronázási misében, ezért Podmaniczky félve Ferenc József 

haragjától elvetette Liszt művét. A zenei társadalom két tábora sajtóháborút vívott egymással, 

így többek között Dunkl János nyílt levélben tiltakozott, melyet Apponyi és Mihalovich is 

aláírt, ez utóbbi a Zenetanárok Országos Egyesülete nevében.564 

1885-ben, az országos kiállításra Bartalus István állított össze egy kötetet (Magyar 

Zeneköltők Kiállítási Albuma) a kor minden ismert magyar zeneszerzőjétől egy-egy darabot 

összegyűjtve. Az album címlapján Liszt portréját helyezte főhelyre és a XVIII. rapszódiát első 

műként közölte. Ebben jelent meg Mihalovich Ereszkedik le a felhő című Petőfi-vers 

                                                 
 
559 Legány (1986): 191. 
560 Legány (1986): 199., 1883.04.04. 
561 Major (1929): 16. 
562 OSZK, Kézirattár, Liszt-Levelestár, 1884. Mai 1. Weimar, Végh Jánosnak. „Ce m'est une forte contrariété 
que la symphonie ou la "Faust ouverture" de notre ami MI n'ait pu trouver place, cette année, dans notre 
programme.” 
563 Walker (2003): III/396-397. 
564 Dunkl (é.n.): 209. 
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megzenésítése. A dal újabb lehetőséget adott arra, hogy a magyar prozódiát gyakorolja vele, 

melyre oly nagy szüksége lesz az elkövetkező évtizedben. 1885-ben végre a Budapesti 

Filharmoniai Társaság bemutatta a d-moll szimfóniát, mely tetszést aratott.565 A siker 

felbátorította Mihalovichot, hogy merészen belevágjon egy teljesen újszerű munkába, az 

Eliané komponálásába. 

1886. január 17-én lezajlott a Hagbart pesti bemutatója, amelyen Liszt is jelenvolt és 

amelyet meleghangú levélben méltatott.566 Káldy Gyula a bemutatón fellelkesedve a második 

előadásra valóban megrendezte az előadást, így a tehetsége javát nyújtó Gassi Ferenc és Reich 

Irma alakításával az opera sikert arat. A zenedrámát Pesten tehát teltházzal játszották, ám az 

Opera öt előadás után levette a színről.567  

Mihalovich Lisztet követve ment 1886 nyarán is Bayreuthba. Június 22-én még 

whistezett Liszttel August Göllerich, Otto Lessmann és Bernard Stavenhagen társaságában.568 

Végigkísérte idős mesterét az utolsó napokon, mesélt neki Pestről, kártyázott vele, igaz, az 

utolsó héten már nem látta lehetségesnek Liszt felépülését.569 Liszt haláláról augusztus 1-jén 

értesítette Végh Jánost Aussee-ben.570 Együtt vettek részt a temetésen, mint a magyar 

kormány megbízottjai. Mihalovich, Felix Mottl, August von Loën és Hans von Wolzogen a 

gyásztakaró szegélyét tartotta, Végh pedig az első sorban ment.571 Mihalovich és Végh ezután 

azt indítványozzák Trefort Ágostonnál, hogy Liszt holttestét hozzák haza, melyet még Liszt 

erre vonatkozó szándéka is megerősített. Ismertek azok a lépések, melyeket Cosima tett, hogy 

Liszt sírja végig Bayreuthban maradjon. Mihalovich és Cosima ez ügyben váltott két levele ez 

év novemberében végül is véget vetett hosszú baráti levélváltásuknak. Mihalovich később is 

kijárt Bayreuthba, továbbra is a Wahnfried-villa barátjának számított, de az a korábban 

                                                 
 
565 Major (1929): 16. 
566 Somssich (1925): 421. 
567 Pándi (1967): 144. 
568 Somssich (1925): 424. - Otto Lessmann (1844-1918) az Allgemeine Musikalische Zeitung szerkesztője. 
Walker (2003): III/31. Bernard Stavenhagen (1862-1914): Liszt zongorista tanítványa. August Göllerich (1859-
1923) Liszt tanítványa, bizalmasa. 
569 Schmalhausen  (2007): 124. 
570 OSZK – Kézirattár, Mihalovich Levelestár, Végh Jánosnak, 1886. 08. 01. 
571 OSZK – Kézirattár, Mihalovich Levelestár, 1886. 08. 03. Mihalovich jelentése Treffortnak (OSZK).  
Felix Mottl (1856-1911) fiatal karmester ebben az időben, aki szorosan együttműködött Liszttel az előző 
években, pl. Cornelius Bagdadi borbélya kapcsán. 1896-ban ő fogja bemutatni Magyarországon Mihalovich 
Faust-ját. Walker (2003): III/455.  

August von Loën báró (1827-1887) a weimári udvari színház intendánsa volt, aki többek között 1873-
ban, a budapesti Liszt-jubileumi ünnepség keretében fejezte ki Liszt előtt nagyrabecsülését. Walker (2003): 
III/267. Hans von Wolzogen (1855-1938) ez esetben nem Liszthez köthető személy, hanem Wagnerhez. Ő 
Bayreuth „teoretikusa”, aki ha nem is megalkotja, de hosszú időre lefekteti a wagneri vezérmotívumok-elméletet 
és összeállítja a motívumok ’katalógusát’. Deathridge-Dahlhaus (1988): 96. 
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meglevő jó viszony, mely révén Mihalovich beavatta Cosimát saját műhelytitkaiba, már nem 

állt helyre.  

Mihalovich Lisztben a Mestert vesztette el. Liszt mellett nőhetett fel, elsajátíthatta az 

élő legendától annak műhelytitkait, mind az alkotás, mind a befogadás terén, például, hogyan 

ismerje fel mások tehetségét, miként nyúljon egy ismeretlen zenedarabhoz, milyen módon 

értse meg az ismeretlent. Liszt barátjaként ugyanakkor fontos kapcsolatokra tett szert, s végül 

Liszt jelölte ki idézett 1882-es levelében a Zeneakadémia igazgatói posztjára, hogy 

Mihalovich építse fel azt, amit ő megkezdett. 

 

1885-87: Eliána / Eliane 
 
Wagner halála után, Liszt életének utolsó éveiben született meg Mihalovich harmadik 

befejezett operája, az Eliána. 1885 januárjában kezdte el és márciusra fejezte be az első 

felvonást. 1886. március elejétől április közepéig készült el a 2. felvonás, melyet októberre 

hangszerelt meg. Végül decemberre befejezte a 3. felvonást is.  

Az opera meséjét Mihalovich abból a Tennyson: Királyidill-ciklusból merítette, mely 

Közép-Európában több zeneszerzőt is megihletett. A Királyidill-operák ezáltal beszédes sort 

alkotnak: a kötet 6. balladája a Merlin and Vivien – mely témát Goldmark Károly Merlin című 

és Hubay Jenő az Alienor című operában dolgozta fel. 7. balladája a Lancelot and Elaine – 

melyet Mihalovich zenésített meg, valamint 8. balladája a The Holy Grail – mely 

egybeeséseket mutat Richard Wagner Parsifal-jával. Goldmark Merlin-jét 1887-ben mutatták 

be, mind Bécsben, mind Budapesten, Hubay Alienor-ját 1891-ben állítottak színpadra a pesti 

operaházban.572 A Merlin – Tallián Tibor kifejezésével élve – a „Parsifal nagyoperai 

változata” a sikeres bemutató után mégis lekerült mindkét operaházban a műsorról.573 Hubay 

első operai kísérletéről ismerjük Mihalovich kritikáját. „Minap hallottuk kiváló hegedűsünk, 

Hubay új operáját, aki egyidejűleg az irányításom alatt álló Zeneakadémia professzora is. Ha 

a mű olyan tehetséggel bírna, mint amilyen hivalkodónak tűnik, ez segítene a zeneszerzőnek 

és az előadónak is. Sajnos nem erről van szó, így az ’Alienor’ hallgatása közben sivár unalmat 

érzünk.”574  

                                                 
 
572 Németh (2000): 130. és 132. Goldmark és Hubay operája, mint eredeti magyar operák közvetlenül egymás 
után kerültek színre a pesti operaházban – Merkler: Fanchon szerelmét és Raimann: Szinán pasáját leszámítva.  
573 Tallián (1984): 134. – A Merlin 20-szor került színre, az Alienor 6 alkalommal. 
574 Pechotsch-Feichtinger (1999): 268., „Kürzlich hörten wir eine neue Oper unseres vortrefflichen Violinspielers 
Hubay, der gleichzeitig auch Professor an der, meiner Direction unterstehenden Musikacademie ist. Wenn das 
Werk so viel Talent besässe als es sich prätentsiös geberdet, dann wäre sowohl dem Componisten als auch den 
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* 

Tennyson ’idill’-jéből Mihalovich számára Hans Herrig (1845-1892) német költő írta meg a 

szövegkönyvet 1884-ben.575  

Az első felvonásban a remete köszönti a természetet, majd csatlakozik hozzá az 

álmodozó várkisasszony, Eliána is, aki egy ismeretlen lovagért rajong. Az ismeretlen lovag, 

Lancelot, Garin álnéven meg is érkezik súlyosan megsebesülve Eliána bátyjára, Lavinusz 

lovagra támaszkodva. A sebesültet a remete és Eliána ápolni kezdik, miközben Lavinus annyit 

mesél el, hogy a mindenki felett győztes, nyolc párviadalban diadalt arató ismeretlen lovag – 

aki titkos szeszélyből Lavinus páncéljában küzdött – akkor sebződött meg, mikor Arthúr 

király a tiszta szerelem és hűség erejét hívta segítségül fohászkodásában. A báty és a remete 

távoztával Garin a halált látja közeledni, majd tudatára ébredve öngyilkos akar lenni. Csak 

Eliána szelíd gyengédsége tudja ettől eltéríteni, s lassan a két fiatal között mély érzelem 

születik. A visszatérő báty és emberei elszállítják a lovagot, Eliána pedig a természetnek, 

majd visszatérő bátyjának számol be új érzéséről. 

A második felvonásban a közelben vadászó Ginevra királyné Elianétől megtudja, hol 

szállt meg álnéven Lancelot. Eliána gyorsan felkeresi a lovagot a remete barlangjánál, hogy 

gyengéd ölelésük után féltékenységgel zaklassa és hűségéről megbizonyosodjon. A lovagnak 

közben elmeséli Ginevra vadászatát, mire a lovag kimondja a hűségeskü szavait. A szerelmi 

beteljesedést azonban megakadályozza a remete visszatérése, aki a közelgő vihar elől 

hazakíséri a várkisasszonyt. A lovag azt követeli a lánytól szerelmükre hivatkozva, hogy 

maradjon vele. Eliána belső erkölcsiségétől hajtva hazamegy, igaz kedve ellenére. Hatalmas 

vihar tör ki, s Ginevra menekül be Lancelot barlangba, ahol megleli az „űzött vadat”. Lancelot 

és Ginevra szenvedélyesen ölelik egymást, ám hirtelen megjelenik a királynő fővadásza, aki 

felszólítja a lovagot, hogy térjen vissza a királyi udvarba a dánok elleni nagy hadjáratra. 

Lancelot, akinek neve ekkor hangzik el először, beáll a vadászok közé és elindul velük. A 

remete és Eliána távolról megpillantja őket, s mivel kedvese nem felel neki, elájul.  

                                                                                                                                                         
 
Zuhörern geholfen. Leider ist das nicht der Fall u. so empfanden wir beim Anhören von Alienor trostlose 
Langeweile.” 
575Hans Herrig jogász, újságíró és költő volt, aki Richard Wagnerrel kiterjedt levelezést folytatott. Az Eliána 
előtti évben fejezte be Néró című drámáját, az Eliána utáni évben a Konradin című szomorújátékát. Herrig 
életművében az Eliána az egyetlen alkotás a misztikus Grál-témakörből, minden más színműve a történelmi 
valóság egy-egy elemét állítja középpontba. Feltehetően Mihalovich korábbi szövegíróiban való csalódásai miatt 
esett a wagnerista íróra a választása – ahogy a téma kidolgozása is közös döntésük eredménye lehetett. Rüdiger 
Pohl (Hrsg.): Richard Wagners Briefe an Hans Herrig. Beginn der chronologischen Erstveröffentlichung. In: 
Richard-Wagner-Blätter, Bd. 10 (1986) ff. 
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Az utolsó felvonásban Lancelot győztesen tér meg a dánok elleni hadjáratból, ám a 

triumfus előtt Ginevráját keresi fel, s csak reggelre virradóan fúj kürtjébe, mire győzelmi 

ünnep veszi kezdetét. Az ünnepséget Lavinus zavarja meg, aki sajkájában haldokló húgát 

hozza, s az ő becsülete védelmében kihívja Lancelotot. A hadvezér ismét győz ugyan, de 

összeomlik feléledő szerelme tekintetétől, aki elárult esküjére emlékezteti. Eliána halála 

megrázza Lancelotot, s minden bűnét bevallja a királynak, aki száműzi őt. A tétovázó lovag a 

folyóparton öngyilkos akar lenni, amit ez alkalommal a remete akadályoz meg. Közben 

gyászoló szerzetesek érkeznek az öngyilkossá lett királyné holttestével, s e második csapás 

hatására Lancelot lemond a világról és a remetével megy. 

Az Elianá jelentőségét Szerző Katalin így méltatja: „Az Eliánában Mihalovich immár 

érett mesterségbeli tudással tud eleget tenni a zenés színpad egyik legnehezebb 

követelményének. Figurái úgy (és akkor) válnak élő zenedrámai alakokká, hogy egy másik 

ember, vagy egy új szituáció hatására végre kit tudnak mozdulni önmagukból, s képesek arra, 

hogy sorsuk bonyolult emberi viszonylatok, két vagy több ember kölcsönhatásának zenei 

kifejezőjévé váljék.”576  

Mihalovich vezérmotívum-technikában a ’ruhatári számok’ sematikus használatától 

eljutott odáig, hogy az élő zenei közeg lelki tartalmakat, de szavakra lefordíthatatlan történést 

is ki tudott velük fejezni. „Az Eliánában, a vezérmotívum-technika szerencsés átalakításával a 

Mihalovich-stílus korábbi ellentmondása nagyrészt sikeresen feloldódik. A szimbólumokban, 

allegóriákban bővelkedő szöveg, amely a mű szereplőit sokszor csupán egy-egy hangulat 

megjelenítésével helyettesíti, lehetővé tette a zeneszerző számára, hogy ugyanaz a téma 

többféle jelentéssel szerepeljen a mű folyamán, vagy hogy ugyanazokhoz a szeplőkhöz 

egyszerre több téma is kapcsolódhasson. Ily módon megnyílt a lehetőség… a motívumok laza 

asszociációkat keltő, képlékenyebb idézettechnikájához. Ezzel összefüggésben erősödött fel 

az Eliánéban a korábbi Mihalovich-operákban is megtalálható tendencia: a zeneszerző 

megnöveli, mintegy 30-ra bővíti a visszatérő emlékeztető motívumok számát, és a szöveg 

érzelemközvetítő jellegének megfelelően, a motívumok karakterét is megváltoztatja. 

Legtöbbjüket most nyitott, egymásba könnyen átalakuló, gördülékenyebben összefűzhető 

melodika jellemez.”577 

Az Eliane zenei gondolatai természetesek, frissek és áradóan szenvedélyesek. Az erdei 

háttér lehetőséget teremtett Mihalovich számára, hogy lírai „pasztellszíneit” használhassa. A 

                                                 
 
576 Szerző (1976): 156.  
577 Szerző (1976): 181. 
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szerelmi ellenpólusok ábrázolásánál viszont szenvedélyt sikerült lekottáznia, így Eliána hol 

gyengéd, hol kínzóan féltékeny, hol szemérmes, hol a ’természet lánya’, Ginevra pedig hol az 

érzéki asszony, hol az udvar méltó királynéja, hol ’vadász’, hol a ’vad’.578 Mihalovich 

kiszabadult a wagneri minták követéséből, így a dramaturgiai alapelvek mellett végre saját 

kedvtelésére írhatott. A Trisztán és a Mesterdalnokok ’példája’ „most valóban felszabadító, az 

önálló zenei mondanivaló megnövekedésében lemérhető hatást – és nem utánzásra késztető 

befolyást – jelentett Mihalovich számára.”579 Herrmann Danauser erre a szerzői magatartásra 

használja az eszmei recepció kifejezést.  

Mihalovich ez alkalommal is óriási léptékekben gondolkodott. Így az első felvonás a 

főpróba idején még 80 perces volt, egy későbbi előadásra azonban már 52 percre rövidült, 

míg a második felvonás 72 perce 45 percre, a harmadik felvonás 70 perce 56 percre.580  

 

* 

Tennyson Királyidill-éből inkább ballada született (Mihalovich műfajmegjelölésével: 

költemény), mint sem zenedráma – igaz, a ballada ez esetben nem az osszáni nyelviségre 

épült, hanem egy modern, szimbolikus nyelvezetre.581 Lord Alfred Tennyson (1809-1892) – 

az Egyesült Királyság poeta laureate-ja – költészete Mihalovich életművébe jelentősen új 

színeket hozott. A zeneszerző a müncheni költő- és festőakadémiák világa, az eddai 

hangulatok, valamint a kegyetlen-félelmetes középkori német regék után a preraffaeliták 

képzetvilágából meríthetett.   

Tennyson szövege több irányból ’találhatott rá’ Mihalovichra. Ismert, hogy Ábrányi 

Kornél hívta fel a zeneszerző figyelmét Tennysonra, feltehetően Szász Károly 1879-es 

magyar kiadása kapcsán.582 Tennyson világában gyorsan otthon érezhette magát, ami Péter 

Ágnes irodalomtörténész szavaival magyarázható meg. „Tennyson a mitikus középkor 

színpompáját és erkölcsi szépségét állítja az olvasói elé… Archaizáló nyelvezetű allegorikus 

ciklusa, melyben az Arthur-mondakör meseanyagát dolgozza fel, keresztény, viktoriánus 

eszményeknek megfelelően kialakította a szereplők cselekvési körét és jellemét. A ciklus egy 

ideális, önzetlenségre, tisztaságra épülő és tökéletességre törekvő civilizáció lassú bukását írja 

le az év körforgásával párhuzamosan.”583 Mindegyik eszmény megtalálható Mihalovich 

                                                 
 
578 Szerző (1976): 136. 
579 Szerző (1976): 181. 
580 Az időtartamokat az Eliána zenekari szólamai tartalmazzák:  OSZK Zenei gyűjtemény / Operabánya. 
581 Szerző (1976): 127. 
582 Szerző (1976): 114. 
583 Péter (1993):  Tennyson = VIL 15/313. 
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életművének szövegeiben is: így a tisztaság, tökéletesség iránti elkötelezettség éppúgy jelen 

van, mint a feltartóztathatatlan elmúlás hangulata.  

Az Eliána szövegválasztásban ezeken túl szerepe volt – az érintkező mítoszkör révén 

– a Parsifal letagadhatatlan hatásának is, ugyanakkor mindez nem ad magyarázatot a kifejtett 

szerelmi szálra, s a főszereplővé váló Eliánára. Már pedig az új opera ismét a szerelmet állítja 

középpontba, s egyértelműen az eddigi érzelmi horizontot árnyalja, s fejleszti tovább azáltal, 

hogy az ellentétes minőségeket és ellentétes érzelmeket egybefoglalja. A két szerelme között 

vergődő férfi – ami az eddigi történetekből is ismerős alaphelyzet – ez esetben nemcsak 

életben marad, de rátalál a ’saját’ útjára. 

Ha áttekintjük, hogy Mihalovich operáiban a szerelmes férfisorsok milyen pályát 

futottak be, világosan előttünk áll, a zeneszerzőben időközben végbement hatalmas lelki 

átalakulás: a szüntelen kettőség tragédiáit ábrázolva jutott el a Faust-ban előlegzett, 

Lancelotban megtalált integritásig. Hagbarth egyszerre volt szerető és gyilkos (Signe bátyját 

ölte meg), Wieland Bathildét és Schwanhildét szerette – még zeneileg is ugyanúgy. A Sellő 

ifjúja meghasadt szívvel veszett bele a szerelem örvényébe, ahol a sellő megadta azt, amit 

szende kedvese sosem. A férfival szemben tehát mindig két nő áll, egy erős akaratú s egy 

gyengéd nő, akik minden operában és balladában összetartoznak: a börtönbe vettető Bera 

királynő és börtönből szabadító lánya: Signe; a rabtartó Bathilde és a szárnyakat adó 

Schwanhilde; az uralkodó Ginevra és a szabadságot kérő Eliána. Ebben a lelki térben a 

szerelem tehát tiltott, de mindenképp boldogtalan – az egyetlen megoldás, a rövid, de izzó, 

mindent elégető szerelmi gyönyör kiútja.584 Így kerülhet az életműbe a Sellő szenvedélye, 

Leander 28 szerelmi éjszakája, a Boszorkányszombat orgiája és a dalok megannyi gyönyör-

éneke.  

A már említett integrálási folyamat a zeneszerző édesanyjának halála után jelenik meg 

a szüzsékben, a szereplők életében és a zenei folyamatokban. Tekintsük át az Eliána belső 

lelki folyamatait most ebből a szempontból. Az opera cselekménye elmesélhető úgy, hogy 

Ginevra szabadulna egy rossz házasságból, Lancelot egy tiltott kapcsolatból, Eliána pedig a 

gyámság alól (melyet a remete és bátyja gyakorolt felette) – vagyis a kiindulási alaphelyzet a 

szokásos ellentmondásos állapot. Az opera főszereplői azonban összetettek már az irodalmi 

alapszövegben is, a zenében pedig még inkább, így ezek az önmagukban véve is teljes 

problémakörök tovább bonyolódnak azáltal, hogy a szereplők önmaguk teljes ellentétévé 

                                                 
 
584 Jung kapcsán azt mondhatnánk, hogy az erős akaratú anyakép alapján megszületett anima minden egyes 
párkapcsolati kísérletet a végzet felé lendít, s azokból így válik tragédia. 
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alakulnak át. A jóságos Eliána halottként kísértő szerelmi démonná válik. Az életigenlő 

Ginevra öngyilkos lesz. A több nőt szerető Lancelot remetének áll. Az átváltozás azonban 

minden esetben lelki fejlődéssel jár együtt, Eliána, a gyengéd lány a szenvedélyt ismerte meg, 

amibe földi síkon belehalt, ám jelképesen megdicsőült. Ginevra, az akaratos nő, az 

önlemondást ismerte meg vetélytársa halálakor, amibe ő szintén belehalt a földi síkon, 

jelképesen viszont megtisztult. Lancelot, aki egyértelműen Ginevrával volt boldog, a 

folyóparton végre lemondott a kompromisszumokról (szenvedély csalás árán, vagy erényes 

kapcsolat szenvedély nélkül), és sikerült önmagában a szenvedélyt és a gyengédséget, erényt 

és boldogságot integrálnia.  

Az integrálás lelki és külső cselekményét Mihalovich olyan kétpólusú zenei 

horizonton ábrázolta, ahol a természet világa alkotja az egyik síkot, és a lélek legmélyén 

megbúvó ösztönök, kéjek és félelmek a másikat. A zenei karakterek kialakítása során kínálta 

magát a hagyományos szembenállás: természet és civilizáció, ezt a megoldást a szerző 

elvetette, hogy ne az erkölcs magas ítélőszékéből tekintsen szereplőire. E felettes pozícióról 

való lemondás arról is árulkodik, hogy az anyai felettes ént integráló szerző már az apai 

’ítélkező ’ felettes ént is magába olvasztotta, s egyben uralta is. Saját belső világában ítélkező 

világbíró helyett a szenvedély és a természet közösségét hangsúlyozta. Az udvar 

(hagyományosan az erkölcs színtere), ha már szükségesként megjelenik, a két zenei síkon 

kívül és – hangsúlyosan – nem a két sík felett szólal meg a kórustablókban. A kórus több 

esetben is a zenekar fölé nő, vagyis emberivé teszi (humanizálja) a ki nem mondható, meg 

nem nevezhető zenei eseményeket. A kórus más értelemben általánossá teszi a három 

főszereplő tragédiáját, az emberi közösség közös élményeként jeleníti meg, sőt vesz abban 

részt. Így érthető az erkölcsi sík – hiánya –, mert a kórus révén válik a két szerelmi tragédia 

mindannyiunk által, mindannyiunk között lejátszódó, mindannyiunk életében lejátszódó 

eseménnyé. 

Ez az akár magánéleti modellként is értelmezhető helyzet szinte újjászülte 

Mihalovichot, mert miként főhőse, úgy ő maga is elszakadt két erőteljes csábítójától: a 

’wagnerizmustól’ és a ’verbunkizmustól’, s mindkettőt belsővé téve, de mégsem lekötve 

magát hozzájuk, megalkotta első szabad, Mihalovich-stílusban írt operáját.585 

                                                 
 
585 Szerző (1976): 133. 
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1887-1919: „Tudott igazgató lenni” 
 

Mint a Lisztről szóló fejezetben már láttuk, Mihalovich 1871-től vett részt a Zeneakadémia 

ügyeiben. A megalakulásban jelentős szerepe volt, mert több esetben ő tárgyalt Liszt nevében. 

1875 és 80 között csupán magánemberként segített Lisztnek, majd 1880-tól, már hivatalosan 

is az ideiglenes akadémiai igazgatótanács tagja lett.  

Mihalovich 1882-ben már átfogó reformokat sürgetett, melyeket megküldött Lisztnek. 

Liszt teljes mértékben egyetértett, csupán a minisztériumi buktatóktól tartott. „A budapesti 

zeneiskolákat illetően bizonyos reformokkal és javításokkal teljesen egyetértek, bár eljárásom 

ezen a téren talán kissé bátortalannak látszhatik. A minisztérium biztos támogatása nélkül, 

amely jóindulatot mutat ugyan irántam, tanácsosnak tartom a passzív és semleges magatartást 

ott, ahol haladó szellememnek valami nem felel meg. Örülök, hogy kedves barátaim, 

Mihalovich és Végh okosan és erélyesen haladnak előre és így Budapest a zenevilág 

szempontjából nem lesz az osztrák-magyar monarchiának egyik jelentéktelen városa, mint 

eddig. A >nemes magyarokat< megilleti a művészeti patriotizmus állandó ápolása.”586 A 

reformjavaslatok sokban azonosak az 1887-ben Trefort Ágostonnak átnyújtott, s később 

Nemzet-ben megjelent összefoglaló reformtervezetével. Így Mihalovich egymaga foghatott 

neki annak, hogy Liszt szellemében kiépítse a magyar zene fellegvárát, mert 1887-ben Erkel 

Ferenc is visszavonult, csupán tanárként kívánt a továbbiakban résztvenni a munkában. 

Mihalovich 32 éves működésének eredményéről, a sikerekről, arról hogy miképp is 

lett a pesti intézet a világ egyik leghíresebb és legjelentősebb zeneakadémiája, szerencsére 

már sokan írtak. Papp Viktor zenetörténész pár mondattal így foglalja össze Mihalovich 

igazgatói működését: „Becsvággyal töltötte be hivatalát. Vigyázattal válogatta össze 

munkatársait, kiknek működése és hatása révén a magyar zenepedagógia területe viruló ligetté 

alakult át. Ezt az érdemét kell mind között a legnagyobbnak tartanunk. Megteremtette Európa 

egyik legelső zeneiskoláját. Tudott igazgató lenni.”587 

                                                 
 
586 Prahács (1966): 502., Liszt Mihalovichnak, 1882. 06.28., „Mit gewissen Ausmerzungen, Reformen und 
Verbesserungen in den Budapester Musik Instituten bin ich ganz einverstanden, wenn gleich mein Verfahren in 
diesem Bezug etwas furchtsam scheinen mag. Ohne sichere Stütze im Ministerium, welches mir zwar 
wohlwollend gesinn ist, aber dennoch andere Einflüsse und Rücksichten in Rechnung zu bringen hat, hielt ich es 
für rathsam mich öfters passiv und neutral zu verhalten, wo es meinem Fortschrittsinn nicht passte. Es freut 
mich, dass meine verehrten lieben Freunde, Mihalovich und Végh  kräftig und klug einschreiten. Somit wird 
Budapest nicht mehr für die Musikwelt eine nebensätzliche Ortschaft in der Monarchie Oesterreich-Ungarn 
verbleiben. Den >edlen Magyaren< gebührt die verständige Fürsorge unseres Kunstpatriotismus.” 
587 Papp (1940):123. 
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A kezdet kezdete azonban nagyon nehéz volt, s oly kemény munkát követelt tőle, mely 

egy ideig igénybe vette minden idejét. Gyakorlatilag ugyanaz a munka várt rá, mint a 

Színitanodánál, csak most még nagyobb léptékben kellett gondolkodnia. Mint újonnan 

kinevezett igazgatónak egyszerre kellett mindennel foglalkoznia, így önmagára s barátaira is 

alig maradt ideje. A legközelebbi barát, Apponyi Albert erről az időszakról negyven évvel 

később így nyilatkozik:  

„Ma már kevesen emlékeznek vissza azokra a vajúdásokra, amelyeken az intézet 

átment, míglen a befejezettségnek és fegyelmezett, következetes működésnek azt a fokát 

elérte, amelyen ma áll, mint a nemzet kultúréletének egy olyan tényezője, amelynek 

hiányzását el se tudjuk képzelni. De én mindezeket láttam, leküzdésükben, mint az 1880-ban 

kinevezett igazgatótanács tagjának némi részem is volt. Ekkor Mihalovichot is csak az 

igazgatósági tagság fűzte az intézethez. Ennek azonban az első pillanattól kezdve lelke és az 

alelnökké kinevezett, kegyeletes emlékünkben levő Végh János barátunkkal együtt, valóságos 

irányítója volt. Az akadémia három nagy név fényében született meg: Liszt Ferenc, Erkel 

Ferenc és Volkmann Róbert voltak első vezetői.  

A lángész azonban nem jár mindig együtt a fegyelmezésnek, a rendszeres oktató és 

irányító munkának, a betolakodó hívatlanok távoltartásának és ebből eredő kellemetlenségek 

elviselésének azzal a képességével mely egy ilyen intézet vezetőjénél gyakorlati szükség. A 

géniusz sokszor hadilábon áll az élet ezen elutasíthatatlan következményeivel. Ama ragyogó 

hármas csillagzat sem érezte magát otthon ezeknek a nehézségeknek terén. Ki is várhatta azt 

Liszt Ferenctől, akinek különben pedagógiai genialitása kétségen felül állott és nálunk is 

maradandó nyomokat hagyott, hogy egy tündöklő zenei pályának estéjén az igazgatás szürke 

napi feladatába merüljön el? Tőle nagy impulzusok jöhettek – és jöttek, de a szükséges 

ridegséget ő nem képviselte, az igavonást ő nem vállalhatta. Erkel Ferenc is túl volt már azon 

a koron, amelyben a feladatoknak ez a része teljesíthető. Volkmann Róbertről nem is szólva, 

akinek magába zárkózott egyéniségét idegenül érintette a külvilág minden szele. Az ebből 

eredő hiányosságok orvoslására lett volna hivatva az előbb említett igazgatótanács, melynek 

legjobb oldala az volt, hogy Mihalovich Ödön és Végh János vitték ebben az iránytadó 

szerepet, bennük pedig Liszt Ferenc tökéletesen megbízott.  

De az igazi megoldás mégiscsak az volt, mikor az igazgatás az arra hivatott fiatal 

erőknek kezébe került és az az erő, a dilettantizmus minden beavatkozása nélkül, teljes egyéni 

felelősséggel, a maga egész énjének belevitelével, szabadon érvényesülhetett. Ez a fiatal erő, 

amely magában egyesítette a legmagasabb művészi ideálok látását, átérzését és szuggesztív 

hatóképességét, a fegyelmezés vasakaratával és a tisztes munka tudásával éppúgy, mint 
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lelkiismeretességével, főleg pedig a puritán jellem megközelíthetetlenségével és abszolút 

önzetlenségével: ez a fiatal erő Mihalovich Ödön volt. 

Melléktekinteteket nem ismert, népszerűséggel nem gondolt, ridegnek mutatkozott. 

Hát bizony eleinte és jó sokáig nem szerették. Őt tették felelőssé – még pedig teljes joggal – 

nagyképességű idegen tanerők meghívásáért, mely szükséges volt, ameddig hasonló 

minőségűekkel itthon nem rendelkeztünk, melyért azonban természetszerűen megnehezteltek 

azok, akik magukat jogtalanul mellőzötteknek hitték és akik mindegyikének voltak sajtóbeli 

összeköttetéseik. De hol volnánk zenei fejlődésünkkel egy Kössler János, egy Popper Dávid 

alapvető munkája nélkül? Ma ezt mindenki elismeri, de akkor zúgott a vihar a berkekben és 

erős akarat kellett ahhoz, hogy vele szembeszálljunk. 

Tehát Mihalovich akkor nem volt népszerű az intézeten kívül és alig volt az az 

intézeten belül. Mert ott erős fegyelmet tartott, komoly munkát követelt mindenkitől és nem 

tűrte, hogy valaki, ősi magyar szokás szerint, könnyebb végét vegye a dolgoknak. Voltak 

azonban megértő, lelkes munkatársai, kik méltán osztoznak vele az elért nagy eredmény 

dicsőségében; elég a Hubay-Kössler-Popper hármas csillagzatra rámutatnunk és a tanári kar 

más jeleseire, akiket megnevez a Zeneakadémia krónikája. Ezt az együttműködést az ő 

szelleme irányította és puritán egyénisége kezdettől fogva imponált mindenkinek.  

Mikor azután kibontakoztak az eredmények, mikor megjelentek a közönség előtt a 

szigorú munka eredményei: a művészi egyéniségekké érlelt ifjú tehetségek, melyeknek raját 

bocsátotta az országba és az egész művelt világba ez az intézet, mikor kiderült, hogy itt 

megvalósult zenei kultúránk önállósága és folytonossága, hogy a zenepedagógia terén 

önmagunkat fenntartani és fejleszteni képesek lettünk, hogy zenekari, kamarazenei, operai 

életünket önállóan táplálni bírjuk, hogy a zeneművészet terén egyenrangúakká lettünk a nagy 

európai kulturnemzetekkel és annyit adunk nekik, amennyit tőlük veszünk és mikor annak 

öntudatára ébredünk, hogy mindez nem volna Mihalovich intranzigens jelleme s a belőle 

kiáradó komolyság nélkül; akkor az intézet belső életében évtizedeken át tanúi voltak tanárok 

és növendékek annak a megalkuvást és kicsuszamlást nem ismerő puritán erkölcsnek, annak a 

fölényes részrehajlatlanságnak, mely protekciót, előszeretetet, ellenszenvet nem ismert az 

intézet vezetésében és mikor sokak előtt olykor fellobbant a ridegség fátyola és megjelent a 

mögötte rejtőző meleg szívjóság: akkor elolvadt az idegesség, a tartózkodás, a hidegség és 
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igazgatóságának utolsó éveiben nemcsak tekintély volt Mihalovich Ödön, hanem igazi 

szeretet vette őt körül és én tanúja vagyok annak, hogy ez neki mennyire jól esett.”588 

Kern Aurél is a támadások keresztüzében álló hősként tekintett rá vissza 1917-ben. 

„Mihalovich Ödön mitsem törődve mindezzel, ment tovább a maga útján. Kinevezték a 

Zeneakadémia igazgatójává. A Zeneakadémiát is támadni kezdték, galádul, azzal a 

célzatossággal, mely nálunk minden művészi intézmény megölője. A Mihalovich Ödön 

érinthetetlen személyi nobilitása, művészi hitele pajzs és palládium gyanánt védte az intézetet, 

óvta a fejlődését. Mihalovich harcolt az iskolájáért, harcolt az ő embereiért, s harcolt a 

betolakodók ellen, a művészietlenek ellen. Igazságos és győzelmes harc volt; ellenfeleit 

leszerelte, elhallgattatta, saját professzoraiból, tanítványaiból ragaszkodó, hűséges gárdát 

nevelt magának, apostolokat az ő művészi hitvallásának.”589 

Siklós Albert (volt zeneakadémista, majd zeneakadémiai tanár) már az eredményeket 

sorolja fel a következő idézetben: „1887-ben került Liszt utódjaként az Orsz. Zeneakadémia 

igazgatói székébe s ekkor indul meg Főiskolánk rohamos emelkedése oly tempóban, hogy a 

század elején már Európa legelső zenei tanintézetei között emlegetik. Vasmarokkal látott neki 

a tanári kar újjászervezésének és kiegészítésének. Kineveztette Kodály Zoltán, Siklós Albert 

és Weiner Leó tanárokat a zeneszerzéstan és zeneelmélet tanáraivá. Meghívta Chován 

Kálmán, Szendy Árpád, Bartók Béla, Székely Arnold és Dohnányi Ernő tanárokat a zongora 

felső tanszakának betöltésére. Felterjesztésére lettek Bloch József, Kemény Rezső, Grünfeld 

Vilmos és Mambriny Gyula a hegedűtanszak tanárai. Meghívta Szabados Bélát, Schiffer 

Adolfot, Molnár Gézát, Antalffy-Zsiross Dezsőt és a Főiskola még ma is működő számos 

érdemes tanárát, kikkel oly tantestületet szervezett meg, hogy annak alig akad párja a 

kontinensen. A Zeneakadémia páratlan fejlődését csak egy adattal világítjuk meg: mikor 

1887-ben elvállalta igazgatását, összesen 98 növendék látogatta az Andrássy-út egyik 

bérházának első emeletét elfoglaló intézetet; mikor 1919-ben a forradalom szomorú napjaiban 

visszavonult, 637 volt a beiratkozott növendékek teljes létszáma.”590 

Fodor Gyula Mihalovich tisztánlátását és tehetséggondozását emeli ki: „…művészeti 

politikájának liberalizmusa, toleranciája mintaszerű, egyedülálló szinte. El lehet mondani, 

hogy az Országos Zeneakadémia: az ő műve. Ami pedagógiai szempontból is használható 

érték a magyar zenei életben van, kevés kivétellel a Zeneakadémia mind magában egyesíti; 
                                                 
 
588 Apponyi (1930): 3. 
589 Kern (1917): 11. Kern visszaemlékezésének az az érdekessége, hogy 1902-ben „Zenei viszonyaink 
németsége” címmel ő írt pamfletet egykori igazgatójáról – vagyis a támadók között őt kell azonosítanunk. 
Tizenöt évvel később e méltató sorokkal kért nyilvánosan bocsánatot. 
590 Siklós (1929): 4. 
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művészeti hitvallása Magyarországon évtizedek óta senkit a hivatalos zenei életben, 

karrierjében meg nem akasztott s hogy meg nem akaszt: jórészt Mihalovich érdeme. 

Megtörtént az a különös és szinte egyedül álló eset, hogy a magyar muzsika úgynevezett 

forradalmárjai: Bartók Béla, Weiner Leó, Kodály Zoltán fiatal korukban már: akadémikusok 

voltak, professzorok, a tehetség jogán, amelyet Mihalovich mindig elismert, sőt: az 

érvényesülés egyetlen jogalapjának ismert el.”591  

 

* 

Amikor Mihalovich átvette a Zeneakadémia vezetését, a hallgatók zongora, orgona, hegedű, 

cselló, ének és zeneszerzés szakra jelentkezhettek. Mihalovich Ödön először az előkészítő 

osztályokat szervezte meg592, majd a nagybőgő oktatását vezette be593. 1894 és 98 között a 

fúvósoktatást (kürt, oboa, fuvola, klarinét, fagott, harsona és trombita szakon) indította el – 

melyeket 1899-re ingyenessé tett –, s megteremtette a módszeres tanárképzést, valamint a 

gyakorló iskolai tanítást is. Batizi László hangsúlyozza azt, hogy Mihalovichot fontosnak 

tartotta a magyar nemzeti zenei stílus oktatását. „Mint a zeneakadémia igazgatója 

természetesen nem gátolta a régi magyar zenét sem. Ezt látjuk munkatársainak 

megválogatásából, valamint abból is, hogy a magyar zenetörténetet, azonkívül magyaros 

hangszerek tanítását is (pld. cimbalom) bevezette a főiskola tárgyai közé.”594  

Mihalovich sokat tett hallgatói érdekében. Már az első igazgatói évében kérvényezte, 

hogy a Zene- és Színiakadémisták felléphessenek az Operaházban.595 1901-ben Mihalovich 

elérte kétüléses tárgyalássorozattal, hogy az Akadémia zeneszerző növendékei évente egyszer 

bemutatkozhassanak a Magyar Királyi Operaházban minden év október 22-én, Liszt 

születésnapján.596 Máskor Brahms megkéri Mihalovichot Stefan Stocker zongorista 

támogatására, egyben jelzi, hogy beszélt már Eugen d’Albert-tel Mihalovich kérésére.597 Pár 

évvel később, 1897-ben Mihalovich egy másik hallgatóját, a fiatal Dohnányit ajánlja d’Albert 

                                                 
 
591 Fodor (1917): 5. 
592 Szerző (1977): 122. 
593 Szerző (1977): 116. 
594 Batizi (1944): 29. 
595 LFZE Könyvtár, Mihalovich-levelek, 1887.11.26. Mihalovich Keglevich-hez. 
596 MOL, Operaházi feldolgozatlan anyag, 1901.10.19. Mihalovich Ödön az Operaház igazgatójának. 
597 LFZE Könyvtár, Mihalovich-levelek, 1888.03.03. Brahms Mihalovichnak. 
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figyelmébe.598 Dohnányit olyan érettnek tartotta Mihalovich, hogy 1897-ben át akarta adni a 

húszéves fiatalembernek Liszt Ferenc tanszékét, a zongoratanszzéket.599  

Mihalovich tisztánlátására és érzékenységére szép példa az alábbi levél. „Márcz.13. 

Kedves Barátom! / Becses soraidra van szerencsém a következőket válaszolni: igaz, hogy 

Weigl Mária k.a.-nak mindenből ’jelese’ van, de ez az eredmény inkább szorgalmának, mint 

tehetségének tudható be, ezen állításomat nem csupán személyes tapasztalatom és 

meggyőződésem igazolja, hanem az a tény, hogy Weigl Máriát tanára (Thomán) dacára hogy 

már IIIad éves, még egyetlen egyszer sem merte egy  nyilvános hangversenyenben felléptetni, 

holott Kőszegi már hegedült nagy sikerrel és f.h. 19-én ismét fog hegedülni nyilvánosan.  

Weigl Máriából legfeljebb egy kevésbé jó vagy rossz zongora tanárnő válhatik, aki 

csinos létére, előbb-utóbb férjhez fog menni, s akkor – a művészet nem nagy kárára – amúgy 

is le fog mondani arról a pályáról, amelyre jelenleg készül. Kőszegi szegény fiú, aki, hogy 

fenntartsa magát, kénytelen volt a Vígszínház zenekarában egy nyomorultan díjazott állást 

elvállalni, Kőszegi-nek idei értesítője csupa ’kitűnőt’ tüntet fel, Kőszegi-nek tehetsége a 

főtanszakon jóval felülmúlja Weigl k.a. tehetségét. Mindezekből kifolyólag arra kérlek, hogy 

a tanári értekezlet határozatát, melyhez én is hozzájárultam, jóváhagyni szíveskedjék. Ezer 

örömmel jutalmaznám a szorgalmat is, ha az ösztöndíjakra felvett összeg nem volna oly 

silányan csekély.  

Nyugtasd meg a hozzánk fordulókat, hogy a jövő évben, ha a k.a. képességeiről a 

nyilvános hangversenyeken is beszámol  az ösztöndíj élvevezetében részesülhet, mely 

rendesen amúgy is az utolsó évbelieknek szokott megadatni.  

Szívélyes üdvözlettel: / Tisztelő híved, / Mihalovich”600 

Egy másik alkalommal a szerény magaviseletű, szegéy környezetből származó, ám 

tehetséges Peter Königet (későbbi nevén: Király-König Péter) terjesztette fel a Volkmann-

díjra. 601  Király-Königet később is támogatta, például 1904-ben Mihalovich ajánlólevelével 

lesz Király annak a szegedi zeneiskolának igazgatója, mely ma a nevét viseli.602 A következő 

levélben megint csak a mély emberség szólal meg derűvel leplezve: „Vasárnap, jún. 17. 

Kedves Barátom! Fogadd legmelegebb köszönetemet szíves leveledért és kegyes 

közbenjárásodért. Én azonnal írtam Szegedre és König Pétert a legmelegebben ajánlottam, 

                                                 
 
598 LFZE Könyvtár, Mihalovich-levelek:1897.09.12., D’Albert Mihalovichnak. 
599 Mátéka: 152. = A Zene XXI/10., 1940.03.16. – Dohnányi ekkor még külföldre vágyott, így majd csak 20 
évvel később csatlakozik a Zeneakadémia tantestületéhez. 
600 LFZE Könyvtár, Mihalovich-levelek: 1902.03.13. Mihalovich K.Lippich Eleknek 
601 OSZK, Kézirattár, Mihalovich-levelestár: 1897. 02.23. Király-Könignek. 
602 LFZE Könyvtár, Mihalovich-levelek: 1904.01.16. Mihalovich Gaál Endréhez. 
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habár az állás úgy van dotálva, hogy szegény König aligha fog mindennap marhahúst ehetni. / 

Őszinte híved: Mihalovich”603 

Persze az igazgatói feladatok olykor fárasztották is, például a felvételi vizsgáktól előre 

tartott.  „Sajnos, előtte még a zeneakadémiai vizsgákon kell asszisztálnom, amely igazgatói 

állásom legnehezebb és legkeményebb feladata. Hogy micsoda kínszenvedés több, mint száz 

zongoracsépelő növendéket meghallgatni, arról csak egyvalakinek van fogalma, akinek 

szomorú kötelessége ezt a válogatott pokoli kínt nyugodtan és még érdeklődve is eltűrni.”604 

Szeptemberben így keresett kikapcsolódást: „A Magy. Kir. Zeneakadémia igazgatójaként az 

első napokban több mint száz felvételi vizsgát kellett kibírnom. Vigasztalásként elmentem 

tegnap a cirkuszba egy zenélő elefántot meghallgatni. Eme állat ügyessége felüdülés volt 

szegény megkínzott füleimnek.”605 

Mihalovichnak ugyanakkor a hallgatói okozta botrányokkal is foglalkoznia kellett. Így 

például 1891. február 22-én zeneakadémisták narancshéjdarabokat és –magokat dobáltak a 

Várszínházban, József főherceg páholyába is, amikor a főherceg benntartózkodott. Ezért a 

színház vezetője, gróf Zichy Géza bezáratta a két zeneakadémiai páholyt, ha a fenségek 

jöttek.606 Az ügyet súlyosbította, hogy Mahler távozása miatt ezekben a hetekben Mihalovich 

és Zichy között kifejezetten ellenségessé vált a viszony. A zeneakadémiai igazgató szigorúan 

járt el, amikor megvonta a bűnösöktől a páholyjegyet, ám – válaszában azt is hangsúlyozta -, 

hogy a páholyba rendszeresen idegeneket is beenged a színházi személyzet és ez alkalommal 

is ők kezdeményezték a rendbontást!607 Zichy két hónappal később újfent panaszt tett a 

zeneakadémistákra, mert azok az Operaház épületében a balettlányok körül forgolódnak, 

„holott ez tilos, mert ott gyerekek is tartózkodnak!”608 

Egy másik fontos kérdéskör, hogy az intézmény kinőtte az Andrássy úti épületrészt. 

Mihalovich és Apponyi együttes erőfeszítéssel végül is meggyőzték az Országgyűlést egy új 

épület szükségességéről, melyet 1907-ben avattak fel háromnapos ünnepségsorozat keretében. 

                                                 
 
603 OSZK, Kézirattár, Mihalovich-levelestár, 1902. 06. 17. Mihalovich K.Lippich Eleknek 
604 Pechotsch-Feichtinger (1999): 271, 1892. május 11., „Leider muss ich noch vorher den Prüfungen in der 
Musikacademie assistiren, die auch für mich die schwerste u. härteste Prüfung meines Directoren-Standes sind. 
Welche Marter es gewehrt über 100 clavierdreschende Zöglinge anzuhören, davon hat nur der einen Begriff, 
dessen traurige Pflicht es ist diese ausgesuchte Höllenqual nicht zu ruhig, sondern auch noch mit Interesse über 
sich ergehen zu lassen.” 
605 Pechotsch-Feichtinger (1999): 271, 1892. szeptember 20., „In meiner Eigenschaft als Director der Königl. 
Ungar. Musikacademie, musste ich in den jüngsten Tagen mehr als 100 Aufnahmeprüfungen über mich ergehen 
lassen. Als Revanche besuchte ich gestern den Cirkus um einen musicirenden Elefanten anzuhören. Die 
Geschicktlichkeit dieses Thieres war ein wahres Labsal für meine armen, gequählten Ohren.” 
606 MOL, Operaházi feldolgozatlan anyag, 1891.02.23., Zichy Géza Mihalovichnak. 
607 MOL, Operaházi feldolgozatlan anyag, 1891.03.03., Mihalovich Zichynek. 
608 MOL, Operaházi feldolgozatlan anyag, 1891. 05.05., Zichy Mihalovichnak. 
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A Liszt Ferenc téri zenepalota felavatását 1907. május 14-én kezdték meg Mihalovich 

Királyhimnuszával. Erkel Ünnepi nyitányával tisztelegnek egykori vezetője előtt, majd 

felhangzik Koessler János ez alkalomra komponált „A megdicsőültekhez” című gyászódája, 

melynek szövegét a Zeneakadémia akkori titkára, Moravcsik Géza írta, Béri Géza 

művésznéven. A harmadik műsorszámként hangzott el Volkmann Róbert C-dúr 

zongoraversenye, melynek szólistája Bartók Béla volt. Végül Mihalovich III. szimfóniájából 

hangzott el a 4. tétel, Ünnepi hangok címmel. Az Akadémiai Zenekart Hubay Jenő és Popper 

Dávid vezényelte. Jelen és múlt így kapcsolódott össze a leghivatalosabb állami ünnepségen, 

s még inkább a kevésbé protokolláris további hangversenyeken. 

Az oktatás színvonala, skálája és tárgyi feltéelei mellett a szellemi feltételekkel is 

foglalkoznia kellett az igazgatónak. Így a tanári karnak állami tisztviselői státuszt, jelentős 

fizetést és nyugdíj-jogosultságot harcolt ki.609 Mai szóval, minőségbiztosítási célból létrehozta 

az intézmény tanáraiból álló Akadémiai Zenekart, mely 1907-1914 között magas színvonalú 

hangversenyeket tartott Hubay Jenő és Popper Dávid irányításával.610 Mihalovich e szakmai 

műhely mellett létrehozza a tanári banketteket is, melyeken a tantestület tagjai szakmai és 

pedagógiai kérdésekkel foglalkozhatnak kötetlen formában. Virágh Emese figyel fel arra, 

hogy a sokoldalú, szigorú, de következetes munkát végül mindenki elismerte, s ezért 

Mihalovich igazgatói tevékenységéről csak jót olvashatunk.611 

Az egyetlen kérdés, amire nem tudok válaszolni, hogy az igazgató miért nem tanított 

egyetlen órát sem.612 A fejezet befejezéseként pedig álljon itt két idézet arról, hogy 

igazgatóként tanítványai érdekében saját zeneszerzői látókörén is túllépett. Kern Aurél erre 

így emlékszik: „Dogmáján, a wagnerizmuson, amelyen oly következetes ragaszkodással 

építette föl élete munkáját, a kor rég túljárt már. Strauss, Debussy, Bartók körül folyt a 

vélemények csatája. És Mihalovich bámulatos megértéssel, éveit meghazudtoló modern 

érzéssel méltatta a fiatal, forrongó művészet létjogát. Dicsérte mindazt, amit ebben a 

művészetben őszintének és igazán artisztikusnak tartott. Mily kevés öreg mester tud ennyire 

fölülemelkedni a maga idejének szellemén és előítéletein.”613 Fodor Gyula pedig egy már 

idézett visszaemlékezésében Bartók, Kodály, Weiner zeneszerzői munkásságáról kérdezte 

                                                 
 
609 Szerző (1977): 114. 
610 Molnár (1936): 96. 
611 Virág (2003): 9. 
612 A kérdést árnyalja egy ünnepi köszöntés megjegyzése, a Tolnai Világlapja 1912-ben nemcsak a szerző 70. 
születésnapjához gratulál, de Mihalovich tanári működésének 40. évfordulójához is. Miben vehetett részt 
Mihalovich 1872 óta? Miben állhatott tanári tevékenysége? Zongorázni tanított? A kérdés jelenleg még 
eldönthetetlen. Tolnai Világlapja, 1912. november 3., 2632. 
613 Kern (1917): 11. 
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egykori igazgatója véleményét. „Ha nem is értem néha a muzsikájukat, el tudom képzelni, 

hogy azért lehet: szép és tudom róluk, művészetük egyéb, számomra hozzáférhetőbb 

megnyilatkozásaiból, hogy: tehetségesek. Ez nekem elég.”614 

 

1888-1902: „Hochverehrte Frau!” 
Mathilde Wesendonck és Mihalovich Ödön barátsága 

 

Mihalovich az Eliána befejezte után, a wagneri örökség eszmei recepcióvá emelése után 

került bensőséges barátságba Wagner svájci múzsájával, Mathilde Wesendonck-kal (1828-

1902). Barátságukból jelenleg Mihalovich 41 levele ismert az 1889-1898 közötti időszakból, 

ám Mathilde Wesendonck válaszlevelei még nem kerültek elő. 

Az ismeretség valódi kezdetét nem ismerjük, azonban Inge Birkin-Feichtinger szerint 

1882-ben már ismerhették egymást. Mihalovich 1889-ban, az Eliane reménybeli berlini 

bemutatója kapcsán írt levele alapján ugyanis azt feltételezi az osztrák kutatónő, hogy 

Mathilde Wesendonck már 1882-ben látta a Hagbarth-ot. „Ön egyszer már olyan jóságos 

volt, hogy segített egyik operámat bemutatni, hátha sikerülne másodszor is.”615A 

levélrészletre alapozott feltételezést az is megerősíti, hogy a Wesendonck-család 1872-1883 

között Drezdában élt. Az ismeretség e korai adata egybecseng Virág Emese felvetésével, aki 

Mihalovich Wesendonck-dalaival kapcsolatban megállapította, hogy az egyetlen ciklusba nem 

szerkesztett „Im Herzen trüb” kezdetű dal befejezési dátuma: 1888.616 Az ismeretség 

mindenképp Bayreuth-ban, vagy Bayreuth kapcsán köttetett. Mathilde Wesendonck 

Salzkammergut-ban, Mihalovich pedig a nagyon közeli Alt-Aussee-ban bérelt szállást.617 

Vagyis, a megtalált 1889-tól  ismert levelezés csak egy része a levélfolyamnak. 

Mihalovich Ödön és Mathilde Wesendonck kapcsolatáról a levelek alapján is csak 

áttételesen értesülünk. Mihalovich számára fontos volt a művészetértő hölgy, igényelte a 

rendszeres találkozásokat. 1890 decemberében így írt neki: „Miért nem él Ön itt vagy én 

Berlinben? Ó! Minden olyan ügyetlenül van elrendezve ebben a lehetetlen világban. Ahelyett 

hogy összehozná az embereket, akik szeretik és megértik egymást, szétszórva élünk 

                                                 
 
614 Fodor (1917): 5. 
615 Birkin-Feichtinger (2006): 67., „Sie waren ja schon einmal so gütig mir eine Oper aufzuführen helfen, 
vielleicht gelänge es auch ein zweites Mal.” 
616 Virágh (2003): 46. 
617 Pechotsch-Feichtinger (1999): 250. 
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mindannyian, a szélrózsa minden irányában. Milyen sokáig tart még, mire nyár lesz, amikor a 

nap, virágok és barátság minket egyesítenek!”618  

A levelezés tartalma főként Mihalovich és Mathilde közös élményeit, ismerőseit érinti, 

valamint a zeneszerző épp folyamatban levő ügyeit. Így például az 1891-es év leveleinek 

visszatérő témája Mahler budapesti operaházbéli hiánya.619 Más alkalommal a II. (h-moll) 

szimfónia, az Eliane és a Toldi sorsa bontakozik ki a sorok között. Egyeztetik telelésük és 

nyaralásuk, egymáshoz igazítják bayreuthi kirándulásuk, s adott esetben egymás ünnepeire is 

ellátogatnak, például Mathilde friss özvegyként is résztvett Mihalovich legjobb barátjának, 

Apponyi grófnak az esküvőjén. A levelekből kiderül az is, hogy Mihalovich nagyon kedvelte 

Mathilde családját is.  

A levelek azért fontosak a kutatás számára, mert a fennmaradt Mihalovich-levelek 

közül ezekben tud a legmélyebben önmagáról vallani. Liszthez írt leveleiben főként a mestere 

életét is érintő kérdéseket helyezte középpontba, illetve esetenként saját szerzői 

tevékenységét. Mahlerrel – hamarosan tárgyalandó – való levelezésében kifejezetten 

zenepolitikai és zenei eseményekről számolnak be. Mathildének viszont Mihalovich 

’mindent’ elmondhat, így tőle tudjuk meg, hogy mit gondol a zongorafelvételikről, Hubay 

operájáról, Mahlerről, vagy adott esetben a természetről. Az 1890-es évtizedeket átfogó 

levelezés (melyből sajnos éppen az utolsó három nagyzenekari alkotások korszakára 

vonatkozóak hiányoznak) a napló hiányát is pótolják – a vonatkozó részek az egyes 

zeneművek tárgyalása során szerepelnek majd a dolgozatban. 

1902-ben halálozik el Mathilde Wesendock. Az érzékeny, érett asszonyt és a fiatalabb 

művészt lelki rokonság köthette össze. Mihalovich számára Mathilde távozta egybe esett 

életének egyik legmélyebb válságával, melyben végül úgy döntött, hogy abbahagyja a 

zeneszerzést.  

 

1888: Sieben Gedichte (Mathilde Wesendock verseire) 

 
A barátság egyik szép bizonyítéka és eredménye a hét szerelmi dalt tömörítő dalciklus. 

Mihalovich Mathilde Wesendonck költeményei közül csak olyanokat zenésített meg, 

                                                 
 
618 Pechotsch-Feichtinger (1999): 258., „Warum leben Sie nicht hier oder ich in Berlin? Ach! Es ist Alles so 
ungeschickt eingerichtet auf dieser unzulänglichen Welt. Statt die Menschen, die sich lieben u. verstehen 
zusammenzubringen, leben wir Alle zerstreut nach alln Richtungen der Windrose. Und wie lange dauert es noch 
bis zum Sommer, wo Sonne, Blumen u. Freundschaft uns wieder vereinen!” 
619 Mahler és Mihalovich kapcsolatát lásd 160. oldalt. 
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melyeket Wagner nem - ugyanakkor több helyen hangsúlyos idézetként szólaltatta meg a 

Trisztán-akkordot. A dalok egyedisége, nemes érzelmessége, illetve lelassult, természetközeli 

hangulata Mihalovich megújult stílusáról árulkodnak. Zenéje sokszorosan telítetté válik, jól 

jellemzi ezt a nón-akkordok és a ritmustörések gyakori, célszerű alkalmazása.620  

 

* 

A lírai én az első dalban (Im Herzentrüb’ und traurig…6/8, esz) reménytelenségét fogalmazza 

meg egy alkonyi tengerreszállás képpel, a másodikban (Ich träumte, Du seist mir gut und treu, 

12/8, E) gyengéd szerelmi együttlétről álmodozik, a harmadikban (Du weisst wohl Nichts von 

jenem Sehnen…, 4/4 – 6/8, A) az ölelésvágy kínjától szenved, a negyedikben (Gib mir ein 

Herz von Eisen, 3/2 - 4/2, C) vasszívet kíván magának szerelmi fájdalmak ellen, az ötödikben 

a viszontszerelem örömét zengi (Einen Menschen heiss zu lieben…, 4/4 - 6/4, Fisz), míg a 

hatodikban (Ich weiss einen Gedanken…, 4/4 – 3/4, Ász) a viszontszerelemre emlékezik. Az 

utolsó vers (O, wie wonnig ist’zu stürmen…, 2/4, F) duettként szólal meg, melyben a szerelem 

szárnyán a fényes Napig szállnak a szeretők. 

Mathilde Wesendonck versei ’összeolvasható’ ciklust alkotnak – ez a tartalom az 

Isteni színjáték cselekményére emlékeztet. A történet az alkonyban kezdődik egy magányos 

vándor viharos tengerre szállásával, és egy pár Napba szárnyalásával végződik. A 2. és 3. vers 

a beteljesedés reményét, vágyát fogalmazza meg – a könyörgés stílusában, és ezeket töri össze 

a vasszív után vágyódó női dal. Az 5. és 6. dal immár a megélt beteljesedésről zeng, hogy 

végül minden földi köteléktől mentesen a szerelem végtelen hevében szárnyalhasson a két 

boldog ember.  

A belső összefüggésekről sokat elárul az, hogy a ciklus 4. dala, noha éppen a szerelem 

okozta sebek miatt sír, noha éppen vasszívet kér az elkövetkező érzelmi kísértések ellen, 

mégis a legfényesebb hangnemben, C-dúrban csendül ki. Miféle csalódás az, ami a diadal 

hangnemében zeng? Az 5. és 6. vers pedig, immáron a boldogságot kiáltják világgá, mégis 

igen nyugodt tempót vesznek fel és olykor-olykor a Trisztán-akkordot használják – ami oldja 

és egyben fokozza is az öröm hálaénekét. A 6. dal telítettségét még tovább fokozza, hogy bár 

kifejezetten zongorakíséretet ír a szerző, komor vonósnégyes-szerű kíséretet kapott. 

Az önmagával igen kritikus Mihalovich –Virág Emese szerint – olyan dalt illesztett a 

ciklus végére, mely színvonalában nem éri el a többit.621 A duett így mindenképp azt sugallja, 

                                                 
 
620 Virág (2003): 48. 
621 Virág (2003): 51. 
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hogy valamiféle koncepció húzódott meg a ciklus mögött. Ez a hetyke, 2/4-es F-dúr duett a 

szüzsé felől jól érthető: valamilyen mögöttes okból a ciklusnak boldogan kellett végződnie. 

Lehet a zeneszerző ’lapsus’-a is: és ez esetben nyilvánvaló, hogy ki lenne az ő Beatricéje, 

akivel angyali tisztaságban a fényes Napba szállna fel. Végül lehet a duett a szerző lelki 

életéből magyarázható újabb fejlemény, mely szerint az említett lelki integrálási folyamat 

lezárulása után immár a boldogságot többhangúnak hallja. Gondoljunk bele, hogy a ciklus 

Eliána és Lancelot, valamint Piroska és Toldi kettőse közötti időszakban született meg: a két 

nem között immár lehetségessé vált a ’tritonusz’ helyett a ’nagyterc’ távolság is. 

 

* 

A Wesendonck-dalok 1890-ben jelentek meg Bécsben. A zeneszerző nemcsak a dalok egy 

példányát küldte el a költőnőnek, hanem kritikát is mellékelt. „Mellékelve küldöm Önnek az 

első kritikát, ami dalainkról megjelent. A Bécsben megjelenő Művészeti és Zenei Folyóirat-

ból való, és – az ostoba zárómondatot leszámítva – elég kedvezően hangzik. A harmadik 

kivételével egyetlen dal sem igazolja a kritikus szemrehányását. Egyébként sincs szó 

semmilyen külső hatásról, de a költemény fokozott szenvedélye szükségessé teszi, hogy az 

énekhang magas fekvésű legyen. A kritikusok persze mindig is korlátolt és rosszindulatú 

teremtmények maradnak.”622 A következő évben ismét szóba kerültek a dalok, Mihalovich 

félt attól, hogy nem nyeri el az énekesnők tetszését. „Megkísérelte-e a Lucca kereskedésbe 

dalainkat becsempészni? Attól tartok, hogy a zenének ez az ága kivonja magát az énekesnői 

tekintetből, már ahogy ezt a tekintetet kiművelni szokás.”623 Szerencsére, a dalok alkotójuk 

minden kétsége ellenére sikeressé váltak. 

A Wesendonck-dalok a harmadik nagy erőpróba Wagnerrel. A Wieland Mihalovich 

fiókjában maradt, a dalciklus kiadásra került, népszerű lett és még a költőnő is elégedett 

lehetett vele. Sikerült tehát túllépni a nagymester árnyékán? Minden bizonnyal, sikerült az a 

dalalkotás, sikerült harmóniai frissesség szempontjából, és sikerült lelkileg. A Traunblick 

fenséges úrasszonya és a Zeneakadémia szigorú ura között a szerelemnek nevezett csoda testi 

                                                 
 
622 Pechotsch-Feichtinger (1999): 267., „Anbei übersende ich Ihnen die erste Kritik die über >unsere< Lieder 
erschienen ist. Dieselbe ist der in Wien erscheinenden deutschen Kunst- u. Musikzeitung entnommen u. lautet, 
bis auf den albernen Schluss-Satz, ziemlich gut. Mit Ausnahme von Nro 3. rechtfertig nicht ein einzieges Lied 
den Vorwurf des Kritikers. Aber auch sonst handelt es sich um keinen äusseren Effekt, wohl aber bedingt der 
gesteigerte Affekt  des Gedichtes die hohe Lage der Gesangsstimme. Recensenten bleiben halt immer entweder 
bornierte oder böswillige Geschöpfe.” 
623 Pechotsch-Feichtinger (1999): 272., 1892. szeptember 20., „Haben Sie versucht unsere Lieder bei der Lucca 
einzuschmuggeln? Ich fürchte, dass diese Art von Musik zu Ferne sich den Blicken der Diva entzieht, um auf 
>Fernblick< cultiviert zu werden.” 
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lángolása és lelki máglyája sosem gyúlt ki – de szövődött helyette a költészet, zene és a 

természet kölcsönös szeretetére épülő barátság, melyben a két személyiség finom rezgései 

kerültek összhangba. A Napba szálló Dante és Beatrice közötti plátói, és mégis beteljesedő 

égi szerelem igen közelállhatott kettejük valós érzésvilágához. 

 

1889-1904: „Von Ihrem getreuesten Gustav Mahler”624 
 

Gustav Mahler és Mihalovich Ödön barátsága szinte minden Mahler-szakirodalomban 

tárgyalt fejezet, így e fejezet ismert tények kiegészítésére szolgál.625  

Amikor Beniczky Ferenc intendáns karmestert keresett az Operaház élére, akkor 

Mihalovichtól, Popper Dávidtól és Guido Adlertől kért tanácsot, akik Mahlert javasolták.626 

Hogy Mihalovich honnan ismerte Mahlert, nem tisztázott, valószínű azonban, hogy ajánlás 

útján.627 Mihalovich első alkalommal Lohengrin-vezénylete kapcsán ír Mathilde Wesendock-

nak róla. A levelek alapján 1889. szeptember 15-én, vagy rögvest azt követően találkoztak.628 

Mihalovich hamar barátságába fogadta a fiatal karmestert, s 1890 januárjában már 

egyértelműen neki szánta az épp befejezés alatt álló Toldi című operáját. „Toldim erőteljesen 

halad előre, róla legalábbis biztosan tudom, hogy a jövő télen operaházunk színpadára lép, ha 

addig balszerencsém el nem távolítja a zseniális karmesterünket, Mahlert.”629 

Mihalovich és Mahler 1890-ben több estét is szűkebb baráti körükkel mulattak végig. 

Egy ilyen estére utalhat vissza Mahler egy 1893-as levelében. „Szemben Önnel Kössler ül és 

szakállát simogatja Észak és Dél felé, majd hajába túr azt Kelet és Nyugat felé söpri szét, 

érthetetlen, de borús arckifejezéséből ítélve szinte megsemmisítő szavakat brummog, és mint 

mindig, kíméletlen Rhadamantisznak mutatkozik – aki közismerten a Tartarosz legszigorúbb 

bírája.”630 A levél más részleteiből kiderül, hogy e szűk baráti kör további tagja Apponyi 

Albert, Végh János és Beniczky Ferenc volt. 

                                                 
 
624 „Az Ön leghűségesebb Gustav Mahlere” – Batta-Gádor (1981): 103. 1897. 01.03. levél aláírása 
625 Legújabban például Szegedy-Maszák Mihály (2007): Nemzeti kultúra 194. 
626 Blaukopf (1973): 165. 
627 Szegedy-Maszák Mihály említi, hogy Richard Strauss levélben méltatja Hans von Bülownak Mahler Wagner-
vezénylését. Mint láttuk Bülow és Mihalovich még 1887-ben is kapcsolatban álltak, így a Bülow-ajánlás is 
előfordulhat. Szegedy-Maszák (2007): Nemzeti kultúra 192. – Hubay-Czebrián viszont azt állítja, hogy Hubay 
Jenő hívta Mahlert Budapestre. Hubay-Czebrián (1992): 64.  
628 Birkin-Feichtinger (2002): 42. 
629 Birkin-Feichtinger (2002): 43., „Mein Toldi schreitet rüstig vorwärts, u. von ihm weiss ich wenigstens 
bestimmt, dass er nächsten Winter über die Bretter unserer Oper schreiten wird, wenn nicht bis dahin mein 
Missgeschick, unseren genialen Director u. Dirigenten, Mahler, enfernt.” 
630 Batta-Gádor (1981): 91. 
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 Barátságuk nem maradt titokban az újságírók, de még a gúnyolódó újságírók előtt 

sem. Mahler – később 1. szimfóniá-nak elkeresztelt – zenekari művét 1889. november 20-én 

mutatta be Budapesten, ennek kapcsán a Bolond Istók közölt egy karikatúrát Malér-syfónia 

címmel. Mahler egy hatalmas kürtöt fúj, melyből repülnek az állatok és a hangszerek. Háta 

mögött Koessler, oldalán pedig Mihalovich áll.631 A karikatúra önmagáért beszél, egyrészt a 

szimfónia elutasítását olvashatjuk ki belőle – noha annak kifigurázott hangereje közel sem 

érte el a ma ismertet, lévén még jóval kisebb együttest használt a szerző -, másrészt, hogy kit 

tart a zenei szakma Mahler két legbefolyásosabb barátjának.632 Egyben Mihalovich zenei 

nyitottságára is jó példa ez az eset, ugyanis még a Mahler barátságával dicsekvő Herzfeld 

Viktor is elutasítja a szimfóniát a Mahlert támogató Neues Pester Journalban.633 Az pedig, 

hogy a Gyászinduló-tétel oboás-klarinétos melléktémájában több kutató is a magyaros csárdás 

hatását véli felfedezni, felveti a kérdést, hogy ebben milyen szerepe lehetett Mahler magyar 

barátjának.634 

Mahlerrel való barátságára mi sem jobb példa, mint hogy 1890-ben egyidőben mennek 

Bayreuth-ba, az ünnepi játékokra. Erkel Sándor, az Operház ezidőtájt népszerű 

másodkarmestere ekkor nyújtja be lemondását, s ez ügyben kell Mihalovichnak közvetítenie 

Erkel és Mahler között. Ezzel kapcsolatban így ír Erkel Sándornak: „Tisztelt Karnagy úr! 

Beniczky és Mahler urakkal, kik jelenleg itt időznek, beszéltem, de hasztalan. Ők semmi áron 

nem bírhatók arra, hogy Önt szerződése alól felmentsék. Lépéseim eredménytelenségét 

sajnálva maradok kiváló tisztelettel, M.”635 

Mahler az 1890. október 29-én lezajlott ünnepi hangversenyen, melyen a ’Magyar 

színészet fennállásának 100. évfordulójára’ emlékeztek, Mihalovich Toldi előjáték-át és 

Királyhimnusz-át vezényelte. Ezenkívül Liszt Ünnepi hangok című szimfonikus költeményét 

választotta, az est többi feladatát pedig Erkel Sándorra hagyta, aki Huber Károly Ünnepi 

induló-ját, Erkel Ferenc Ünnepi nyitány-t, Szabó Xavér Ferenc d-moll szimfónia-ját, s az 

elmaradhatatlan ráadásszámot: Berlioz Rákóczi-induló-ját dirigálta.636  

Mahler 1891 tavaszán távozott Budapestről, s ez Mihalovichot többszörösen is 

érintette: elvesztette fiatal barátját, a Toldi és Eliane avatott, várva várt karmesterét, s újfent 

szembefordította a hazai zenei élet egy részével, többek közt Liszt egykori barátjával, Zichy 

                                                 
 
631 Román (1991): 16.kép. 
632 Péteri (2005): 33. 
633 Szegedy-Maszák (2007): Nemzeti kultúra, 194. 
634 Péteri (2005): 33. 
635 OSZK Kézirattár, Fond XII/763 Erkel Sándorhoz, 1890. július 22, Bayreuth 
636 Németh (1984): 118. 
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Gézával is. „Mahlert a leggaládabb módon űzték el innen. Pótolhatatlan veszteség 

mindenkinek, aki jobban és máshogyan érti a zenét, mint Gróf Zichy intendáns. Én különösen 

egy őszinte, hű barátot vesztettem el, a legjobb előadót, akit csak Toldimhoz kívánhattam.”637 

Mahler búcsújáról a Bolond Istók szintén megemlékezik egy karikatúra erejéig. Mahler a 

vizilóként ábrázolt Beniczkynlovagol ki, akit Mihalovich vezet ki Budapestről. Ugyanakkor 

Liszt Ferenc szobra is búcsút int a távozó karmesternek.638  

A gúnyolódók azonban nem tudták mit vesztettek, noha a távozó karmester 

jelentőségét két legfőbb ellenfele Justh Zsigmond éppúgy elismerte, mint Zichy Géza.639 

Zichy például így emlékezett vissza egykori munkatársára. „Mahler túlságosan jelentékeny 

tehetség volt, túl zseniális, semhogy félig-meddig jó igazgató lehessen…Nagy ember volt és 

minden zenész érezte, hogy egy nagy muzsikus lélek tárult fel előtte.”640 Feltételezhetjük, 

hogy Mihalovich is mindent megtett azért (akárcsak Richard Strauss), hogy Mahler 

Hamburgban méltó helyére kerüljön. Életrajzaiból ismeretes, hogy Mahler már 1884-ben 

levelet írt Bülownak, de ő nem válaszolt. A budapesti elit, s főként Mihalovich támogatása 

viszont a legjobb ajánló lehetett Mahlert illetően, akit így kegyeibe fogadott Bülow. 

1891 és 1896 között Mahler és Mihalovich levelezésében a két barát hétköznapjait 

érintő kérdésekről esett szó. Mahler újra és újra ígérte, hogy bemutatja majd a Toldit, de ezt 

nem váltotta be. 1892-ben viszont elküldte három kötetnyi dalát, baráti ajánlással 

Mihalovichnak. „1892.02.18., Gustav Mahler, Hamburg, Herrn Direktor Edmund von 

Mihalovich, in treuer Freundschaft.”641 A Mathilde Wesendock-nak írt levelekből tudjuk, 

hogy Mihalovich szinte minden alkalommal szerét ejtette annak, hogy a pesti operaházról 

szólva, hangsúlyozza Mahler hiányát. „Igen, Mahler távozta óta nem áll rendelkezésünkre egy 

igazi művész sem, ezt egy grófi címmel nem lehet pótolni.”642  

 

                                                 
 
637 Birkin-Feichtinger (2002): 44., „…man hat Mahler in der perfidesten Weise von hier verdrängt. Sein Verlust 
ist für Alle, die die Musik besser u. Anders verstehen als der Intendant, Graf Zichy, ein unsätzlicher. Ich speciell 
verliere in ihm einen aufrichtigen, treuen Freund, den besten Interpreten den ich für meinen Toldi mir nur 
wünschen konnte.”  

Peremiczky Szilvia mutatta ki, hogy Mahler egy ideig megtartotta peti barátait abbéli hitükben, hogy 
elüldözték, noha ez nem volt igaz. Peremiczky (2007): 27. 
638 Román (1991): 23.kép. 
639 Szegedy-Maszák (2007): Nemzeti kultúra, 194.  
640 Peremiczky (2007): 28. 
641 Somogyi Köynvtár, Szeged, Vaszy Viktor-hagyaték: Ajánlás Mahler: Lieder und Gesänge 1-3 Hefte, én. 
642 Például: Pechotsch-Feichtinger (1999): 14., 1892.02.23. „Ja, seit Mahlers Abgang ist eben kein Künstler 
vorhanden der das verstünde, was ein Grafentitel nicht ersetzen kann.” 
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1888-1894: Toldi szerelme 
 

Mihalovich legsikeresebb operáját 1888 őszén kezdte írni, s 1890-ben fejezte be. Operáit, a 

Hagbart-ot kivéve, rendre visszautasították, zeneakadémiai igazgatóként mégis célja lehetett 

egy nagyszabású zenemű megalkotása.  

 

* 

Az opera alapjául szolgáló Arany-elbeszélő költemény választását több szempont 

indokolhatja, így a szerelem fájdalmas szépsége, a szöveg frissessége, a Trisztán-regére való 

rájátszás és a historizmus divatja.643 Ez utóbbi szinte minden kulturális területen éreztette 

hatását, ami alól Mihalovich sem vonhatta ki magát egészen. A másik érvre visszatérve, a 

Toldi tehát éppen annyira számított nemzeti ikonnak, mint amennyire rokonítható volt a 

Trisztán-regével, így például az Éj-kultusz, a házasságtörésre kényszerülő, korábban odavetett 

áldozat, a számkivetett lovag és az istenítélet – csak néhány példa a két történet közös 

eszköztárából. Jóllehet, Trisztánt és Izoldát a bűvös ital köti össze, Toldit és Piroskát pedig a 

másik kiválósága igézi meg, ám mind Trisztán, mind Toldi felelős azért, hogy szerelme 

kényszerházasságot köt. Toldi jellemében a gőg és a dac éppoly erős mozgató, mint a 

szerelmi szenvedély, így lesz az eredeti trisztáni alaphelyzetből ’bűn és bűnhődés’-dráma.  

A történetválasztás oka lehetett az is, hogy az elbeszélő költemény (1879) 

újdonságnak számított. Láttuk, hogy Mihalovich sikere mindig jelentős, amikor a hazai 

közönség által jól ismert, de nem ’lerágott csont’ szöveget zenésít meg, mint ahogy a Sellő 

esetében is történt. Arany költészete – népszerűsége vitathatatlanul nagy volt – az elvárások 

ellenére igen ritka esetben vált operaszövegek forrásává, így a Toldi óriási érdeklődésre 

tarthatott már előre is igényt.644  

Maga Mihalovich így vallott az operáról.  „Midőn mintegy három éve a harmadik 

operámat befejeztem és művészi fejlődésemet ezen munkálkodásaim közben szerzett 

                                                 
 
643 MIT (1964): 95. „Toldi 1320-ban született valószínűleg Bihar megyei gazdag nemesi családból, előbb 
valamelyik főúrnak, majd az esztergomi érseknek a familiárisa lett, 1365 körül pedig Olaszországban 
tevékenykedett mint zsoldosvezér. Ezután a király környezetében tűnik fel, a főurak sorába emelkedik, több 
megye főispánja és még Zsigmond uralkodásának első időszakában is szerepel. Hogy milyen okokból vált 
népszerű mondai hőssé, egyelőre felderítetlen. Egyre emelkedő pályája, kalandos élete, itáliai szereplése 
bizonyára hozzájárult ehhez; talán különleges testi erővel rendelkezett és híres bajvívó volt, – erről azonban nem 
tudunk bizonyosat.” Toldi-feldolgozások: Kisfaludy Károly: A sastoll, Vörösmarty: Toldi, Az ősz bajnok, 
Szigligeti: Rózsa, Szigeti: Toldi, Dugonics: Toldi Miklós.  
644 Sonkoly (1938): 13. Összesen három opera a Toldin kívül:  Ifj. Johann Strauss: Pázmán lovag, Farkas Ödön: 
Tetemrehívás, Rékai Nándor: Nagyidai cigányokat. A zenekari művek száma jelentősebb: Zichy Géza: Zách 
Klára,  Szegheő Sándor: Bor vitéz, Buttykay Ákos: Ünneprontók, Farkas Ödön: Szondi két apródja és jóval 
később: Weiner Leó: Toldi – szimfonikus költemény. 
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ismereteim és tapasztalataim által a tökély azon fokáig véltem megérettnek, hogy 

megbízhattam magamban, hogy egy a nemzetemhez méltó művet írhatok: elhatároztam, hogy 

egy magyar dalművet fogok szerezni. Ezt a szándékot mindenesetre könnyebb volt 

elhatározni, mint keresztülviteléhez alkalmas anyagot találni. Mert hiszen nem csekélyebbről 

volt szó, mint nemzeti tartalmú jó szövegkönyvet találni, mely általános népszerűség mellett, 

minden politikai, történelmi hátteret nélkülöz. (kiemelés: WÁ)”645 

Alkalmas témát, az akkor frissnek számító, Arany János-mű, a Toldi szerelme című, 

1879-ben napvilágot látott elbeszélő költeményében találta meg. Mihalovichot, nyilatkozata 

szerint a nagyszabású, tragikus kimenetelű szerelem érintette meg. „Csak homályosan 

emlékeztem Arany évek előtt olvasott Toldi szerelme című époszára; de sejtettem, hogy 

ebben meglelem azt a forrást, melyből csak merítenem kell. Rögtön ismét kezembe vettem a 

könyvet. Ezen fenséges, tisztán emberi érzelmeken felépített költemény nemes egyszerűsége 

épp úgy elbájolt, amily hatalmasan meghatott a tragikus konfliktus, mely Toldi és Piroska 

szerelmi boldogságát örökre megsemmisíti. Valóban alig találhattam volna czélomnak 

megfelelőbb tárgyat.”646 

Végre ez egyszer magas szintű szövegkönyvvel dolgozhatott. „Örömtől repesve 

közöltem szerencsés fölfedezésemet barátaimmal, azonnal Csíky Gergelyhez siettem, kérve 

őt, hogy ragyogó tollát és nagy tehetségét szentelje a nevezett éposz dramatizálásának. Csíky 

igent mondott. Együttesen kidolgoztunk egy vázlatot, melynek drámai részét a ’Spartacus’ 

szerzője az ő szokott virtuozitásával vitte keresztül, míg Ábrányi Emil a szövegkönyv lírai 

részének kölcsönzé viruló költészetének varázsát. / Ha már most még azt is elárulom, hogy 

senki más, mint Dóczi Lajos vállalta el a német fordítást, úgy azt hiszem, hogy a nevezett 

költő-trifólium elvitathatatlan hírneve elegendő, hogy legalább ’Toldi szerelme’ szövegének 

sikerét biztosítsam. (kiemelés: WÁ)”647 

                                                 
 
645 Pesti Napló Tárczája, Toldy szerelme (sic!) – Mihalovich Ödön új operája, 1890. március 30. 
646 Uaz. 
647 Uaz. Csíky Gergely (1842-1891), Mihalovich-csal egyidős színműíró. 1865-ben pappá szentelték, ám 
színműíró tevékenysége miatt 1880-ban elhagyta az egyházat és a magyar színházi élet meghatározó 
szereplőjévé vált. A Színiakadémián került Mihalovich-csal baráti viszonyba, s számára írta meg az Arany-eposz 
dramatizált változatát. A téma – saját életének eseményei miatt is – közel állhatott hozzá.   

Ifj. Ábrányi Emil, (1850-1920), költő, műfordító és újságíró – id. Ábrányi Kornél fia. Fiatalon 
megismerkedik Victor Hugo, Byron, Shelley költészetével, mely jelentősen hat rá. Noha Vörösmarty nyelvi útját 
folytatja, közben beemeli a francia és angol romantika legfontosabb elemeit is. Így válik Arany és Ady között a 
legnépszerűbb költővé, akit Kiss József, Schöpflin Aladár, Kosztolányi Dezső egyaránt elismer. 

Dóczi Lajos (1845-1918), író, költő, műfordító, újságíró. Ő fordította le a teljes Faustot magyarra, és Az 
ember tragédiáját németre. Johann Strauss számára ő írt németnyelvű librettót Arany Pázmán lovag című 
balladájából. 
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Sokkal tudatosabban készült fel, mint bármikor máskor, a wagneri stílushoz 

rendszerként nyúlt, de saját használatára át is alakította. „Ami a mű zenei és drámai irányát 

illeti, az Wagner Rikhárd nagy művészeti elvén alapszik. Ami bizonyára épp oly kevéssé 

hiba, mintha egy költő drámáját Shakespeare mintájára igyekszik felépíteni, mert Wagner a 

zenében nem csekélyebb lángész, mint a nagy brit a költészetben.”648 

Ugyanakkor magyar zenei elemeket is gyűjtött, és az opera ismeretében azt 

mondhatjuk, hogy leginkább Liszt és Erkel műveit tanulmányozta. „Ha netalán azt várná 

valaki, hogy a ’Toldi szerelme’ zenéjének kizárólag nemzeti jellegűnek kell lennie, e 

feltevését nem fogja teljesítve látni. A cselekmény főszemélyeit, magyar egyéniségük 

jellemzésére, nemzeti színezetű motívumokkal emeltem ki, de minden egyéb, a cselekmény 

alapját képező szenvedélyt, mint általános emberi érzéseket általános zenei nyelven 

iparkodtam kifejezésre juttatni. Ennek daczára azt hiszem, hogy a stíl egysége nincs 

megbontva, mert a ’Toldi szerelmé’-nek zenéje mélyen gyökerező művészi meggyőződésnek, 

egyetlen egy művészi eszményért való lelkesednek terméke.”649 

Az 1893-as bemutató után Ábrányi és Mihalovich úgy döntött, hogy jelentősen 

módosítják az utolsó felvonást. Pár nappal a bemutató után már közölte is ebbéli tervét 

Mathilde Wesendonckkal. „A három első előadás, amelyen jelen voltam olyan élénk tetszést 

aratott, hogy minden felvonás után 4-5-ször meg kellett jelennem az emelvényen. Az előadás, 

az énekesek oldaláról elég kielégítő volt. Nem így a zenekar Rebicek hiányos vezetése alatt… 

Lényeg, hogy a Toldi elterjedjen. Én magam elégedett voltam a művel. Az első felvonásban 

van egy pár - ütemvonallal - javítanivaló. A második felvonás úgy marad, ahogy van, mert ez 

az opera csúcspontja. A szerelmi kettős magával ragadó és tüzes. Ellenben a harmadik 

felvonás szövegét át kell dolgozni.”650 

A Zenelap recenziója megerősíti ezt: „Ide-oda két éve, hogy Mihalovich Ödön 

„Toldi”-ja a Magy. Kir. Operaházban színre hozatott. Az általános nagy feltűnést keltett 

zenedráma az opera műsorának jó ideig vonzerejét képezte, annak daczára azonban arról 

szerzője határozott kívánsága folytán levétetett. Az ok a miért ez történt abban lelte 

                                                 
 
648 Már idézett idézett Mihalovich nyílt levele.  
649 Uaz. 
650 Pechotsch-Feichtinger (1999): 278, 1893. április 5., „Die drei ersten Aufführungen, denen ich beiwohnte, 
fanden so lebhaften Beifall, dass ich nach jedem Aktschluss 4-5 mal vor der Rampe erscheinen musste. Die 
Aufführung war, von Seite der Sänger, eine ziemlich befriedigende. Nicht so das Orchester unter Rebicek 
ungenügender Leistung.…Die Hauptsache ist, dass Toldi nun Verbreitung finde. Mich selbst hat das Werk so 
ziemlich befriedigt. Im ersten Akt ist Einiges, mit wenigen Taktstrichten, zu verbessern. Der zweite Akt bleibt 
wie er ist, denn er ist der Glanzpunkt der Oper. Das Liebesduett wirkt stets hinreissend u. zündend. Hingegen 
muss der dritte Akt textlich umgearbeitet werden.” 
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magyarázatát, hogy úgy Ábrányi Kornél, a szövegkönyv írója, mint Mihalovich Ödön a zene 

költője, érezvén, hogy közös alkotásuk befejező felvonása, a dráma menetére nézve nem 

mutatja föl azt a fokozatos emelkedést, melyet a kielégítő és ez által hatásos befejezés 

okvetlenül igényelt volna, közösen megállapodásra jutottak arra nézve, hogy zenedrámájuk 

utolsó fölvonását meg fogják változtatni, azaz megírták újra. Ez azonban ismét csak a 

második felvonás egy részének feláldozása árán vált lehetségessé. Ennek folytán a második 

felvonás cselekvényének más fordulatot kellett adni, mert csak így lehetett azután egy új, az 

elsőtől egészen eltérő harmadik felvonást megalkotni. Ily módon „Toldi” majdnem 

felerészben új alakot nyert, mi valóban nagyszabású műre nézve úgy annak kerekdedségét, 

illetőleg mint a dramaturgia szabályainak szempontjából kiindulva szerencsés megoldás volt, 

s annak értékét valóban és tetemesen emelte. (kiemelés: WÁ)”651 

 

* 

Arany János a Toldi sikeres fogadtatása óta tervezte magában a mű másik két részét. A Toldi 

estéje 1848-ban el is készült, de csak öt év múlva adta nyomdába. A Toldi estéje lezárja a 

történetet, egyben nyit a Petőfi által előrevetített középső rész, a vitézi korszak látomása felé. 

„Kapj bele ismét Toldiba, ha már a fejét és a lábát megcsináltad, kötelességed a derekát is 

megcsinálni.”652  

Arany és Mihalovich Toldija közt már az alkotáslélektan felől is több megegyezést 

találunk, így mindketten nehezen szánták rá magukat erre a tragikus magna opus-ra. A nagy 

epikai műveit egy huzamban megalkotó Arany 30 éven keresztül halogatta a Toldi szerelme 

befejezését – Mihalovich pedig 46 éves koráig várt azzal, hogy magyar történetből operát 

írjon. A megírásra mindkettőjüket sarkallhatta, hogy szembesültek az irányukban megjelenő 

különböző ’akadémiai körök’ elvárásaival.653 

Az életművet körülvevő elsődleges közeg, a közönség azonban jelentősen átalakult, s 

ízlése megváltozott. Erről Arany így ír Tompának: „Olykor úgy érzem, hogy még nem 

lehetetlen oly művet produkálom, mint ’Toldi’ volt - De minek? De kinek?… Az a közönség, 

mely első ’Toldi’-mban a kútágast bámulta csak… nem találná már ’Toldi’-t eléggé 

                                                 
 
651 Zenelap, X. évf., Bp, 1895. márczius 12-én, 5-6.szám.  
652 Orosz (1981): 421. 
653 „A kritika és közönség egyaránt a legnagyobb érdeklődéssel és a legfelcsigázottabb várakozással nézett a 
Toldi zenedráma színrehozatal elé. / Hogyha az általános érdeklődés és nagyfokú várakozás a legmagasabb 
igényeket támasztotta e művel szemben, nem csoda, hanem természetes felfogása a dolognak, midőn a 
szerzőségre vonatkozólag oly művészi triászról volt szó, mint Csíky Gergely, Ábrányi Emil és Mihalovich 
Ödön.” Ságh József-Langer Viktor: Toldi = Zenelap, 1893. március 28, VIII/9.  
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sajátságosnak, népiesnek, a másik, mely hivatva volna a mű költői oldalát felfogni, az a 

formától nem látná a tartalmat. E gondolat nehezedik ólomsúlyosan tollamra… S így költeni 

lehetetlen.”654 Mihalovich erről ugyan nem írt, ám annál inkább érezhetjük ezt a későbbi 

oldalakon közölt néhány kritikából és az Erkel-életmű fogadtatásában (a Dózsa, Brankovics, 

István király esetében).  

Az eposz műfajjal szembeni kétségek szintén erőteljesen jelentkeztek a Toldi szerelme 

írása közben, és abban, hogy csak a Toldi nőtt trilógiává, a többi nagyléptékű elbeszélő 

költeménye: Csaba, Bolond Istók viszont töredék maradt.655 Ez a jelenség ismerős a 

Mihalovich-életrajzból is, az ’eposzopera’ számára szintúgy kétségessé vált: Wielandját 

fiókjában felejti, Fjalarját elégeti, Faustját meg sem írja. A műfaji problémából is adódik, 

hogy a mű ’hangköre’ újra és újra módosult: Arany esetében a Toldi szerelme tragikus 

alaphangneme lényegesen tér el az általunk csak utalásokból ismert első változattól és a 

Daliás idők derűs, szerelmes lovagregényt idéző fogalmazványaitól – ahogy a Toldi szerelme 

opera sem az Eliána természeti hangját folytatja, hanem egy annál sokkal fájdalmasabbat.  

Ugyancsak akadályozta a Toldikat, hogy Ilosvai Selymes Péter széphistóriája cserben 

hagyta a költőt – nem nyújtott támpontot a költemény tartalmára – ami az operacselekmény 

drámaiatlanságát is eredményezi. Arany a kérdésről maga nyilatkozik: „Én az eposzt 

mondára, a nép tudalmában élő mondára szeretem alapítani, a légből kapott eposzok iránt 

ellenszenvvel viseltetem, hiányozván azokból az, mit én eposzi hitelnek nevezek.”656 Vagy 

ugyanez a gondolat még szabatosabban kifejtve: „Egész epikai költeményt csak mintegy az 

ujjamból szopni, ha tudtam volna is, nem akartam.”657 Ha nincs Ilosvai, hát van elég történeti 

munka, pl. Fessler német nyelvű magyar krónikája. A főhősnek kijelölt Lajos király 

hőstetteihez azonban kellene a környezet is, az pedig újfent csak hiányzik, „E nápolyi 

történeten a művészet átka fekszik… A tárgy olyan, amiből semmit sem lehet csinálni: Endre 

silány fráter, Johanna 101 esztendeig él, Lajos portyázásai semmi eredményre nem vezetnek, 

ki csinál ebből valamit?”658 

Arany mindezek ellenére megírja nagy nemzeti eposzát, noha abban több esemény 

játszódik a lélek belső színpadán, mint a külvilágban. „Kisemmizett hős Toldi  - mégpedig 

nagyrészt önhibájából az. Lehet, hogy épp e hibák s e tökéletlenség miatt állt is oly közel 

Aranyhoz… sorsát, egészében, mégis e tragikum jegyében látta. A boldogságra, az élet 
                                                 
 
654 Orosz (1981): 422. 
655 Keresztúry (1990): 422. 
656 Orosz (1981): : 422. 
657 Keresztúry (1990): 509. 
658 Keresztúry (1990): 516. 
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teljességére hivatott hős – aki ezt a hivatottságot eljátssza, s ugyanakkor mégsem aljasodik le, 

hanem megőrzi erkölcsi nagyságát, tisztaságát és nemességét: íme a tragikus Toldi.”659 E 

sorokat akár Mihalovichról is írhatták volna, olyannyira, hogy tréfásan ’Toldi-lovagnak’ 

nevezte magát.660 

 

* 

Az eposz tragikumát Arany csak lassú munkafolyamatok során csiszolta le, s bár a végső 

változat koherens az egész trilógiával, mégis magyarázatra szorul. A trilógián belüli 

összefüggést jelenti a gyilkosság és a lovagi vezeklés motívuma, a két korábbi eposz mintáját 

követő bűn és bűnhődés dramaturgiája, mett Toldi a magánéletében is olykor kényes lelki 

helyzeteket erőszakkal old meg. Mindehhez járul, hogy Toldi ez alkalommal ’igaz ügyért’ 

küzd: Piroskával való boldogságáért. Alapvető dramaturgiai kérdéshez értünk: lehet-e boldog 

Toldi? A nagyerejű hősnek kijár-e a szerelmi boldogság és a békés családi tűzhely? Illetve 

valóban csak Toldi-e a felelős a bekövetkező végzetért? 

Az első kérdésre válaszolhatjuk, hogy Toldi Miklós soha nem járta ki az udvar Nő-

kultuszának iskoláját, mindvégig olyan bajnok marad, aki nem a választott nőért, hanem 

önmagáért vagy a diadalért, más alkalommal a királyért és a hazáért viszi végbe csodával 

határos tetteit.661 Toldi tehát, amennyiben választania kell szerelem és lovagi hivatás között, 

akkor csak ez utóbbit választja. Toldit ugyanakkor érinthetetlen lovag is, kinek nővel nem 

akad(hat) dolga.662  

Érintetlensége fokozza a harci erőt, ezenkívül e tulajdonsága tisztaságot és 

tökéletességet kölcsönöz neki. Toldi és a Grál-lovagok közti kapcsolat ugyan távoli, de Toldi 

’meghívása az udvarba’ kísértetiesen hasonlít Parsifaléra: lovagok tévednek el és őket 

meglátva támad mindkettejükben az a vágy, hogy közéjük tartozzanak. Az érinthetetlenség 

lelki távlatait Arany mintája is alátámasztja, aki a főhős lelki fejlődésében a táltossá avatás 

hagyományát írta le az egyes próbatételek alkalmával, például: toportyánféreg-, temetői, bika-

                                                 
 
659 Sőtér (1963): 430. 
660 „Denken Sie sich, dass Gräfin Hildegard Usedom aus Dresden zur Premiere meiner Oper nach Budapest kam. 
Ich weiss nicht wars mehr dem Helden Toldi, oder dem Helden Apponyi zu Liebe.” = Pechotsch-Feichtinger 
(1999): 25., 1893.júnis eleje, „Gondolja el, hogy Hildegard Usedom grófnő Drezdából eljött Buadpestre az 
operám bemutatójára. Nem tudom persze, hogy Toldi lovagért, vagy Apponyi lovagért – szerelemből.”  
A közreadó jegyzete: „dem Helden Toldi – Mihalovich meint sich selbst.” – „Toldi lovag alatt Mihalovich magát 
értette.” 
661 Sőtér (1963): 436. 
662 Tusnády (1999): 26. 



 169

kaland.663 Ebben az értelemben Toldi bűnéről átkerül a hangsúly a jellembéli átalakulásra, 

melynek csupán egyik állomása a múlt tisztázása, letétele. Ilyen férfinek látja őt szerelme az 

operában is. „Rejtett rémes bánat Lángolt szemében, Halványan némán Mint a vértanúság 

Szívet rázó képe Tántorgott elémbe”664 

A szükségképpen tragikus szerelemre ítélt Toldi tehát lelkében, küldetésében, 

szerepében hordozza sorsát. A rosszul értelmezett hivatás (a lovagság) azonban nemcsak 

Toldit tartja fogva, hanem Piroskát is (a túlzott engedelmesség).665 E végzetből a férfi ki akar 

lépni - vagy legalábbis mások őt erre kényszerítik. A belső színpadon játszódó eposzban a 

tragédia felelőssége megoszlik, minden szereplő ártatlan és áldozat. Toldi, Piroska, Lajos 

király vagy Tar önszántából kezdett a játékba, de a későbbiekben nem tudott kilépni belőle.666 

Ezt a gondolatot veszi át Sőtér is, aki úgy látja, Piroska és Toldi véges emberi ésszel (szabad 

akartból) követi el sorozatos tévedéseit, ebből fakad boldogtalanságuk, majd e helyzetet 

kívánjak a bűn útján megjavítani.667  

Toldi tragikai vétsége gőgje (hübrisz), mert nem hiszi el, hogy rajta úr(nő) lehet a 

szerelem -, amikor pedig mégis úrrá lesz, az általa nem vállalt, férjes nőbe szeretett bele.668 

Piroska felelőssége vetekszik Toldiéval, aki az „akarok Tar Lőrinc felesége lenni!” dacával 

mondott le bármiféle kiútról. Piroska felelőssége a vendégség során tett szúró megjegyzése 

során válik véresen komollyá, mert ez idézi elő Tar és Toldi végzetes összecsapását. Piroska 

tudatában van felelősségének, így a tetszhalál-jelentben azt kiáltja: „Átkozott légy Toldi – és 

az legyek én is.”669  

A bűnösök közt Tar vétsége is jelentős, mert pénzéért nősül, nem fedi fel a 

személycserét, bántalmazza feleségét, majd lovagiatlanul lemond a lovagi rangról s eközben 

Toldit hamis váddal vádolja. A felelősség végül a királyé is, mert ő eszelte ki, hogy Piroska 

kedvéért bajvívást rendez Toldinak. A 12. énekben maga a király is elismeri, hogy felelős az 

egész tragédiáért: „Majd, hogy végigfutott szeme a levélen,/ Az apáca sorsa megillette 

mélyen:/ Ez a vidor élet:… mikor elgondolta,/ Érte nemcsak Toldit -  magát is okolta./ Mikor 

ott meglátta először a kútnál -/ Oh, ember! Ha mindent így, előre tudnál:/ Bizony a király sem 

játszott volna tűzzel,/ Főbenjáró kockát egy falusi szűzzel.”670  

                                                 
 
663 Druzsin (1998): 25-32. 
664 Mihalovich: Toldi szerelme – zgkiv (1895): 141. 
665 Sőtér (1963): 433. 
666 Riedl (1982): 185. 
667 Sőtér (1963): 432. 
668 Orosz (1981): 425. 
669 Orosz (1981): 425. 
670 Arany: Toldi szerelme, 12.ének 5.versszak 
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Így osztódik szét a bűn újabb és újabb bűnökre, ezért kénytelen a vezeklés súlyát 

mindenki hordozni. Egyén és nemzet vezekel, bűnhődik, ki a szigeten, ki Szalontán, ki 

Nápolyban.  

 

* 

Csíky Gergely látványos cselekményterve (1890-es változat) az volt, hogy a királyi udvar 

nyilvánossága előtt játszódó két lovagi felvonás közé beiktatott egy kamarajellegű felvonást a 

szerelmi jelenetek számára. Az első felvonás követi Arany János Toldi szerelme második 

énekét, mely leírja a keszi mezei viadalt, ahol Toldi Tar álruhájában vívja ki a fődíjat, Piroska 

kezét. A bonyodalmat az indítja el, hogy Toldi a győzelem hevében megkívánja a pályabért, 

Piroskát, akit azonban kénytelen-kelletlen Tarnak enged át korábbi egyezségük értelmében. A 

tragédia azáltal következik be, hogy Piroska elfogadja ezt a csalást és kezét nyújtja Tarnak.  

A második felvonásban Tar a vidéki kastélyában Piroskát engedelmességre akarja 

rávenni, de belátja, a nő lelkéhez nem férhet hozzá. Távozta után Piroska aznapi álmát énekli 

el, melyben Toldi lépett elé. Később Piroska bizalmasa, Boszniai Erzse hozza a hírt, hogy 

Toldi valóban errefelé vadászik. Piroska magára maradva imádkozni kezd, amikor valóban 

belép Toldi. A fájdalmas vádaskodás, majd az egyre forróbb vallomás után szenvedélyes 

csókban forrnak össze a gyönyörű holdtölte varázsában. Hirtelen Erzse rohan be a hírrel, hogy 

Tar rájuk akar rontani. Tar meg is érkezik gúnyolódva, de gyengének érezve magát hátulról 

készül Toldit megölni. Piroska azonban elárulja férjét, mire Toldi lefegyverzi a támadót és 

elzavarja. 

A harmadik felvonásban Toldi Tarral istenítélet-párbajt vív Lajos király előtt Piroska 

becsületéért. Toldi egy pillanatnyi elrévedezés során ösztönösen védekezve megöli alattomos 

ellenfelét. Piroska lemond a világi életről, Toldinak pedig megkegyelmez a király. 

Az 1893-as bemutató után – a már ismertetett okokból – a szövegkönyvet Ábrányi 

Emil írta át, így született meg az opera 1894-es új, végső változata. Toldi és Piroska 

találkozásáig a szövegkönyv nem változott lényegében. Ábrányi változatában Toldi nem 

kíméli meg Tar életét a 2. felvonásban, hanem annak orgyilkos-kísérlete után a földre teríti. 

Ekkor azonban a király lépi át a küszöböt. Előbb halálra ítéli Toldit, majd Piroska kedvéért 

kegyelemből száműzésre enyhíti ítéletét.  

A harmadik felvonásban Piroska a Margit-szigeti zárdában búcsúzik ez élettől és 

meghal. Toldi ezután érkezik, rátör a zárdára, de onnan csupán szerelme holttestét hozzák ki. 

A királyi udvar láttára zokogva rohan oda a koporsóhoz. Lajos király felelősségre vonja őt, 

mire bevallja bűneit. Az uralkodó megkegyelmez lovagjának és a nápolyi hadjáratba hívja.  
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Csíky, bár az Arany-történetet jelentősen módosította, a szereplők jellemét megőrizte, 

csupán hangsúlyosabbá tette indítékait. Így Toldi esetében a szerelemtől (mint függéstől) való 

félelmet állította középpontba: „Férfi erőnek lánc a szerelem, férfi szívének zsarnok a nő.”671 

De Toldi mégsem csupán egy ’szívtelen szívtipró’, ezért ad szinte himnikus magyarázatot 

tettére: „Nagy bűnt követtem el. Nem bírtam a szenvedéllyel, mely mindig új kalandra, új 

küzdelemre készt, mely arra bír, hogy folyvást keressem a bajt, a vészt. Ezért fogadtam el a 

Tar ajánlatát, ezért vívtam meg ott a bajnoki csatát. Vallám, a szabadság kéjét nem éri semmi 

föl, és elfutottam balgán a pályabér elől. (kiemelés: WÁ)”672 

Piroska esetében szintén az akaratosság domborodott ki, mellyel felelőssé vált tetteiért.  

Piroska „ördögi dac, átkos büszkeség, rátok hallgattam, s most büntet az ég.”673 Sőtér István 

fentebbi elemzését igazolja vissza, hogy Csíky a két szereplő tudatos döntéséből fakadó 

szerelmi tragédiát állít színpadra. „Piroska: E végzetet én magam hívtam ki oktalan, tulajdon 

vesztemet magam szereztem, magam rohantam a kárhozatba.”674 Míg Toldi ekképp siratja 

elvesztett boldogságát: „Ki Toldit összetörte, az Toldi volt maga.”675 Mihalovich ebbe a 

képbe majd még Lajos király szabad akaratból elkövetett tévedését és felelősségét is 

belefoglalja egy zenei motívum erejéig. 

 Ábrányi Emil, amikor új második és harmadik felvonást ír, egy hagyományosabb 

ábrázoláshoz tér vissza és beiktatja az ’egyetemes végzet’ dramaturgiai gépezetét a darabba. 

Ábrányi e segédeszköze szerencsére nem válik központi tényezővé, csupán a két főhős 

sorsának értelmezésében kap szerepet. Így a szabad akaratból elkövetett szerelmi tragédia 

után, a második felvonás fináléjában éneklik: „Borzadva látom, hogy dúl a végzet e világon!” 

 

* 

A végzet más minőségben azonban már Mihalovich eredeti elképzésesének részese lehetett, 

ahogy az a vezérmotívumokból, azok összefüggéseiből és a finálék szerkesztéséből kitűnik. 

Mindhárom finálé a ’deus ex machina’ szerkesztésmódra épül, de az érzelmek mentén 

kibontakozó végzetet mégsem tudják sem a szereplők, sem a dramaturgiai eszközök 

megállítani.  

Piroska és Toldi tragikus szerelme érvényteleníti nemcsak a közösség erkölcsi 

törvényeit, nemcsak a király szerepét, de magát a mindent jóra fordító dramaturgiát is. Piroska 
                                                 
 
671 Mihalovich: Toldi szerelme – zgkiv (1895) 26. 
672 Mihalovich: Toldi, 1892-es változat, zongorakivonat, 166-167. 
673 Mihalovich: Toldi szerelme – zgkiv (1895): 137. 
674 Mihalovich: Toldi, paritúra (1888-1891) - vázlatok, LFZE Kutatókönyvtár, 2. felvonás. 
675 Mihalovich: Toldi szerelme – zgkiv (1895): 107-108. 
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és Toldi szerelme ugyanis kifordította alaphelyzetéből a világot, ha boldogtalanságukat a 

felfordult világ jelképének látjuk. Mivel az opera, mind zeneileg, mind dramaturgiailag 

Piroska szemszögéből mesélődik el, ezért ezt a kifordult világ-érzetet maga cselekmény és a 

zene is kínálja.  

Az első felvonás fináléjában Toldi vágyával ellentétben lemond Piroska kezéről, 

Piroska érzéseivel ellentétben kezét adja Tarnak, Tar pedig kihasználja ezt a helyzetet a 

hozományt megkaparintandó. E három rossz magánéleti döntést a többi szereplő, így Piroska 

apja, a király és a királyi udvar elfogadja, ugyanis a tragikus nászt a külvilág egy naiv, C-dúr 

nászkórus keretében ünnepli meg. Így válik a győztes lovag vesztessé, a vesztes lovag 

győztessé, az ábrándos nő démonná, a jól döntő király rossz uralkodóvá, végül a vidám 

nászkar cinikus gyászkórussá. A bűn mindenkit maga alá tepert, és a bűnből mégis szerelem 

fakadt.  

A megkettőzöttséget Mihalovich azzal is jelezte, hogy a jelentősebb szereplők két 

személyes vezérmotívumot kaptak. Így Piroska egyik motívuma a fájdalommal teli szerelmet, 

a másik a halálos átszellemültséget sugallja, Toldi esetében a hősiesség, és a végzetes 

szenvedélyesség jelenik meg. A bűn azonban létrehoz egy új személyiséget is: Toldi és Tar 

kentaur lényét, mely a motívumok szintjén úgy jelenik meg, hogy a hősmotívum alatt újra és 

újra Tar triolái gúnyolódnak. A bűnben fogant kettősség következetesen vonul végig az 

operán, s csak a feloldozásnál szűnik meg, így az opera végén Toldit a hősi, Piroskát a szűzi 

motívummal búcsúztatja el Mihalovich. 

A második felvonás Csíky-féle fináléja (1890) csupán annyi deus ex machinát 

tartalmazott, hogy Piroska kérésére Toldi megkímélte „pulya Tar, a jégszívű Sátán” életét. A 

Corneille-i vértelen istenítéletet idéző jelenet méltóképp zárja le azt a felvonást, amelyben a 

szerelmi láz nónakkordjai felett, az atonalitás határán a NŐ és a FÉRFI önmagára és egymásra 

talált.676 Bűnbánatuk és szerelmük erejével nyerték vissza egymást. A vértelen küzdelem a 

nagy győztes nagy viadala, amellyel végleg visszanyeri személyiségét, mert már vállalni tudja 

szerelmét önmaga, kedvese és a külvilág előtt. E győzelem révén a démonná lett szende szűz 

– szerelmes asszonnyá; a vesztessé lett hős – önmagán győző szerelmes férfivé lesz; s a 

                                                 
 
676 Piroska nehezen megmagyarázható döntése mögött felsejlik Mihalovichot és Csíkyt esetleg megihlető 
Corneille Cid-jének a fináléja. Xiména, a főhősnő, a közel azonos helyzetben – ahol Don Rodrigo (Xiména 
szerelmese) megölte becsületsértés miatt Ximena apját, majd legyőzi Xiména ügyének lovagját, Don Sanchezt – 
szintúgy elutasítja szerelmét, ahogy Piroska Toldit. Corneille ugyanúgy nem magyarázza meg a döntést, ahogy 
Csíky sem, de érzékelteti, hogy tudatosan választott sorsról, akart végzetről van szó. A spanyol és a magyar úrnő 
saját, puszta elhatározásából nem megy feleségül élete párjához, hanem – a befogadó szerint – rossz döntéssel éli 
le hátralevő életét. – Mihalovich számára a Cid ismerős lehet nemcsak tanulmányaiból, hanem egykori tanára, 
Cornelius azonos című nagyoperájából is.  
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győztessé lett vesztes – kisemmiztetik. A megkettőzött életet felválthatja az egynemű, 

önazonos lét – a vezérmotívumok szintjén is. 

Ábrányi fináléjában (1894) azonban előbb helyettes halál, mors ex machina kerül az 

öneszmélés helyére, amelyben Tar kétszeres kísérlete ellenére is saját életét veszti és nem 

Toldi hal meg. A belépő király viszont már maga a rex ex machina. Végül Piroska megmenti 

szerelme életét a diabolus ex machinától. Földi síkon a második felvonás fináléja lezárja az 

operát, mert Tar meghal, Piroska és Toldi közé pedig a király emel örök gátat. A szeretők egy 

pillanatra vissza tudják szerezni önazonosságukat (a szerelmes nő és férfi valóságát), azonban 

a csaló Tarral szemben ők is csak csalók maradnak, mert szerelmük a gyilkosság miatt 

elveszti erkölcsi fölényét. Nem sikerült tehát Toldinak végérvényesen visszatalálnia eredeti 

önmagához (hogy szerelmével élhessen), továbbra is csak lovagpáncél maradt – bűnhődő és 

kentaur motívumával. Toldi a kivégzéssel levezekelhetné háromszoros bűnét (álruhás viadal, 

tiltott kapcsolat és gyilkosság), s ennyiben legalább ő magára találhatna, a szerelem 

áldozataként hőssé válva. 

A felfordult világ első kísérlete, hogy visszataláljon önmagához, így is Piroska és 

Toldi elbukott küzdelméhez kötődik („Egy percre megnyílott a menny”), és mivel már 

mindenki belátja a felfordult helyzetet, ezért a második felvonás fináléja igazi gyászének.677 

Mihalovich ezt az ébredést sokváltozatú jövőnek ábrázolja, amikor egy Á-n tremolozó üstdob 

zárja a felvonást. Az Á-ban még nincs moll, ami járna egy rendjén levő világban a szerelmi 

tragédiának, de már nem is dúr, mint az első felvonás kifordult világában. Tar felvonást kezdő 

C-jétől Piroska Á-jáig jutottunk.  

A második felvonás fináléjában a száműzés azt nyilatkoztatta ki, hogy Toldi bűne 

révén önnön ellentéte lett, s a hősi páncélra ráütötte a gyilkos-csaló pecsétet. A hős azáltal tud 

megtisztulni, hogy a lényét jelentő páncélt leveszi, amikor a harmadik felvonásban (1894) a 

kolostor kapujában nyíltan megsiratja szerelmét. A sírás révén lényét visszanyert lovag akkor 

sem veszi vissza páncélját, amikor veszélybe kerül: királyával találja magát szembe, hanem 

lovaghoz méltóan térdet hajt előtte. A mind testileg, mind lelkileg védtelenné vált lovagot a 

király megajándékozza az életével, azaz helyreállítja lovagi azonosságát a külvilág felé is, 

hogy veszítse azt el a nemzet háborújában.  

Toldi a zene szintjén azonban nem kapja meg a feloldozást. Amikor az opera 

fináléjában mindenki azt énekli: „… értetek élni vágyom, Hazám, királyom!”678, Toldi 

                                                 
 
677 Mihalovich: Toldi szerelme – zgkiv (1895) 205., majd 209. 
678 Mihalovich: Toldi szerelme – zgkiv (1895), 260. 
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felveszi kardját, a király elé áll, és elvileg énekelni kezdi Mihalovich 1890-ben írt, de az 

operához újrahangszerelt Király-himnuszi tenorszólamát.679 Azonban a szerzői előírás szerint 

Toldi Piroska holttestét nézi meredten, magáról és a világról mit sem tud, s a zenekar sem 

szólaltatja már meg egy motívumát sem.  

Piroska visszanyeri önmagát halála, Toldi pedig a vezeklés révén, ezzel együtt pedig 

megváltják a királyt és a deus ex machina állandó hordozóját, a kart is. A két azonosságát 

megtalált főhős sorsát végre nem kell a királynak rossz döntésekkel kormányoznia, mert már 

saját létük irányítói lettek.  

 
1890/91: Második sajátkezű önéletrajz 

 
A jelen kutatás eredményeként került elő Mihalovich Ödönnek a Musical Times egy 

ismeretlen újságírónak adott életmű-összefoglalása (sajátkezű önéletrajza) az Országos 

Széchényi Könyvtár Kézirattárában. A levélben szereplő adatok alapján az életmű-ismertetés 

1890-92 között születhetett, mert írója a Toldi hamaros bemutatására utal benne, valamint a 

Hagbarth-ot akarta eladni a Prágai Nemzeti Színháznak, valamint, hogy a levelet még a 

Szervita téren keltezte.680  

 

„Budapest, d. 22. April 
Servitenplatz 10. 
 
Geehrter Herr! 
 
Nach mehr täglicher Abwesenheit hierher zurückgekehrt finde ich Ihre Briefe. Ich beeile mich 
Ihnen anbei die Zollkiithung [Zollquittierung], das Autograf von Reinecke, das für mich gar 
keinem Werk hat, ferner 5 Fl. zu übersenden, da ich mich in der Lage bin Ihnen mehr zu 
geben. [?] 
Meine Oper „Hagbarth und Signe” wurde in Jahr 1882 in Dresden zum ersten Male gegeben. 
Später, in gänzliches Umarbeitung, mehrfach in Budapest. 
 
grossen Danke verpflichten, wenn es Ihnen gelingen das genanntes Werkes an der National-
Oper in Prag durchprutzen. 
„Toldi’s Liebe“ soll [am] Ende Nov: hier erstmalich 

                                                 
 
679 Pesti Napló, 1895.02.27., Toldi, (n.n.) 
680 Mihalovich Egyetem utca 2-be való költözésének pontos időpontja nem ismert jelenleg, de az 1893-as leveleit 
már onnan keltezi. Vö: Pechotsch-Feichtinger (1999): 27. levél, 283.oldal. 
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1. oldal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A levelet első közlésként betűhív átírásban, németül közlöm, zárójelbe téve a nyelvhelyességi 

kiegészítéseket. A négyoldalas szöveget a jelen lapokon eredeti méretben (17 X 10,5 cm) 

fényképként mellékelem. 
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2. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sie würden mich ja aufgeführt werden. Von meinen Liedern sind 5 Hefte in Druck 
erschienen, ferner 5 Balladen für grosses Orchester bei Schott. Eine Symphonie u. eine Faust-
Fantasie ebenfalls für gr.[osses] Orch.[ester] bei Breitkopf. Wagner hat mir erlaubt die Skizze 
zu Wiland der Schmied, die sich in seinem gesammelten Schriften von mir zu componieren. 
Ihnen Artikel für die Musical Times könnten Sie mir unter Kreuzband zuschicken.  
 
In grosser Eile, 
Hochachtungsvoll 
E v Mihalovich.” 681  
 
 
                                                 
 
681 189X, 04.22, Mihalovich a Musical Times ismeretlen újságírójának (OSZK – Fond 14/65)  
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3. oldal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A levélben feltűnő az Eliána említésének a hiánya. A Hagbarth, a Toldi külön 

bekezdést kapott, még a Wieland is megjelent egy mondat erejéig, de a nemrégiben befejezett 

operáról egy szót sem ejt a szerzője. Ha a Wielandról szól, akkor Wagnerrel ’üzletel’, ha a 

Hagbarth-ot említi, akkor egy többszörös bemutatót megért operát ajánl, ha a Toldiról beszél, 

akkor egy közeljövőben bemutatandó zeneműról szól. Az Eliána, bármennyire is fontos 

lehetett alkotója számára, ebben a körben a legkisebb ’üzleti’ értékkel bírt - így feltehetően 

ezért nem került bele a felsorolásba.  
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4. oldal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak hiányzik a levélből az éppen fogalmazott II., h-moll szimfónia (1892). A 

levélíró Mihalovich nemcsak a kapkodás miatt hagyta ki a kézirat-vázlatban levő alkotást: 

minden említett zenekari műve és dalciklusa rendelkezésre állt nyomtatva: vagyis súlyosnak 

számítottak. A kéziratban levőkkel viszont nincs miért ’dicsekedni’ még. Hiányzik minden 

utalás arra nézve, hogy ő a Zeneakadémia igazgatója, illetve Liszt tanítványa, Mahler pesti 

barátja – csupán egy Wagnerre való utalást találunk a szövegben. 

A két férfi ismeretségére lenne szükség ahhoz, hogy a hiányok szerepét kideríthessük, 

ám annyi már most is látszik, hogy Mihalovich az újságíróval jó kapcsolatokat kellett ápoljon, 

ha Reinecke-kéziratot küldött neki.682 Sajnos személyét homály fedi, mint a Musical Times 

                                                 
 
682 Carl Heinrich Carsten Reinecke (1824 –1910) német zeneszerző, a lipcsei Gewandhaus Zenekar karmestere 
és a Konzervatórium professzora volt 1860-95 között. Feltehetően Mihalovich is hallgatta néhány óráját, ez 
magyarázatul szolgálhatna arra, hogy miként került hozzá Reinecke-kézirat.  
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magyar kapcsolatait is. A levél ugyanakkor bemutatja azt, hogy Mihalovich a kottakiadás és a 

bemutatók alapján mérhette meg magát egy külső horizonton. Rövid levele alapján 

elégedettnek tűnik, olyan szerzőnek, aki sikeresnek számít. A Toldi közeli bemutatásának 

fényében minden szépnek tűnhetett. 

 

1893-1909: A Toldi szerelme kritikái 
„…művem lerántására pedig annál kevesebb kedvet érzek, 

 mivel meg vagyok győződve, hogy ezzel elébe vágnék másoknak.” Mihalovich (1890) 
 

A Toldi első fogalmazványa 1890 novemberében már készen állt arra, hogy Mihalovich új 

barátja, Gustav Mahler a következő évben elvezényelje. Mahler Pestről való távozása után 

Mihalovich az új intendánstól, Zichy Gézától nem várt jót. Zichy azonban, noha kettejük 

feszültsége nem csökkent, 1893 elejére tűzte ki a bemutatót, melyre végül betegség és egyéb 

okok miatt csak márciusban került sor. A siker Mihalovichot részben kárpótolta. „A Toldi 

átütő, fényes sikert aratott. Minden felvonás után 4-6-szor megéljeneztek.”683  

Jelentős átdolgozás után 1894-ben szinte új zenedrámát ajánlott fel az Operaháznak, 

ami 1895. február 28-án nagy érdeklődés közepette színre is került. A siker jelentősebb volt, 

mint két évvel korábban, hála Nikisch Artúr karmester lendületes és élvezetes vezénylésének 

és az új szövegkönyvnek, valamint Mihalovich megújult képzeletének és önkritikájának.   

A Toldit 1904-ben a dalszínház újra műsorra tűzte, majd 1909-ben ismét felújították 

immár sorozatban. A zenedráma egyik népszerű részletét, a Toldi szerelme – előjátékot 

számos alkalommal játszották zenekarok s sugározta jóval később a rádió. Másik népszerű 

részletnek a Királyhimnusz számított, amelyet Koessler János szeretett az általa vezényelt 

kórusestek fényében, s melyet Ferenc József király halálakor is előadtak. Zenekari esteken 

csendült fel ezeken túl Piroska imája és a Szerelmi kettős is, például 1920-ban egy 

jótékonysági esten.  

Mihalovich sokáig bízott külföldi bemutatókban is. Mahler többször is megígérte neki 

leveleiben, hogy bemutatja, ha módjában áll. „Szívem szerint azzal a hírrel válaszoltam volna, 

hogy itt Hamburgban előadjuk a Toldiját. De Pollinivel az idén nem lehet mit kezdeni – 

hónapokon keresztül élet-halál között lebegett. És most pedig annyira jutottam vele, hogy 

Hamburgot valószínűleg már szeptemberben mindörökre elhagyom.  Egyelőre nem tudom 

                                                 
 
683 Pechotsch-Feichtinger (1999): 277, 1893. március 21., „…Toldi am 18.d. einen glänzenden, 
durchschlagenden Erfolg hatte. Ich war nach jedem Akte 4-6 mal herausgejubelt.” 
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még, hová megyek, de ez a nyári hónapokban majd eldől. De hogyha valahol is lesz szavam, 

az Ön Toldijára vagy Eliánéjára sor kerül: ezt szentül megfogadtam.”684 Lichtenberg Emil, a 

kölni operaház karmestere szintén tárgyal több igazgatókkal. „…a mű zenéje mindenütt a 

legnagyobb elismerésben részesül, de nagy akadály a szöveg drámaiatlan volta, s az, hogy a 

német Brudereknek nincsen érzékük a mi nemzeti hőseink iránt.”685   

Külföldön végül még sem kerül színre. Ugyanakkor két dokumentum árulkodik arról, 

hogy 1899 novemberében a Prágai Német Színház tervezett bemutatót, ám sajnos mindkettő 

rendelkezésre álló forrás a tervbe vett novemberi előadás előtt keletkezett. Mihalovich a 

prágai bemutató ügyében 1899. október 25-én fordult az Operaház igazgatójához, Káldy 

Gyulához. „Tisztelt Barátom! Nagyon leköteleznél, ha megengednéd, hogy a Toldi szerelme 

című dalművemhez készült díszletvázlatok és figurinák, a prágai német színháznak 

kölcsönképpen haladéktalanul megküldetnének, miután nevezett színház említett dalművemet 

még november hóban előadni óhajtja. Fogadd legszívélyesebb üdvözletemet, Igaz híved: 

Mihalovich Ödön”686 Káldy két nap múlva intézkedik a megkeresés ügyében. „A Toldi 

szerelme című operához díszletvázlatok nincsenek, mert a díszleteket régebbi dekorációkból 

állították össze. Figurinók vannak, azokat Mihálovics (sic!) Úrnak kiadatni javasolom.”687  

Az ekkor abbamaradó Wesendonck-levelek hiányában nem sikerült kiderítenem, vajon 

az előadást megtartották-e, vagy sem. A prágai színházi kiadványok vizsgálata nem hozott 

eredményt, sem a prágai Nemzeti Színházban, sem a Német Színházban.688  

 
* 

 
A kritikák minden bemutató esetén összecsapnak a zenedráma felett. Esztétikai, közéleti és 

személyes érvek, okok és indulatok jelennek meg a napi és a szaksajtóban. A következőekben 

egy rövid, reprezentatív csokor jelezze őket. 

A Nemzeti Újság kritikusa a magyar dalszínház újjászületéseként ünnepelte a művet, 

és az István király utáni első igazi magyar dalműként ismertette.689 Az Egyetértés kritikusa is 

                                                 
 
684 Batta-Gádor (1981): 98., eredetiben: „Am liebsten wäre mir als Antwort die Nachricht gewesen, dass wir 
Ihren Toldi hier in Hamburg aufführen. Aber mit Pollini war heuer nichts zu thun – er schwebte Monate 
hindruch zwischen Tod und Leben. Und nun bin ich so weit mit ihm, dass ich Hamburg wahrscheinlich schon im 
September für immer verlasse. Wohin gehe, weiss ich vorderhand noch nicht, doch das wird sich in den 
Sommermonaten finden. So wie ich aber einmal irgendwo was zu sagen habe kommt Ihr Toldi oder Ihre Eliane 
daran: das habe ich mir fest gelobt.” 
685 Dunkl (é.n.): 85. 
686 Magyar Állami Operaház, Múzeum – Wellmann Nóra szíves segítségével. 
687 Magyar Állami Operaház, Múzeum – Wellmann Nóra szíves segítségével. 
688 Az adatkeresésben segítségemre volt Truchla Klára, a prágai Magyar Intézet munkatársa. 
689 Nemzeti Újság, 1895. 02.28., Toldi. 
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egyetértett e sorokkal „A belső tartalmat, a közvetlen és igaz kifejezést, a megkapó lendületet 

és az őszinte szenvedélyt a nemzeti elemmel keverte a szerző, ezért kibogozása a hallgatónak 

sok idejébe és gyönyörűségébe kerül.”690  

Csáth, aki 1909-ben látta először az operát, viszont már így írt: „Az Operaházban 

vasárnap este Mihalovich Ödön operáját, ’Toldi szerelmét’ új betanulással adták. Ez az est 

egyúttal ünnepség volt, az Operaház ötezredik előadását ünnepelte meg. Toldi szerelme, 

amely tizenhat évvel ezelőtt került színre, Toldinak a magyar népmesék hősének vitézi 

szerelméről szól. … 

Mihalovich Toldija megérdemli a figyelmet. Vannak részletei, amelyekben 

megnevettet bennünket a szerző naivsága, amellyel nem is igyekszik az előadási manírt, a 

konstrukciót, nyelvet a maga wagneres mivoltában leplezni vagy takarni. Másutt azonban, 

mint pl. a nyitányban, az invenció szépsége elvitathatalan és a II. felvonás felépítésének ereje 

nagy monumentális érzékről tesz tanulságot.”691   

Id. Ábrányi Kornél így szólt hozzá a diskurzushoz: „Mihalovich Ödönnek ideálja volt 

kezdettől fogva magyar Wagnernek lenni. Wagner intenciója szerint zenedrámát írni senki 

nálánál jobban nem képes. Csak az kérdéses, lehet-e az esztétika szempontjából, pl. a 

magyarral is Wagner-stílust alkalmazni?”692 Ábrányi ugyanakkor kiemeli a lovagok és a nép 

felvonulását az első felvonásból, s Toldi és Piroska szerelmi kettősét a második felvonásból.  

Keszler József A Nemzet-béli kritikája e téma érintése kapcsán utal Mihalovich 1890-

es, operájáról írt nyílt levelére, s így Keszler a wagnerizmust annak látja, aminek Mihalovich 

szánta: eszköznek. “Magyarsága nem nagyon czafrangos és csak a szellemes motívumokban 

nyilvánul; németsége pedig nem zsarnok és csak a módszerben érvényesül.”693  

A Pesti Napló zenekritikusa kijelöli Mihalovich számára a jövő útját: a magyar 

zenedrámát. “Toldijával nagy feladatot oldott meg Mihalovich. Az elismerést méltán 

megérdemli, mert megmutatta vele, hogy a magyar géniusz minden művészeti asszimilációra 

képes. Ezután az ő számára nem is marad más hátra, mint azt is megmutatni, hogy nemzeti 

alapon is képes olyan műveket teremteni, amelyek nemcsak a wagneristákat, hanem a 

magyarokat is teljesen ki tudják elégíteni.”694 A Magyar Újság kritikusa még tovább ment és 

                                                 
 
690 Egyetértés, 1895.02.28., Toldi, (e.-) 
691 Csáth: Toldi szerelme, 5000. előadás. = Budapesti Napló, 1909.11.16. 
692 Pesti Napló, 1893.03.19., Toldi (i-l) 
693 A Nemzet tárczája, 1893.03.18., Keszler József  
694 Pesti Napló, Vasárnap, 1893.03.19. (i.-l.) 
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megfordította az előbbi gondolatmenetet. „A szegény magyar zeneirodalom legjelesebb 

alkotásai között van helye, de még a külföld is meg fog előtte hódolni.”695  

A Toldi további értékének ismerik el, hogy Mihalovich nagy gonddal dolgozott a 

magyar zenei mondat, zenedráma, zenei stílus kialakításával.696 A kortársak észre is vették ezt 

és méltányolták. “A Toldi szerelme irodalmunkban az első mű, amelyen a modern zenedráma 

hangja végigmegy és amelynek szívverésébe magyaros lüktetés is vegyül”697 Kern Aurél e 

verbunkos-témát folytatva hívta fel a figyelmet arra, hogy a Királyhimnusz „tartalmaz szilaj 

magyar ritmusokat.”698  Ezen vitathatatlan érdemei miatt írta az egyik méltató: “…ezt a művet 

meghallgatni nemzeti kulturális kötelesség…”699  

De nincs hiány abból sem, hogy a Toldit közéleti támadására használják fel, mint 

például A Polgár című napilap kritikusa. „Mihalovichot nálunk az tette népszerűtlenné, hogy 

olyan helyre jutott, a Zeneakadémia igazgatói székébe, amely semmiféle érdemei révén meg 

nem illeté, továbbá egy népszerűtlen miniszter, Apponyi barátságától nem tudott eléggé 

óvakodni, és végre, mert ’Eliána’ című, nem éppen jól sikerült operáját ez az előkelő 

protektor olyan nyílt presszióval adatta elő és lanszírozta. Innen magyarázható az a hidegség, 

amellyel a ’Toldi’-t, ezt az Eliana-nál sokkal tehetségesebb munkát s közönség a mostani 

reprízen fogadta. Ez a  fogadtatás zajos volt, mert a Zeneakadémia kivezényelt növendékei 

óriási lármát csaptak, de hideg volt, mert Budapest igazán zeneértő publikumát nem láttuk 

sehol.”700  

A közönség általános benyomását – az időtávolság következtében  - nem mérhetjük 

fel, ugyanakkor ösztönös érdeklődésről, tetszésnyilvánításról is értesülünk. “Ma megtörtént az 

a kuriózum, hogy páholyt nem tudtak adni a Toldi-operához nagyon közel álló egyénnek, … 

azért, mert a jegykiosztással megbízott közegek saját ízlésüket követve a legsötétebb József- 

és Erzsébetvárosi bennszülötteket favorizálták. Ez vagy tapintatlanság, vagy visszaélés.”701 

Szintén a sikerről számol be a Zenelap szerkesztője, Ságh József. „Várakozásában sem 

a kritika, sem a közönség nem csalódott, sőt az érdeklődés a nagyszabású mű iránt előadásról 

előadásra nőttön nő. / E tény annál örvendetesebb és annál fontosabb, mivel az a magyar 

zeneművészet fejlődésére nézve nagymérvű és kiható haladást fog maga után vonni. Hisz nem 

                                                 
 
695 Magyar Újság, 1895.02.28, (n.n.) 
696 Fodor (1917): 320. 
697 Molnár (1917): 304. 
698 Budapesti Hírlap, 1893.03.19. Toldi (k.) 
699 Pesti Hírlap, 1893.03.18., Toldi, ok 
700 Polgár, 1909.11.16. 
701 Pesti Napló, 1895. 03.18. Toldi (n.n.) 
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aprólékos pillanatnyi sikert mutató kísérletről, hanem oly dologról, oly műről van szó, mely 

mint műfaj a legmagasabban áll, ti. egy zenedráma mélyreható sikeréről, egy magyar 

zenedráma sikeréről van szó. 

Tudjuk, hogy a zeneművészet válfajai közt a zenedráma foglalja el a legelőkelőbb 

helyet. A legelőkelőbb helyet azért, mivel benne összpontosulva találjuk majdnem mindazt, 

mit a zenei műformák egyenkint, vagyis külön-külön kisebb-nagyobb alkotások alakjában 

nyújtanak. / A műtörténelem akárhány példával szolgál arra nézve, hogy zeneköltők, kik 

egyes műformákban kimagasló alkotásokat nyújtottak, midőn becsvágyuk őket a zenedráma 

terére ragadta, nem bírtak ama magaslatra emelkedni, melyen többi műveik állnak. … 

Mihalovich Ödön, a Toldi zenedráma szerzője is azok közé tartozik, kikről azt szokták 

mondani, hogy a múzsa már bölcsőjükben homlokon csókolta őket. / Igenis, homlokon 

csókolta őt a múzsa. Akik ebben kételkednek, menjenek el a m. kir. Operába, hallgassák meg 

a Toldit, és meg fognak győződni arról, hogy egy kiváló tehetséggel, a múzsa egy valódi 

felkentjével állnak szemben…  

Mihalovich Toldija oly mű, melyre még a német nemzet is, mely egy Beethovent, 

Webert és Wagnert mondhat magáénak, büszkén tekintene, annál is inkább kell, hogy e 

rendkívüli alkotás bennünket örömmel és büszkeséggel töltsön el. / Oly alkotást, mint amilyen 

a Toldi második felvonása, a világirodalomban csak keveset fogunk találni. E felvonásban a 

drámai művészet oly magaslatán áll és értéke sokkal nagyobb, hogy a zenedrámában itt-ott 

mutatkozó hiányokat háttérbe ne szorítsa. E hiányok oly természetűek, hogy azok, ha a szerző 

magát arra határozza el, hogy művén egyes rövidítéseket fog eszközölni, maguktól fognak 

elenyészni. A rövidítéseket illetőleg vigasztalja szerzőt az a tudat, hogy Shakespeare, Lopa de 

Vega, Göthe, Madách és mások remekei is csak tetemes kihagyások áldozatán érik el 

rendkívüli színpadi sikereiket. 

A hatás, melyet Mihalovich Ödön Toldija általánosan, de különösen ránk gyakorolt, a 

legmélyebb volt, s meg vagyunk győződve, hogy az épp oly maradandó is lesz, amilyen mély 

volt.”702 Ságh József az 1895-ös bemutató után így utalt egykori méltatására: „Fenntartjuk 

szóról-szóra ma is, midőn „Toldi szerelme” előadásának hatása alatt emelkedett hangulatban 

írjuk e sorokat a magunk véleményeként, s mikor e mű lelkes fogadtatásának, diadalának 

tanúi voltunk. / Örömmel eltelve és büszkén tekintünk Mihalovich, a magyar művészet 

történetében korszakot képező e monumentális alkotására és mindazokkal, kik chauvinistikus 

cinismussal le akarnak vonni annak értékéből és eredményességéből csak egy hajszálnyit, 
                                                 
 
702 Toldi = Zenelap, 1893. március 28, VIII/9., főszerk: Ságh József, társzerk: Langer Viktor 
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szembe fogunk szállni és rá fogunk mutatni szennyes üzérkedésükre, melyet ők a hazafiság 

czégére alatt a művészet, a magyar művészet rovására űznek.”703 

A korabeli vitában a kor legjelentősebb zenei folyóirata, a Zeneközlöny képviselte a 

mérleg nyelvét. „November 14. (vasárnap). 5000-ik előadásul az operaháznak, zenei életünk 

vezérférfiát ünnepeltük: Mihalovich Ödön harmadik, és – sajnos! – utolsó zenés-drámája 

került színre a ’Toldi szerelem’. Zenei írásmódja , apró vonásaiban csak úgy, mint a jelenetek 

fölépítésében, a Wagner-iskolára vall, de ez csak a vastag tudatlanságnak ok arra, hogy 

Wagner-utánzását vagy éppen plágiumot emlegessen.  

Ahogyan az irodalomban, meg a képzőművészetekben vannak ’iskolák’: így a zenében 

is; el sem képzelni olyan hadsereget, amelynek csak tábornokai vannak, de ezredesei s a t. 

rangfokon álló ezrei ne lennének. A nagyobb tehetségű Wagner-követők közt pedig magas 

díszhely illeti meg Mihalovichot, mert ő sajátos elemet: a magyaros ritmikát és magyar 

melódikát  vitte be a wagneri polifóniába és wagneri karakterizáló stílba. Aki ezt nem képes 

méltatni: az ne beszéljen zenéről. Aki ellenben elég művelt fülű ahhoz, hogy Wagner zenéjét 

élvezni képes: az, kivált, ha magyar ember, gyönyörködni fog a ’Toldi szerelme’ három 

felvonás-óriásában.  

A hosszú évekig pihentetett darabot műsoron is kell tartani értéke (s jövendő 

zenészeink számára tanulságos volta) alapján; érdemes azért is, mert előadása jó. Kerner 

karnagy tartja össze; Vasquezné grófné (Piroska) és Takáts (Tar Lőrincz) ma is olyan jók, 

mint azelőtt; Környei a címszerpben ideális (akik ’szalonképesebb’ hősnek akarják őt látni, 

azok nincsenek tisztában Toldi Miklós alakjával); B. Sándor Erzsi, Szemere (Nagy Lajos 

király), Venczell: nehezebbnél nehezebb szerepeikben szépen megállták helyüket. A 

közönség ugyan nem töltötte meg a színházat, de nemes élvezet olyan lelkessé tette, hogy a II. 

felvonás után a nagyérdemű ősz szerzőt vagy tízszer a függöny elé tapsolta.”704  

December 8-án már a második szereposztással ment a darab. A Zeneközlöny kritikája 

most is kedvező kicsengésű. „December 8. ’Toldi szerelme’ második szereposztásban. 

Piroska: Medek Anna; Tar Lőrincz: dr. Dalnoki. Mindketten nagy muzikalitásról és értelemről 

tanúskodtak; a fiatal primadonna fényes hangja feledtet egynémely fogyatékosságot. 

Csodáltuk a napisajtó egy részének front-változását: a műnek múlt havi fölelevenítésekor 

kritika helyett himnuszt írt, most meg, kritika gyanánt, pamfletet.”705  

                                                 
 
703 Toldi szerelme = Zenelap, X. évf., Bp, 1895. márczius 12-én, 5-6.szám, Ságh József 
704 Toldi szerelme, = Magyar Királyi Operaház krónikája, Zeneközlöny, 1909.12.18., VIII/11.,  
705 Toldi szerelme, = Magyar Királyi Operaház krónikája, Zeneközlöny, 1910.01.22., VIII/13., - A további 
előadásokról is beszámol a folyóirat, még mindig tartó elismeréssel. „Február 1. ’Toldi Szerelme’ M. Medek 
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Végezetül álljon itt a kortárs zenetörténet-írás Toldi szerelme értékelése Tallián Tibor 

tollából. „Mihalovich Ödönre, aki a Zeneakadémiát három évtizeden át kiválóan vezette, a 

magyar stílus éppen… felszabadítóan és elmélyítően hatott. (kiemelés WK) Mihalovich 

Arany kései epikája és német zeneszerzők mitológiai témájú zenedrámái között hasonlóságot 

fedezett fel; a Toldi szerelme (1893) című operáját ezért Wagner-motívumok felhasználásával 

komponálta. Az értékes, epikusan tágas irodalmi alapanyag megóvta Mihalovich magyar 

operáját más korabeli kísérletek döntő többségének szövegi bornírtságától. Az adott keretek 

között Mihalovichnak módja nyílt rá, hogy korszerű, folyamatos-motivikus zenedrámai 

technika szálára fűzze föl a magyaros stíluselemeket. Korábbi operájának wagneri 

epigonizmusát a Toldi szerelmében a magyaros motivika feloldotta, és új, markáns 

zenedrámai tartalommal töltötte meg. (kiemelés: WÁ)”706 

 

1891-1904: A Toldi szerelme Mihalovich és Mahler levelezésében 

 
„Hogy zseniális barátom, Mahler igazgató a művet jeles előadásban fogja színre hozni,  

arról kezeskednek kitűnő szakértelme, fáradhatatlan buzgalma eddigi sikerei.”  
Mihalovich (1890) 

 
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a Toldi kapcsán, mert ehhez kapcsolódik a szerző 

legjobban követhető alkotói folyamata. A magyar vonatkozású levelekre eddig nem sikerült 

ráakadni, de Gustav Mahlertől kapott és Wesendock Matildnak írtak szerencsére már 

hozzáférhetőek. Ezek alapján tudjuk, hogy a Toldi egyértelműen Mahler számára készült. 

„Toldim derekasan előre sétál, és természetesen tudok róla, hogy a következő télen operánk 

tanácsán is átsétál, ha addig balszerencsémre, zseniális igazgatónk és karmesterünk, Mahler, 

el nem távozik.”707 

Mihalovich Mahlerre mint zseniális, a Wagner-nyelv ismerőjeként és előadójaként is 

gyakorlott karmesterre számított. Mahlerre jellemző, hogy távozása után új helyéről derűsnek 

látja a Toldi új lehetőségeit, mint például az 1891-es, hamburgi levelében. „Mi újság a 

Toldival?/ Éppen azon gondolkodom, nem volna-e jobb – mivel , amint látom, ezt Pesten 

                                                                                                                                                         
 
Annával. Szép előadás.”705 És a Zeneközlöny egyik csalódása az előadás elmaradása kapcsán: „Június 8. ’Az 
aviatikusok’, azaz a kétheti repülőverseny résztvevői tiszteletére hirdetve ’Toldi szerelme; természetesen a 
’Hunyadi László’-val hozakodtak elő…” Toldi szerelme, = Magyar Királyi Operaház krónikája, Zeneközlöny, 
1910.10 01., VIII/24. 
706 Tallián (2001): II/80. 
707 Birkin-Feichtinger: Mahler-Bild, 43., „Mein Toldi schreitet rüstig vorwärts, u. von ihm weiss ich wenigstens 
bestimmt, dass er nächstes Winter über die Bretter unserer Oper schreiten wird, wenn nicht bis dahin mein 
Missgeschick , unseren genialen Director u. Dirigenten, Mahler, enfernt.” 
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mégsem tudja elérni – inkább a Toldit itt előadatni. Egyre inkább úgy látom, hogy a 

közönsgésiker esélyei mégiscsak nagyobbak a Toldi esetében. Gondolkozzék el ezen egyszer 

és írjon hamarosan!”708 Mihalovich viszont elkeseredetten fejti ki véleményét Mathilde 

Wesendocknak: „Hogy balszerencsés vagyok, ismét fényesen bebizonyosodott, amikor, 

Mahler barátom, akinek munkámat a legteljesebb bizalommal átadhattam volna, ellenséges 

intrikák következtében, innen meg kellett váljék.”709 

Az 1893-as bemutató idején Mahler úgy tervezte, hogy elmegy a bemutatóra, de 

túlzott elfoglaltsága miatt kénytelen volt ezt lemondani. A bemutató kapcsán jól érzékelte 

Mihalovich aggodalmait: „Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fogadja majd a pesti közönség az 

Ön művét (a Toldit), és még inkább arra, mi lesz az Ön véleménye az előadásról. A fönti 

’étlapról’ láthatja, hogy sajnos nem tudok eljönni.”710 A bemutató hivatalos sikeréről Mahler 

Hamburgban értesült. Az olvasott kritikák és beszámolók alapján alkotott képet az 

eseményről, ahogy következő, örvendező leveléből kitűnik – és ezek hatására újra tervezni 

kezdi a Toldi hamburgi bemutatóját. 

„Tisztelt Barátom! / Nagy érdeklődéssel követtem a Pester Lloydban a Toldi 

előkészületeit és végül lélekben ott voltam a bemutatón. Mennyire örülök, kedves barátom, a 

beszámolók láttán, hogy az Ön műve nagy sikert vívott ki, és szerzőjének meghozta tehetsége 

és szelleme megérdemelt, oly sokáig visszatartott elismerését. / Tulajdonképpen az első 

előadás napján táviratozni akartam Önnek, de mégsem tettem, tekintettel arra, hogy Ön 

bizonyára túlságosan izgatott volt ahhoz, hogy az együttérzés ilyen külsőleges jeleivel 

törődjék. / Most azonban szükségét érzem annak, hogy Öntől halljam, mennyire volt elégedett 

az előadással, a közönséggel, és milyen benyomása volt Önnek magának! Pollinivel most 

nagyon jó viszonyban vagyok, és biztosan remélem, hogy a jövő évben sikerül előadatnom az 

Ön egyik operáját.”711 

                                                 
 
708 Batta-Gádor: Mahler-levelek, 87. „…Wie steht es denn mit Toldi? / Ich überlege eben, ob es nicht noch 
besser wäre, die Sie, wie es scheint in Pesth doch nicht dazu kommen, lieber Toldi hier zu bringen. Wie mir 
nachgerade klar wird, sind die Chancen eines äußeren Erfolges doch größer bei Toldi! Überlegen Sie sich das 
einmal und schreiben Sie mir bald darüber!”  
709 Birkin-Feichtinger: Mahler-Bild, 46., „Mein altes Missgeschick hat sich also auch damals  wieder glänzend 
bewährt, als mein Freund Mahler, dem ich mein Werk im vollsten Vertrauen hätte übergeben können, in Folge 
elender Intriguen von hier scheiden musste.” 
710 Batta-Gádor: Mahler-levelek, 90., „Sehr gespannt bin ich auf die Aufnahme welche Ihr Werk (Toldi) beim 
Pester Publikum finden wird, und noch mehr, wie Sie über die Aufführung denken werden. Dass ich leider nicht 
kommen kann, werden sie aus obigem ’Speisezettel’ ersehen können.”  
711 Batta-Gádor. Mahler-levelek, 92. „Verehrter Freund! / Mit grosser Teilnahme habe ich die Vorbereitungen zu 
’Toldi’ im Pester Lloyd verfolgt und endlich die Erstaufführung im Geiste miterlebt. – Wie ich mich freue,lieber 
Freund, nun mehr aus den Berichten zu ersehen, dass Ihr Werk einen grossen Erfolg errungen, und seinem Autor 
endlich verdiente, so lange vorenthaltene Anerkenung seines Talentes und Geistes gebracht. / Ich wollte Ihnen 
eigentlich am Tage der ersten Aufführung telegrafieren, unterliess aber im Hinblick darauf, dass Sie wohl zu 
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Mihalovich azonban úgy gondolta, hogy zenéjének Rebicsek Antalnál avatottabb 

mesterre lett volna szüksége. Mihalovich keserűségében megint csak barátját hiányolta. „A 

bemutató, az énekesek oldaláról eléggé kielégítő volt. Nem így a zenekar Rebicsek elégtelen 

vezetése alatt. Ha Mahler tanította volna be művemet, úgy a siker biztosan kétszer ekkora 

lenne.”712 Mahlert hiányolva Nikisch munkáját sem tudta eléggé értékelni leveleiben. Noha 

Nikisch hatalmas munkát fektetett az opera második változatának bemutatójába, nem váltotta 

be Mihalovich elvárásait. Mivel korábban Mahler Nikischt nagyon is jó karmesternek tartotta, 

Mihalovich beszámolt az új karmester gyengeségeiről. Mahler megdöbbenése érthető, noha 

látatlanul nem kívánt vitába szállni a zord kritikával. „Nikischről alkotott véleménye nagy 

csalódást okozott. Azt ugyan gondoltam, hogy lágy, kissé passzív természete miatt 

operaigazgatóként nincs a helyén, de hogy karmesterként is ilyen külsőlegessé és frivollá 

váljék, azt sohasem hittem volna róla.”713 

Az előző, 1894. február 7-i levél után Mahler jó két évig nem válaszol, illetve a 

Mihalovich-hagyaték nem tartalmaz tőle újabb levelet egészen 1896. május 16-ig. A két év 

alatt Nikisch mégiscsak bemutatta a Toldi új változatát, amelynek partitúráját Mihalovich 

elküldte Mahlernek. Mahler kései válaszában újra csak szomorúságának tud hangot adni, 

mivel nem tudta eddig előadatni az operát.  

„Legeslegtiszteltebb Barátom!/ Nem szeretném a szünetet anélkül elkezdeni, hogy le 

ne rójam azt az adósságot, amely régóta nagyon nyomaszt! Mit gondolhatott rólam, kedves 

barátom, amikor kedves ajánlással ellátott Toldijának elküldése után hetek teltek el válasz 

nélkül? – a dolog persze egészen természetesen adódott, és ha a vesémbe látna, hallgatásom 

bizonyítéka lenne annak, milyen becsben tartom küldeményét. Néhány szokványos köszöntő 

frázist nem akartan küldeni,  és éppen ezekben a hetekben a sokféle hivatalos munkától nem 

jutottam ahhoz, hogy egy rendes levélnek nekiüljek, és – tudja, minél tovább halaszt az ember 

egy ilyen levelet, annál nehezebben határozza el magát a megírására! De türelmesnek 

ismerem Önt és tudom, hogy nem fog élni a törvényadta szigorral.”714 

                                                                                                                                                         
 
aufgeregt waren, um Sinn für so äusserliche Zeichen der Theilnahme zu haben. / Nun aber ist es mir ein 
Bedürfniss von ihnen selbst zu hören, wie Sie mit der Aufführung, dem Publikum zufrieden waren, und welchen 
Eindruck Sie selbst hatten! Ich stehe jetzt sehr gut mit Pollini und hoffe bestimmt eine Auführung einer Ihrer 
Opern für nächstes Jahr durchzusetzen.”  
712 Birkin-Feichtinger: Mahler-Bild, 50., „Die Aufführung war, von Seite der Sänger, eine ziemlich 
befriedigende. Nicht so das Orchester unter Rebicek ungenügender Leistung. Hätte Mahler das Werk einstudirt, 
so wäre der Erfolg gewiss ein doppelt so grosser gewesen…” 
713 Batta-Gádor: Mahler-levelek, 94. „…Sehr enttäuscht bin ich durch Ihr Urtheil über Nikisch! Das dachte ich 
schon, dass er als Direktor einer Oper nicht am Platz sein würde, mit seinem weichlichen und etwas passiven 
Naturell, aber dass er auch als Dirigent so äusserlich und frivol geworden ist, das hätte ich ihm nicht zugetraut.”  
714 A levél folytatólagos bekezdése a külföldi bemutatók tárgyalásánál már szerepelt.  
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Még ugyanez év végén Mahler nagy kéréssel áll Mihalovich és Apponyi elé, mint 

befolyásos zenei tekintélyek támogassák bécsi karrierjét, segítse be az Udvari Opera igazgatói 

székébe. Mihalovich és Apponyi a kért szívességnek eleget tettek és Mahler megkezdhette 

tízéves igazgatói korszakát Bécsben. Mahler ezidőben írt levelei igen lényegretörők, ám még 

eközben is talál alkalmat arra, hogy Mihalovichot belevonja a ’lobbizásba’: „Kedves Barátom, 

talán Ön is érdekelt kissé ebben a dologban, hiszen így végre megnyílna az aréna az Ön művei 

számára is. – Remélem, nem érti félre ezt a megjegyzést. – Csak úgy ösztönösen jött, és nem 

baráti segítségének ösztönzője kívánt lenni.”715 

Közben Mahler 1897. március 27. és április 1. között a magyar fővárosban 

tartózkodott a Filharmóniai Társaság vendégeként. Március 31-ei koncertjén saját műveiből is 

vezényelt, így például a III. szimfóniából elhangzott a későbbi második tétel, az „Amiről a 

virágok beszélnek”. A hangversenyt követő fogadáson jelen volt Mihalovich is, s feltehetően 

előtte is beszélgettek már. Mihalovichra ösztönzően hatott az újabb mahleri muzsika, s erre 

válaszul született a Pán halála című szimfonikus költemény. 

Mahler bécsi operaigazgatóként sem váltotta be a tervet, noha háromszor segítette őt 

pozícióba a magyar zeneszerző. Mahler magatartását Inge Birkin-Feichtinger a következő 

szövegrészlettel foglalja össze: Mahler egyik munkatársa, Kárpáth Lajos 1900 januárjában 

Apponyi Alberttől kért segítséget Mahler nevében egy sajtótámadás ügyében. „Utánamentem 

(Kárpáth) és szóbahoztam kérésem. A lépcsőpihenőben felelte hirtelen: ’Ne jöjjön nekem 

Mahlerrel, annak én nem tartogatok semmit, nem teszek egy lépést sem.’ És ezzel faképnél 

hagyott. Mahler nagyon lehangolt volt, amikor az esetet elmeséltem neki. Magyarázóan 

hozzátette: ’Tudja, Mihalovich Ödön, a magyar zeneszerző elválaszthatatlan jóbarátja a 

grófnak, én mindkettejükkel közeli viszonyban voltam. Ennek ellenére nem vagyok olyan 

                                                                                                                                                         
 
Batta-Gádor: Mahler-Levelek, 98. „Verehrtester Freund! / Ich möchte die ’Ferien’ nicht antreten, ohne einen 
Schuld einzulösen, die mich schon seit Langem sehr drückt! Was werden Sie, lieber Freund, gedacht haben, als 
ich auf die freundliche Zusendung Ihres Toldi mit der lieben Widmung. Wochen und Wochen verstreichen liess, 
ohne zu antworten? – Die Sache kam freilich ganz natürlich, und könnten Sie meine Niern prüfen, so wäre Ihnen 
mein Stillschweigen ein Beweis dafür, in welchen Ehren ich die Zusendung hielt. Einige gewöhnliche 
Dankesphrasen wollte ich Ihnen nicht senden, und kam gerade in jenem Wochen absolut nicht dazu vor 
Berufarbeiten aller Art mich zu einem ordentlichen Briefe hinzusetzen, und – Sie wissen , je länger man so einen 
Brief aufschiebt, desto entschliest man sich dazu! Aber ich kenne Sie als langmühtig und ich weiss, Sie werden 
Gnade für Recht ergehen lassen.”  
715 Batta-Gádor: Mahler-levelek, 101. „Vielleicht sind Sie ja, lieber Freund, ein wenig an dieser Sache betheiligt, 
da so endlich auch für Sie und Ihre Werke die Arene gewonnen wären. – Hoffentlich missverstehen Sie diese 
Bemerkung nicht. – Sie kommt nun eben spontan, und soll nicht etwa Ihrer freundschaftlichen Hilfe ein Ansporn 
sein.”  
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helyzetben, hogy Mihalovich egyik operáját itt bemutathatnám, tehát Apponyi gróf 

valószínűleg emiatt nem tesz semmit’…”716 

Mahler és Mihalovich barátsága azonban túlélte ezt a súrlódást is, ahogy arról egy 

1904-es levél tudosít, amikor a Toldi 1904-es felújítása alkalmából Mahler újra ígéretet tett 

arra, hogy Pestre jön. „Mivel csupán Önhöz és művéhez jövök, a legnyomatékosabban kérem, 

hogy előzetesen ne engedje látogatásomat nyilvánosságra hozni. Az operához érkezem és 

valószínűleg még az éjjel vissza kell utaznom.”717 Sajnos, azonban még ez a látogatás is 

meghiúsult. A két zeneszerző közti barátság immár tizenhárom évre tekintett vissza. Az első 

levélben Mahler a hamburgi bemutatót tervezte, úgy most már csak az operát szándékszik 

meghallgatni. Levelezésük utolsó fennmaradt részletében egy baráti találkozó ígéretével 

búcsúzik. „Nagyon sajnálom, hogy kedden nem tudtam eljönni – s annál is jobban bosszant, 

mert az esti előadás elmaradt. / Kérem, ne mulasszon el ismét értesíteni, ha a Toldit műsorra 

tűzik. Egyszer majd csak sikerül eljutnom, s már most örülök annak, öreg barátom, hogy 

ismét eltölthetek Önnel egy pár órát – legjobban azt szeretném, ha rajtunk kívül senki sem 

értesülne erről. A legszívélyesebb üdvözletekkel: / Az Ön öreg Mahlerje”718 

Mahler és Mihalovich barátsága elég szilárdnak bizonyult ahhoz is, hogy időközben 

Apponyi is megbékéljen Mahlerrel. 1911. május 25-én ugyanis Apponyi emlékezett meg az 

elhunyt karmester-zeneszerzőről a magyar országgyűlésben.719 „Minő eredményeket ért el ez 

a lángész a sokszor igaztalanul mellőzött hazai erőkkel! Milyen ünnepnapot jelentett minden 

előadás, melyet ő tanított be és ő vezényelt!”720 

 

                                                 
 
716 Karpath (1934): 117., „Ich (Kárpáth) ging ihm nach, und brachte meine Bitte vor. Der Graf, bereits am 
Treppenabsatz, erwiderte mir brüsk : > Kommen Sie mir nicht mit Mahler, für den habe ich nichts übrig, ich 
gehe keine Schritt.< und liess mich ganz verdutzt stehen. Mahler war sehr verstimmt, als ich ihm den Vorfall 
erzählte. Erklärend fügte er hinzu: >Sie wissen, dass der ungarische Komponist Edmund von Mihalovich, der 
unzertrennliche Freund des Grafen ist und ich habe ja auch mit beiden Herren in Budapest intim verkehrt. 
Nichtsdestoweniger bin ich nicht in der Lage, eine Oper Mihalovichs bei uns aufzuführen, es ist also 
wahrscheinlich, dass Graf Apponyi aus diesem Grund für mich jetzt nichts tun will…” 
717 Batta-Gádor: Mahler-levelek, 106. Da ich lediglich nur zu Ihnen und Ihrem Werke komme, so bitte ich 
dringendst, wenn möglich, von meinem Besuch vorher nichts in die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Ich komme 
zur Oper und muss wahrscheinlich noch in der Nacht wieder zurück.”  
718 Batta-Gádor: Mahler-levelek, 107. „Dass ich Dienstag nicht kommen konnte, thut mir sehr leid – und ärgert 
mich um so mehr, als Abends die Vorstellung abgesagt wurde. / Versäumen Sie es, bitte, ja nicht, mich wieder 
zu benachtrigen, wenn der Toldi angesetzt ist. Einmal wird es mir ja doch gelingen dazu hinabzukommen, und 
ich freue mich schon jetzt darauf, mit Ihnen, alter Freund, wieder ein paar Stunden zu verbringen. – am liebsten 
wäre es mir wenn sonst gar Niemand etwas davon erführe. / Mit allerherzlichsten Grüssen: / Ihr alter Mahler” 
719 Peremiczky (2007): 29. 
720 Szegedy-Maszák (2007): Nemzeti kultúra, 194. 
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1892: Új utakon 
 

„Megbűvölt engem is varázslatod. 
Fülembe zengtek régi századok. 

Láttam Szigfrídet, Krimhild bosszuját, 
Tannhäuser lángját, Hollandid buját; 
Az álmatag szemü Szentát s szerelmét, 

S Elzát, kinél nincs bájolóbb, se szendébb.”721 
Reviczky Gyula 

 

A Toldi során Mihalovich művészetében új zenei és irodalmi horizont jelent meg. 

Zeneszerzőségének első harminc évére Wagner és Liszt különböző szintű recepciója a 

jellemző. Az alábbi sorokban ennek a recepciónak a sorsa és átlépése olvasható Danuser 

professzor említett, hármas recepció-elméletét (imitatív, transzformatív és eszmei recepció) 

felhasználva. 

 Mihalovich Wagner-recepcióját csak a kor recepciótörténetében láthatjuk tisztán. 

Éppen ezért néhány későbbi nagy szerző Wagner-hez való viszonyára kell kitekintenünk. 

Dohnányi a Vajda tornya című operájában zenedramaturgiai előképként használta a Ring-et, 

míg Bartók a színpadi műveiben is visszatekint a wagneri előképre.722 Bartók maga is 

elismeri a Trisztán-hatást leveleiben, majd később a Kékszakállú-ban újraírja az éj mítoszát.723 

Sőt, még Wagner-elleneségéről ismert Kodály Zoltán is, „Wagner harmóniavilágának 

recepciójával kezdte zeneszerzői-teoretikusi pályáját.”724 Kerényi György is arról ír, hogy a 

fiatal Kodály számára meghatározó élményt jelentett a Trisztán harmóniavilága.725 

 

* 

Apponyi Albert, Liszt közeli és a szerző legjobb barátja, úgy látta, Mihalovich a tanulás 

időszakában egy időre elmerült ugyan Wagner-nyelvében (imitáció, transzformáció), de aztán 

sikerült önálló nyelvet kialakítania (eszmei recepció). „…Mihalovichnak összes hajlamai a 

drámai zene felé irányulnak. Ebben nyilvánul legerőteljesebben tehetsége és individualitása. 

Mint operaszerző Wagnernek követője, de nem utánzója, sem házi tolvaja, mint több más 

olyan epigon, aki a <követő> díszes nevére igényt nem tarthat. A felületes kritika azt képzeli, 

                                                 
 
721 Reviczky Gyula: Wagner Rikárd = Reviczky (1981): 204.  
722 Dohnányi Wagner-recepciójáról: Mesterházy (2003): 9. és Tallián (2003): 20., Bartók Wagner-recepciójáról: 
Tallián (1981): 116. és Vikárius (1999): 96. 
723 Tallián (1981): 43. a Hegedűszonáta Trisztán-párhuzamáról; Vikárius (1999): 105. az 1. vonósnégyes 
Trisztán-alúziójáról. 
724 Dalos (2007): 131.  
725 Kerényi (1942): 41. 
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hogy mindent elmondott, ha valakit Wagneristának nevez, mert ezzel alkalmas kiindulási 

pontot nyert egy egész csomó banalitásnak egymáshoz fűzésére, melyeket le lehet írni, ki is 

nyomtatni, el is csacsogni, anélkül, hogy akár egy pillanatig gondolkozni, akár a szerző 

műveit közelebbről megnézni szükséges volna.… 

Mihalovich tehát nem egyes zenei ruhatárdarabot ment Wagnertől kölcsönözni, hanem 

előbb ifjú lelkesedéssel, aztán érett tanulmánnyal egy művészi meggyőződést alkotott 

magának, mely a drámának és a zenének egymáshoz való viszonyát illetőleg, nagyban és 

egészben Wagner rendszerével egyezett. Eleinte individualitása is elmerülni látszott a nagy 

mester követésében. Idővel azonban – minden elvhűség mellett – győzelmesen kidomborodott 

az egyéni önállóság. (kiemelés: WÁ)”726  

Moravcsik Géza, hosszú időkig a Zeneakadémia titkára, ugyancsak az eszmei recepció 

kialakulását hangsúlyozza. „(Mihalovich) Első operáinak tárgyát, Wagner hatása alatt, a 

regényes mondavilágból választja. … Mihalovich, mint zenedrámaíró, hű maradt a bayreuthi 

elvekhez – hisz Európa összes kiváló zeneszerzői, még az olasz bel canto nagy mestere, Verdi 

is, mind e titán befolyása alá kerültek! – de ezen elvek keretén belül szabadon bontakozott ki a 

magyar zeneszerző egyéni önállósága (kiemelés: WÁ).”727 

Mihalovich a Toldi írása közben, 1890-ben maga is az eszmei recepció 

meghatározással nyilatkozik: „Ami a mű (Toldi) zenei és drámai irányát illeti, az Wagner 

Rikhárd nagy művészeti elvén alapszik. … A cselekmény főszemélyeit, magyar egyéniségük 

jellemzésére, nemzeti színezetű motívumokkal emeltem ki, de minden egyéb, a cselekmény 

alapját képező szenvedélyt, mint általános emberi érzéseket általános zenei nyelven 

iparkodtam kifejezésre juttatni. (kiemelés: WÁ)”728 

A Wagner-receptivitásból azonban éppen a Toldi fogalmazása közben tud kilépni 

Mihalovich: „Abban a kompromisszumban, melyre zene és dráma az operában egymással lép, 

Mihalovich több önállóságot tart fenn a zenének, mint amennyit az Wagner utolsó 

alkotásaiban kivívni bír. Az énekhangot nem rendeli alá oly föltétlenül a deklamáció 

követelményeinek és a zenekarnak, mint Wagner, hanem többnyire neki adja a melódiát – és 

talán ebben az irányban, a stylnek minden sérelme nélkül tovább is mehetne; mert Hagbarth 

és Signe gyászzenéje és a Toldi első felvonásának vége bizonyítja virtuozitását ezeknek 

fölépítésében. 

                                                 
 
726 Apponyi (1895): 133. 
727 Moravcsik (1917): 3. 
728 (Mihalovich Ödön nyílt levele): Toldy szerelme (sic!) – Mihalovich Ödön új operája = Pesti Napló Tárczája, 
1890. március 30. 
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Hangszerelése is egészen egyéni; inkább harmonikus, a nemes hangzásban és 

hangszépségben való állandó gyönyörködésre, mint rikító hatások keltésére vall. Motívumai 

többnyire szélesek, az igazi melódiához közelítők; ilyen p.o. a hősmotívum és szerelmi 

motívum a Hagbarthban épp úgy, mint a Toldiban. Mindazonáltal hajlandó volnék azt hinni, 

hogy Mihalovich műveiben a lírai részletek még magasabban állanak, mint a tulajdonképpeni 

értelemben vett drámaiak. A Toldiban párhuzamosan halad e két alkotóelem, úgy a 

cselekvényben, mint a zenében. Hát bizonyára drámailag megrázó jelenet, a második 

felvonásban Toldi belépése Piroskának imája közben; de semmi sem múlja felül az utána 

következő szerelmi kettősnek lírai szépségeit. Mihalovich itt csak úgy szórja a hosszú 

lélegzetű, szinte olaszos édességű melódiákat, és oly gazdag inventiót árul el, minővel kívüle 

igen kevés modern szerző dicsekedhet. 

Az inventiot, a dallam adományát egyáltalán csak az tagadhatja meg Mihalovichtól, 

aki abból a banalitásból indul ki, mely méghozzá együgyűség vagy tudatlanság, hogy a 

Wagner-irány és a dallam egymást kizárja és ebből folyólag minden Wagner követőre a priori  

reáfogja, hogy nincs melódiája….”729  

Fodor Gyula ugyanerről így ír: „Mihalovich a wagneri művészet eszközeivel, 

amelyek, élete delén is, még mindig a zeneművészet legtökéletesebb eszközei voltak, a 

magyar zenei mondat, a magyar dal, a magyar zenedráma, a magyar zenei stílus megoldására 

törekedett és noha tökéletes megoldást nem talált, érdekes és leleményes munkát végzett és 

eredményei egy részére a fejlődés további során építeni lehetett. (Kiemelés: WÁ)”730  

Siklós Albert 1929-ben Mihalovich jelentőségét szintén a nemzeti zenestílusért vállalt 

eszmei Wagner-recepcióban látja. „Mint zeneköltőt sok támadás érte azért, … míg fel nem 

ismerték műveiben azt a nemes törekvést, mellyel a magyar zenét a wagneri elvek 

keresztülvitelével akarta átültetni a műzenébe. Szimfóniái, szimfonikus költeményei, de 

különösen Toldi c. zenedrámája – melyet az Opera épp a jövő évadban szándékozik felújítani 

– egy nagyképzettségű, nemes lelkivilággal bíró, céltudatosan küzdő művész történelmi 

értékű szellemi hagyatéka.”731 

A szerző egyik állandó kritikusa, Kereszty István szintén az önállóság jeleként 

értelmezte a verbunkos hagyomány megszólaltatását. „De Mihalovich zeneköltésében a 

tiszteletreméltó tudás és művészi munka érdemén felül az igazi nemzeti érzés hatalmas szavát 

is meg kell hallanunk. A Deák Ferencz halálára írt Gyászhangok az imádott Erzsébet 
                                                 
 
729 Apponyi (1985). 
730 Fodor (1917): 5. 
731 Siklós (1929): 5. 
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királynénkat sirató Adagio a III. (Pathétique) szimfóniában, az Endrődi remekeit zenébe 

öntött Kurucz dalok: igenis méltó Wagner-tanítványra vallanak; de csak annyiban, hogy 

Wagner a nemzeti zenét hangsúlyozta s német ember lévén: jó német volt, német zenét írt s 

akart is olyat írni; Mihalovich megfogadta a tanítást: magyar ember lévén, magyar zenét írt, 

persze nem csárdás-tempóban, hanem az igazi művészet magaslatain hosszú lélekzetű, 

modulációinak, s egyéb művészi eszközeinek és világító például szolgáló szép és saját magyar 

stílusának érvényre juttatásával. Milyen vívmány! Mekkora érdem!”732 

Mihalovich műveinek önálló magyar stílusa mellett Csáth Géza is kiállt: „Viszont 

kétségbevonhatatlan, hogy Mihalovich költőnek született, van fantáziája, ismeri a kifejezés 

sok módját. Ahogy például a faji (magyar) ízt a Toldijában különösen ennek nyitányában 

elkeveri: ez szebb, értelmesebb és sikerültebb, mint ahogy Liszt magyar főztjeiben 

találjuk.”733  

Összegezve az eddigieket, minden elemző érzékelte zt a folyamatot, amely során 

Mihalovich egyre inkább eltávolodott a transzformatív wagnerizmustól és egy eszmei 

recepciót alakított ki. 1892-ben Mihalovich azonban még tovább lépett, amikor átlépett az 

abszolútzene világába, s ezzel végképp maga mögött hagyta a bayreuthi kultuszt.734 Az 

abszolútzene-programzene vitát Mihalovich minden bizonnyal ismerte. Liszt pesti bemutatói 

után a Pester Lloyd-ban újra és újra feltűntek Hanslick elveire hivatkozó kritikák.735 Hanslick 

elveit azonban akár magától az esztétától is hallhatta, hiszen Apponyi és Hanslick még 

Bécsből ismerték egymást.736  

Elhagyva tehát a „jövő zenéje” zenedrámát, Mihalovich elkezd szimfóniát alkotni, 

méghozzá egy évtized alatt hármat. A stílusváltásra már a kortársai is felfigyeltek. 

„Mihalovich művészi fejlődésének irányára érdekesen mutat rá annak megfigyelése, hogyan 

cserélte föl a szimfóniai költemény szabadságát a klasszikus szimfónia szigorú formáival s 

hogyan tért le a programzene divatos ösvényéről az abszolút zene egyszerűen nemes 

csapására. Négy szimfóniája ragaszkodik a műfaj szerkezetéhez, de gondolatainak merész 

röptét és káprázatos hangszerelését éppúgy feltünteti, mint a széles perspektívára törekvő 

kötetlen formájú szimfonikus költemények.”737 

                                                 
 
732 Kereszty (1917): 13-14. 
733 Csáth: Eliána  = Nyugat, 1908/5. 
734 Langer: 1893.január 15., VIII/2. 
735 Legány (1986): 34. 
736 Apponyi (1933): 78. Hanslick volt Apponyi szomszédja az Istenek alkonya bemutatóján (1876), az első két 
felvonás idején! Hanslick igen visszafogottan viselkedett, mert ismerve Apponyi Wagner-rokonszenvét, ezért 
nézeteit nem akarta ráerőltetni szomszédjára! 
737 Moravcsik (1917):3. 
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* 

A szerző életében bekövetkező stílusfordulat egyik első jelképes tette az, hogy részt vett egy 

játékos hangversenyen hangversenymesterként. A Budapesti Zeneművész Kör 1894. március 

9-én rendezett jótékonysági hangversenyt a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület javára.738 A 

hangversenyen a budapesti zenei elit vett részt, többek közt Nikisch Arthúr, Hubay Jenő, 

Popper Dávid, Mihalovich Ödön, valalmint a Filharmóniai Társaság kamarazenekara.  

„Az érdekes est bevezetésül A Kongó kincsét játszották…., mely a tetralógia 

titokzatos szépségeit akarja megismertetni a nagy laikus közönséggel.”739 Ezt követően 

Szendy Árpád rögtönzött zongorán, majd színrelépett a ’Madárkvintett’, melynek 

„előadásában Nikisch Arthurné, Ábrányiné Kaczér Margit, Semsey Mariska, Mannheut Jakab 

és a zongoránál Nikisch Arthur valósággal remekeltek.” Utánuk Kleinecke Rudolf egy zenei 

paródiája hangzott el, a továbbiakban pedig Aggházy Károly, Hubay Jenő és Popper Dávid 

rögtönöztek tréfás kamaramuzsikát.  

Végül felhangzott a ’Symphonie scandaleuse’, melyet Nikisch Arthurné dirigált, s 

melynek hangversenymesterei Hubay Jenő, Mihalovich Ödön, Nikisch Arthur és Popper 

Dávid voltak. „Már magában fölötte érdekes látvány volt zenei életünknek főbb korifeusait 

együtt ülve látni a dobogón, amint áhítattal követték a dirigens minden kézmozdulatát. A 

karnagyi emelvényt… ezúttal egy bájos, karcsú nőalak foglalta el…, ki férje komoly 

konkurensének bizonyult ma este, oly temperamentumosan dirigált. Amellett oly finom, 

diszkrét komikummal figurázta ki egyik-másik fontoskodó karmesternek nagyképűsködő 

pózait, hogy a közönség nem győzött tapsolni.  

A szimfónia öt tételből állt. Az elsőt (Marcia funebre sulla morte del fin de siecle) 

mely a tarara bum diének megríkató drámai akcentusokban tetszelgő parafrázisa, Kerner 

István komponálta. A második tétel (Gretchen balladája, Gounod kizárásával) a Margarethe 

kuplénak melankolikus könnyekre indító szomorú feldolgozása, Kern Aurél tollából ered. A 

harmadik tétel (Serenata pastorale osztrák-magyar stílusban) Bátor Szidor műve. A negyedik 

és legsikerültebb tétel (Intermezzo schimfonico) Kleinecke Rezső komponálta, ez a Bajazzok 

intermezzójával és a Lohengrin-nyitánnyal kezdi, a Fritz barátunk és a Parasztbecsület 

intermezzójával folytatja, mely részekkel kedélyesen váltakozik a Wiener Blut című bécsi 

keringő. Az ötödik részt a Grosswardein-induló tudákosan konstruált feldolgozása, Sziklay 

                                                 
 
738 (n.n.): A Pesti Zeneművészeti Kör jótékonysági estje = Pesti Hírlap 1894. 13.10. 7.old 
739 Uott. 
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Adolf karmester munkája. A közönség valóságos lelkesedéssel fogadta ezt a méltán 

Symphonie scandaleuse-nek elkeresztelt remekművet.” 

Mihalovich a második hegedű szólamvezetői székén a többi zenésszel együtt 

végigbolondozta az egész estet. Képes volt immár nevetni Wagneren (Kongó kincse) és a 

romantika effektusain (’tarara bum dié’ - 1. tétel). Ezzel a végtelenül jóhangulatú estével 

végképp hazaérkezett és végképp elhagyta ifjúságának álomvilágát. Ha találkozott volna egy 

kócos fiatalemberrel, aki Wagner-kottáit lóbálva számon kéri rajta a nagy operákat és 

szimfóniákat, most már nyugodtan mutathatott volna rá az eddigi termésre – és egyben azt is 

tudhatta volna, hogy igaza van. Megtalálta saját útját. 

 

1892: A II. szimfónia 
 
Mahler távozta és a Toldi húzódó bemutatója miatt felgyűlt indulat érlelte meg 1892-ben a 

program nélküli II. (h-moll) szimfóniát. Mihalovich a szimfóniaírással igen jól haladt, ami 

azért is csoda, mert közben nemcsak a Toldi és Eliané előadását szervezte, hanem a Zene- és 

Színiakadémiát is irányította.  

A program nélküli 2. szimfónia ismét gyorsan készült, erről Mathilde Wesendoncknak 

1892. február 23-án így számolt be: „Önnek igaza van, amikor megállapítja, hogy azok közé 

tartozom, akiket ez nem hagy nyugodni; száraz napjaimban újra a szegény ördögöt kell 

játsszam, megfelelő operaanyag híján (Ó! kérem, találjon nekem egyet!) fejvesztve (program 

nélküli) szimfóniaírásba vetettem  magam. Kóvályog a fejem és a szívem, egész lényemet 

elárasztja tengernyi hang. Az első tétel kész, a többi is az lesz… Szimfóniám nem hagy 

nyugodni, a zongorához kell menjek, ahol a székek állnak, édes emlékként a nemes 

adományozóról, akinek olyan sok szépet és kedveset köszönhetek.”740  

Májusban Mihalovich újfent visszatért a szimfóniára. „Szívélyes és hálás köszönetem 

azokért a meleg és lendületteljes szavakért, melyeket szimfóniám boldogulása érdekében 

hozzám intézett, szeretetreméltó barátsággal. Eme költői áldás jótékony hatására pár napja 

kész lett a szimfónia, a hangszerelést kivéve. Nagy öröm lenne ugyanezt az Úrnőnek 

                                                 
 
740 Pechotsch-Feichtinger (1999): 269, „Sie hatten recht, indem Sie behaupteten, dass ich zu denen gehöre >die’s 
nicht ruhen lässt<; der trockenen Existenz satt, muss ich nun wieder den >armen< Teufel spielen, indem ich 
mich, in Ermangelung eines geeigneten Opernstoffes, (ach! Bitte finden Sie mir doch Einen!) über Hals u. Kopf 
in die Composition einer Symphonie (ohne Programm) stürzte. Es schwirrt mir der Kopf u. Herzen, durch mein 
ganzes Wesen fluthet ein Meer von Tönen. Der erste Satz ist fertig, die Anderen sollen es werden.…Meine 
Symphonie lasst mir keine Ruhe, ich muss an’s Clavier, vor dem diejenigen Stühle stehen, die mir stets eine 
theure Erinnerung an die edle Spenderin beliben, der ich so viel Schönes u. Liebes zu danken habe.” 
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Tauernblickben eljátszanom.”741 Szeptemberben befejezte a hangszerelést is. „Jelenleg 

folytatom szimfóniám hangszerelését. Itt fogják előadni, a tél folyamán a 

filharmonikusok.”742 A szimfónia bemutatóján Erkel Sándor még a karmesteri pálcát is 

átengedte neki. „Január 11-én lesz bemutatva új szimfóniám, filharmóniai hangversenyen, 

saját vezényletemmel.”743  

A hangverseny jól sikerült, két babérkoszorút ajándékoztak a szerzőnek, aki előtt egy 

berlini előadás reménye is felvillant. „Szimfóniámnak átütő sikere volt. Nagyon jól bírta mind 

a zenekar, mind a publikum; még két óriási babérkoszorút is átadtak nekem. Szimfóniám 

sikere mindenképpen kedvező az elkövetkező >Toldi<-ra nézve. Nem lehetne felkelteni 

Weingartner úr érdeklődését szimfóniám iránt?”744  

 

* 

A szimfónia szerkesztésén, a karakter- és ütemmutató-választásban ott érezzük a 

beethoveni előképet éppenúgy, mint az első szimfónia esetén, de a szimfóniát akkor értjük 

meg a legkönnyebben, ha a Toldi felől közelítünk hozzá, mert ami a Toldi-ból kimaradt, az 

került bele a szimfóniába. A 2. szimfónia ugyanakkor körkép is a Mihalovich által értékesnek 

tartott korabeli zenei irányzatokról, így került a tételekbe Mahler, Bruckner és Erkel egy-egy 

felismerhető allúziója.  

Az első tétel (Allegro energico, h-moll) háromnegyedes lüktetésű, ’dühös’ zene, mely 

mögött beethoveni, schumanni előképeket sejtet a szerző. Hatalmas kürtfanfárokkal kiáltja 

Mihalovich világgá a lovagi főtémát, melynél egyöntetűbb zenét keveset írt a szerző. 

Ugyanakkor figyeljünk fel arra, hogy az I. szimfónia hatalmas, tízütemes végtelen-dallam 

főtémája helyett egy rövid három hangból álló ’névjegy’-motívumot találunk. Langer Viktor 

ezt így hallotta a bemutatón: „A szenvedélyes és erélyes főtéma (h-moll) alkalmat ad a 

szerzőnek, hogy technikai tudását teljesen kifejtse és fényes hangszerelési tehetségét 

                                                 
 
741 Pechotsch-Feichtinger (1999): 270., „…um so herzlicher meiner verbindlichsten Dank für jene warmen u. 
schwungvollen Worte, die Sie für das Gedeihen meiner Symphonie an mich zu richten die liebenswürdige 
Freundlichkeit hatten. Unter dem wohlthätigen Einfluss dieses Dichter-Segens ist die Symphonie, bis auf dir 
Instrumentierung, vor einigen Tagen glücklich fertig geworden. Es wird mir eine grosse Freude sein dieselbe der 
Herrin auf Traunblick vorzuspielen.” 
742 Pechotsch-Feichtinger (1999): 272., 1892. szeptember 20., „Gegenwärtig setze ich die Instrumentierung 
meiner Symhonie fort. Dieselbe soll hier, im Laufe des Winters, bei den Philharmonikern aufgeführt werden.”  
743 Pechotsch-Feichtinger (1999): 272., 1892. december 26., „Am 11. Januar wird meine neue Symphonie, unter 
meiner Direction, im philharmonisches Concert, aufgeführt werden.” 
744 Pechotsch-Feichtinger (1999): 274., 1893. január …, „Der Erfolg meiner Symphonie war ein 
Durchschlagender. Sowohl Orchester als auch Publikum hielten sich sehr brav; es wurden mir auch zwei riesige 
Lorbeerkränze verabreicht. Jedenfalls ist der Erfolg meiner Symphonie sehr günstig für den kommenden 
>Toldi<. Könnte man nicht Herrn Weingartner für meine Symphonie interessieren?” 
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bebizonyíthassa. A dallamos középtétel, melyet először a fa- és rézfúvóknak (kürtöknek) ad, 

épp dallamos voltánál fogva igen hatásos; a codaszerű befejezés után igen szellemesen vezeti 

be újra a főtémát (az ismétlésnél), mely másodszor hozva sem téveszti el a hatását.”745  

A második tétel (Andante con moto, cisz-moll) a Toldi-Piroska szerelmi kettős zenei 

világát idézi, a szerzőtől megszokott lírai hangzást. Ugyanakkor a főtéma jellegzetes mahleri 

védjegyet visel magán, a nagy, ellentétes irányú ugrásokra épülő dallamával.746 A korabeli 

recenzens kiemeli a tétel tökéletességét: „A második tétel magában véve egy remekmű, mely 

szép és nemes gondolatokban bővelkedik, s melynek hangszerelése tömör és mindvégig 

nemes.”747 A Scherzo tétel (Allegro, Fisz-dúr) első hallásra a legkönnyebben befogadható, 

vidám, játékos lüktetésű zene, mely olykor szarkasztikussá is válik. A melléktéma területen 

zeng fel a Bruckner-allúzió, s ez a stílus magával hozta, hogy kissé túlírttá vált. „Az élénk 

ritmusú témát fúgaszerűen építi fel, melyet utóbb egy kacér, kedélyes ellentémával fűz össze. 

A dallamos trió után meglepően hat a főtéma visszatérése.”748  

A zárótétel (Allegro con brio, H-dúr) ismét lovagi zsánert idéz, harsány témája át- és 

áthasít az egész zenekaron. Ebben a tételben ezúttal az erkeli verbunkos allúziója tűnik fel, 

egyben itt, a 2. szimfónia fináléjában, egykori mestere, Mosonyi mintájára, ő is megszólaltatta 

                                                 
 
745 Langer: Hangversenyek = Zenelap, 1893.január 15., VIII/2. 
746 Bartal László, karmester, szóbeli közlése 
747 Langer: Hangversenyek = Zenelap, 1893.január 15., VIII/2. 
748 Ugyanott. 
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a nagyzenekari verbunkost. Ezt a stiláris játékot már a kortársak is észrevették: „A negyedik 

tétel magyar színezetű, határozottan magyar jellegű a főtémája, melyet a legfényesebb módon 

dolgoz ki a legváltozatosabb hangszerelésben.”749 

A II. szimfónia Mihalovich új stílusának első jelentős alkotása. A zenei szerkezet 

ugyanolyan szabályos, mint korábban, de maga a zenei anyag sokkal tisztább, egyszerűbb és 

ezért sokkal befogadhatóbb. Egyéni ízléssel írja végig a tételeket, s az említett stílusjátékkal 

fűszerezi a hatásosan hangszerelt, de immár áttekinthető művét. Jellegzetes, ahogy alapvetően 

rövid témákat alakít ki, s már nem ír hosszú epikus monológot, ahogy még az első 

szimfóniában tette. A „magyar Wagner” jó pár éve csupán a wagneri eszmei recepciót 

folytatta, de ezúttal még ezt az utat is elhagyta. Az őt ismerő Langer Viktor előbb idézett 

kritikájában ezt észre is vette: „Mihalovich Ödön, mint Wagner R. tanítványa, teljesen 

mestere irányát követte, de legutóbbi szerzeményében úgy látszik némileg szakított ez 

iránnyal, s forma és szellem tekintetében a régi mesterekre támaszkodik. Ez áll különösen az 

első tételre, mely formailag a legvilágosabb.”750 

A Pesti Hírlap kritikája elismerően szólt a II. szimfóniáról: „Itt-ott operaszerű 

romantika, pikáns futam, trilla kandikál ki a tömören s mégis átlátszóan felépített nagy műből; 

a részleteiben is sok szépet – kisebb-nagyobb párhuzamos dallamokat, meglepően szép 

imitációkat hozó hangszerelés arányos, csillogó, mesteri.”751 

 

1897: Kuruc-dalok                                         
 

A millennium historikus hangulatában, mint fentebb szó volt róla, a Toldi 1893-as és 1895-ös 

bemutatói sikert arattak. A Toldi utáni ujjgyakorlatként született meg 1897-ben a Hat Dal 

Endrődy Sándor Kuruc nótáiból című ciklusa. Mihalovich ez alkalommal másodszor tett 

kísérletet arra, hogy egyetlen szerző verseiből építsen fel dalfüzért. Ez a kísérlet éppenúgy a 

Wesendonck-dalokkal köti össze a Kuruc-dalokat, mint a megújult hangzásvilág, vagy a 

tartalmi összefüggések. 

Thaly Kálmán indította el kuruc balladák kiadásával azt a kuruc-romantikát, melyre 

Mihalovich is fel kellett figyeljen. Szerb Antal historizmus-értelmeze rávilágít arra, hogy 

Mihalovichot e szellemi horizont miért is tudta megszólítani. „A kuruc költészet jelentette a 

                                                 
 
749 Ugyanott. 
750 Langer: Hangversenyek = Zenelap, 1893.január 15., VIII/2.  
751 (N.N): Filharmonikus hangverseny  = Pesti Hírlap, 1893.01.12. 
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történelmi romantikának azt a tetőfokát, amit Angliában Tennyson Királyidilljei, 

Franciaországban Hugó és a Századok legendája, Németországban Wagner Richárd. 

Különösen, amikor megtalálták a tárogatót és a kuruc dalok zenéjét, e versek a zene szárnyán 

járták be az egész országot és melankolikus varázsuknak senki sem tudott ellenállni.”752 

Mihalovich a kuruc stíluskérdéssel visszatérően foglalkozhatott Bartók 1902 

októberéből való levélrészlete szerint. „Mikor beiratkoztam a zeneszerzésre, aszongya a 

titkár: aztán most komponáljon is. Hivatkoztam szimfóniámra. Erre ő aszongya: igen de 

komponáljon – aszongya – valami magyart. Mire én nevetni kezdek. Erre ő aszongya: no lám! 

ilyenek maguk! Ha aszongyuk, komponáljanak valami magyart, elkezdenek nevetni. Odajött 

erre az igazgató s figyelmembe ajánlotta Arany: Rodostó-ját. Aszongya lehet erre valamit 

komponálni s beleszőni a Rákóczy-induló hangjait. – No iszen, gratulálok magamnak!”753 

 

* 

A historizmus divatjától megérintett Mihalovichra jellemző, hogy egy magához hasonló 

érzelemvilágú költő, a szláv ősökkel is rendelkező Endrődy Sándor kuruc verseit zenésítette 

meg, s nem Thaly Kálnánéit. Endrődy (1850-1920), a Petőfit kutató költő jóval közelebb állt 

Mihalovich-hoz, mint Thalyhoz, vagy Petőfihez. Endrődy és Mihalovich is elkötelezettek 

voltak a magas színvonalú anyanyelvi kultúra mellett, mindketten magyarnak tekintették 

magukat szláv származásuk ellenére (Endrődy Sándor születési neve: Kupricz Sándor), s 

mindkettőjükre erőteljesen hatott a népiesség, mivel azonban az működésük idejére a népiség 

rég elvesztette erejét, így szinte ösztönösen szívták magukba más kultúrák, nyelvek teremtő 

hatását. Mihalovich eleinte Liszthez fordult, Endrődy pedig Heine-hez, akinek stílusából 

átvete a dal műfajt, az álomszerűség látásmódját, és a verszáró csattanót.754 

Mihalovich hat szerelmi témájú dalát Endrődy Kuruc-nótáinak első, Virágénekek című 

kötetéből válogatta ki, mellyel a költő a magyar középkor többé-kevésbé hiányzó műfaját 

igyekezett pótolni.755 Mihalovich ismét jó helyzetfelismerő képességéről tett tanúbizonyságot, 

amikor a kor egyik legnépszerűbb kiadványára, annak kiadása évében ’csapott le’, s alkotott 

belőlük dalciklust. Jellemző ugyanakkor a zeneszerzőre, hogy a századforduló historikus 

kulturális jelenségeit befogadta – ám annak politikai felhangjait ezúttal is elkerülte. Ez a 

ciklus mégis jelentős fordulat Mihalovich életében, ugyanis pályája csúcsán döntött úgy, hogy 
                                                 
 
752 Szerb (1935): 154. 
753 Bartók (1981): 70. – Zichy Géza e beszélgetés lezajlása után 3 évvel mutatta be Nemo című operáját, melynek 
szüzséje nagyvonalakban megegyezik a levélrészletben leírttal… 
754 Szabó (1926): 6. 
755 Szabó (1926): 18. 
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egész dalkötetet szentel magyar verseknek. Amiként a Toldival, úgy e dalokkal is réges-régi 

vágyát válthatta valóra: a lehető legmagasabb színvonalon ötvözhette az egyetemes és a 

magyar zeneiséget. 

 

* 

A hat dal ezúttal is jól illeszkedik egymáshoz tartalmilag, s ezáltal a zeneszerző újabb 

szerelmes ’történetet’ tud elmesélni. A lírai én kötetet nyitó dalban (Liliomszál, Allegro 

grazioso, 2/4, É) szerelme viszonzását kéri, a másodikban (Ahol te jársz, Andante moderato, 

2/4, B) a szeretett lány szépségét dícséri. A harmadikban (Letépik vad szelek, Allegro 

tempestuoso, 4/4, a) a két szerelmes külső kényszer hatására elválik, míg a negyedikben 

(Megírtam a levelem, Andante melanconico, 2/4 – ¾, d) az egyik szerelmes levelet küld egy 

fecskével a párjának. Az ötödikban (Tündérarcod, Allegro appasionato, ¾-2/4, É) a lírai én 

ismét kedvese szépségéről dalol, a hatodikban (Édes szívem, Andante moderato, 2/4, D) pedig 

kedvesét csókra várja.  

A dalciklus tartalma egy romantikus szerelem folytatólagos leírása: Az első vers 

álmodozásából az utolsó vers szinte azonos tartalmú vágyakozásáig ível a történet. A 

szerelmes férfi udvarlásával meghódítja a lányt, majd a külső kényszer szétválasztja őket, s 

innen kezdve az egyre forróbb levelekben lángol tovább szerelmük, mert az utolsó két vers a 

negyedik dalban írt levél tartalma is lehetne.  

A dalciklus a német ciklusokkal szemben érzelmileg egyneműbb, reménytelibb, 

boldogabb világot ír le. A félénk férfi és a napként ragyogó nő ellentéte ugyan a 2. és 5. 

dalban is hangsúlyozódik, de egy szép szójátékkal fel is oldja ezt Endrődy, mert a 2. dalban az 

égitest Nap az, ami megáll gyönyörködni a hölgyben, az 5. dalban pedig a nő szépségére egy 

ünnepnapot kíván alapítani a férfi. Az elválás két dalában semmi sem utal arra, hogy milyen 

okokból  kell elhagyják egymást: „Letépik vad szelek, a gyönge levelet”, e viharmetaforán túl 

csak annyi, hogy a férfi száműzetésnek éli meg a kapcsolat felbomlását. Feltűnő ugyanakkor, 

hogy a korábbi dalciklusokban az elválás minden esetben az elmúlással, halállal és sötét 

éjszakával metaforizálódott szövegben és zenében egyaránt, a jelen kötetben viszont nyomát 

sem találjuk ilyen jellegű megközelítésnek.  

Ha e boldogabb hangulatot, ugyanakkor a társadalmi kényszer elválasztó hatását, a 

levelezés reménységét és a napként ragyogó nő – félénk férfi képeket összeillesztjük, nehéz 

megállni, hogy magára a zeneszerzőre ne vonatkoztassuk. Ebben az időben Mihalovich 

egyetlen hölggyel állt állandó és bizalmas levelezésben, amelyben a másikat szenvedéllyel 

hiányolta. A zeneszerző Mathilde Wesendonck iránti vonzódására utalhat a levelezés 
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dalcikluson belüli hangsúlyos, csúcsponton elhelyezkedő szerepe. Ugyanígy a költőnőre 

utalhat, hogy a Wesendonck-dalok utolsó verse szintén a Nap-ban végződött, ahogy itt pedig 

fény metafora újra és újra visszatér. Valamint e kapcsolat vágya jelenhet meg abban is, hogy a 

szerény férfi párjától kéri a ’belopódzást’, feltehetően azért, mert a társadalmi határokat a nő 

lépheti át könnyebben. A dalokról való egyetlen magánéleti forrásunk is egy Mathildenak írt 

levélrészlet. „Hivatalomnak és hivatásomnak élek, és a minap új dalokat komponáltam, 

melyek hamarosan nyomtatásban is megjelennek.”756 Wesendonck Mathildra vonatkozó 

fejtegetés természetesen csak feltételezés, de ahogy az egész ciklus az álom síkján 

fogalmazódott meg, úgy akár mindez az alkotó lelkének mélyrétegében valóban jelen is 

lehetett. 

Virág Emese azt állapította meg, hogy Mihalovich nem érte el német dalainak 

színvonalát, mert a német dalok gazdagabb karaktervilágával szemben a magyar dalok esetén, 

túlteng a 2/4-es, középtempójú lüktetés.757  A magyaros ritmizálás, ami a korabeli dalok 

legkényesebb kérdése, több alkalommal illeszkedik a ma is elfogadott – de a korban még ki 

nem alakított – prozódiához, például 3., (Letépik vad szelek), 4. (Megírtam a levelet), és 6. 

(Édes szívem) dalok esetén. Máskor Mihalovich azt a dallam-építkezést használja fel, melyet 

évtizeddel később Bartók és Kodály az új típusú magyar népdal jellegzetes kupolás 

dallamaként fog leírni, például 5. (Tündérarcod).758 A korabeli magyaros zenei elemek egyik 

legfontosabb elemét, a magyar-mollt is felhasználja, ahol hangsúlyozni kívánja a honi 

hangzást, például 3. (Letépik vad szelek). A 2. (Ahol, te jársz) és az 5. (Tündérarcod) dalban 

Mihalovich kibővíti a hangzásvilágot a németes és a magyaros hangzás ütköztetésével. Így a 

korabeli magyar nótáktól eltérően tercrokon dallammenetek és nónakkordok is szerepelnek a 

dallami csúcspont felé vezető úton.  

Ebben a ciklusban mindegyik dal szenvedélyes, még akkor is, ha játékos, vagy 

ártatlan, idilli lánykát állít is elénk. „Magyaros” erő, vágy és tettrekészség uralkodik a 

„németes”-en összetett faktúrájú, többnyire háromrészes dalokban, amelyekben a hangnem-

lebegtetésből kromatikus szekvenciák vezetnek ki. Mihalovich kísérletet tett arra, hogy a 

jellegzetes magyaros „pesante” és „tempo giusto” hangulatot adja vissza művészi 

színvonalon. Mihalovich kerülvén a kurucromantika politikumát ’kifelejti’ a dalokból a 

                                                 
 
756 Pechotsch-Feichtinger: 36. 1897.03.03. „Ich lebe meinem Amt u. Berufe u kürzlich neue Lieder componier, 
die demnächts im Druck erscheinen werden.” 
757 Virág (2003): 62. 
758 Virág (2003): 58. 
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tárogatót és a Rákóczi-induló imitációját, így a magyaros hangvételt a szinkópák és a magyar 

moll tematikus használatával éri el. 

Ezen dalok népszerűsége minden korábbi dalciklust messze maga mögött hagyott. Már 

megszületésük és kiadatásuk évében szerepelnek a Zeneakadémián az énekoktatásban, s 

egészen 1940-ig részét képezik az akadémiai magénének-képzésnek,így szinte minden évben 

elhangzanak, az igazgató személyétől függetlenül egy-egy nyilvános, vizsgálati hangverseny 

keretében.759 

 

1898: Pán halála 
 

A Kuruc-dalok megjelenését követően írta Mihalovich a Pán halála című nagyzenekari 

művét, melyet a szerző létösszegző szimfóniájának tekinthetünk. A Pán halála olyan összetett 

alkotói térben született meg, ahol a belső életrajzi események és az alapvető lelki karakterek – 

melyeket nyilvánossá tesz az önidézés – mellett külső, a kultúrán túlmutató jelenségek 

juthattak szóhoz, mint például a Pán nélküli világállapot, a századforduló keresztényisége, a 

historizmus vagy éppenséggel a kor természetrajongása.  

 

* 

„(Nietzsche) Zarathustra gyermekének nevezi az embert fölülmúló embert,  
ám gyermeke, kinek valódi apja Dionüszosz, túlnő rajta.” 760 

 
A Pán halálának ókori mítoszát először Plutarkosz jegyezte le a Moralia gyűjteményben, 

mely a „De defectu oraculorum” 17. fejezete.761 A pán mítosza Árkádiából származik, de 

                                                 
 
759 Mind a Magyar Rádió Márványtermében való élő előadás (2005.05.14.), mind a Firenzei Egyetemen (2006 
tavasz) való tudományos előadásaim, mind pedig a Magyar Katolikus Rádió „Pesti szalon” című műsorának 
(2006/2007 évad) elhangzása során egyértelműen közönségsikert tapasztaltam. Mindhárom, egymástól teljesen 
elkülönülő közönség egyértelműen megszerette a dalokat, sőt olaszországi oktató munkám során tanítványaim 
énekelni kezdték szünetben a hallott dalokat… 
760 Deleuze (1997).  
761 „ Ó Herakleó… én is, megtudtam egy történetet a daimónok haláláról, éspedig oly férfiútól, ki nem volt sem 
értelmetlen, sem hazug. Epitherzész az illető, Aemilianusz rhétor atyja, (kit közületek is hallgattak néhányan), 
nekem polgártársam és a grammatika tanítója. Epitherzész tehát egy alkalommal Itáliába utazott hajón, mely 
kereskedelmi árukat és sok utast vitt fedélzetén. Egy este, midőn az Ekhinadész szigetekhez értek, elállt a szél és 
a hajó a Parai-szigetek közelébe sodródott; az utasok javarészt még ébren voltak, sokan közülük folytatták az 
ivást vacsora után is, midőn hirtelen e szigetek felől hang hallatszott, mintha valaki Thamuszt szólítaná (így 
hívták a kormányost, egyiptomi ember, akinek alig valaki tudta a nevét). Mindnyájan elcsodálkoztak, s a 
kormányos kétszeri hívásra sem felelt, csupán harmadszorra válaszolt, s ekkor a szólongató hangját nekieresztve 
így kiáltott: >>Ha majd Palodeszhoz érsz, add hírül, hogy a nagy Pán meghalt.<< Mindnyájan megdöbbentek 
(így beszélte Epitherzész), és tanakodtak, vajon tanácsos-e a parancsot végrehajtani, vagy pedig nem törődvén 
vele, hagyják a dolgokat amint vannak. Thamusz azonban kijelentette, hogyha járni fog a szél, csendben 
továbbhajózik, de ha szélcsönd áll be azon a helyen, akkor, amit hallott, el fogja kiáltani. Midőn tehát 
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gyorsan elterjed Egyiptomban, Líbiában, Galliában, s Kis-Ázsiában is. A pán a természet 

minden mozzanatában otthon van, s népes seregével (najádok, szilének, szatírok, faunok, 

nimfák) vidáman játszadozik, miközben nádsípját (az ókori syrinx-et) vagy kagylókürtjét 

fújja. A pásztorok, nyájak, vadászok és halászok kétarcú istene, aki, szeszélyes és bohókás, de 

képes bénító rémületet is kelteni az emberben (pánik). Délben alszik, s ekkor a tájat teljes 

csend lepi meg.762  

A Pán halála mítosz „istenek alkonya” értelmezési hagyománya már a Plutarkhosz 

szöveget is áthatja, de azt még inkább felerősíti Eusebius, caesareai püspök a Praeparatio 

evangelica V.17. fejezetében.763 Eusebius a Pánt, mint előkelő ördögöt említi, s ekként 

hagyományozza a középkorra a történet értelmezését.764 Ezt az értelmezést Gulielmus 

Bigotius: Christianae philosophiae Praeludium (1549) című tanulmánya írja felül, amelyben 

a szerző a történet Krisztusra vonatkoztatja. Érvelésében az időbeli egyezésre hívja fel a 

figyelmet, valamint arra, hogy a pan szó hatalmas jelentéssel bír, azaz nem az istent nevezi 

meg, csupán egy attribútumát. Ez utóbbi magyarázat és értelmezés főként a francia-holland 

civilizációban válik meghatározóvá, miután azt Rabelais is népszerűsítette a Pantagruel IV. 

kötetében.765  

A Pán halála történet a 19. században az ’istenek alkonya’ értelmezéshez tért vissza a 

közgondolkodásban, melyre az egyik korai példa Wieland Oberon-ja: „Es ist so stille hier, als 

sei der grosse Pan gestorben.” 766 Innen veszi át Heine is, aki ’divatba hozza’ a témát Über 

Ludwig Börne (Hamburg 1840) című vitairatával.767 A görögség istenvilágát, majd a zsidóság 

hitrendszerét ütközteti össze, végül Jézus szeretetvallását emeli ki, mely alkalom arra, hogy a 

Pán halálának történetét elmesélje. A folyamat, mellyel az istenek egymást a mélybe lökik, 

azonban nem állt meg, mert a 1830-as júliusi forradalom hatására Heine immár Jézust is 

odaűzi, hova Krisztus a többi istent, az Alvilágba. 

                                                                                                                                                         
 
Palodeszhoz érkeztek, s a szél és a tenger teljességgel nyugodt maradt, Thamusz a hajó faráról a szárazföld felé 
fordulva elkiáltotta, ahogyan hallotta volt: >>Meghalt a nagy Pán.<< Alighogy kimondta e szavakat, nagy 
jajveszékelés hallatszott, csodálkozó és sóhajtozó, de nem mint egyetlen emberé, hanem igen soké. Rómában – 
minthogy sokan utaztak a hajón – az eset csakhamar elhírült, és Tiberius császár magához hívatta Thámuszt. S a 
császár annyira hitelt adott a dolognak, hogy tüzetes vizsgálatot indíttatott Pánt illetően. Környezetének számos 
filozófusa pedig azt a véleményt nyilvánította, hogy eme Pán Hermész és Pénelopé fia volt.” Várkonyi (1995): 
I/199. 
762 Várkonyi (1995): I/199. 
763 Binder (1911): 780. 
764 Binder (1911): 780. Még az 1542-ben megjelent Pedro Mexia Silvia de Varia Leccion is így emlékezik meg a 
kecskelábú természetistenről 
765 Binder (1911): 782. 
766 Binder (1911): 782. 
767 Binder (1911): 783. 
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A nagy Pán ugyanakkor megkerülhetetlenül Nietzsche írásaiban születik újjá (és hal 

meg). A Pánt Nietzsche Dionüszosszal azonosította a Tragédia születése 11. fejezetében, 

mikor megismételte Thamosz mondatát: A nagy Pán halott – ahol ez a tragédia halálával áll 

összefüggésben.768 A Pán, Dionüszosz halála pedig előrejelzi az Isten halálát is, minthogy az 

antik, pogány természetisten mulandósága előrevetíti az egyetemes isten mulandóságát is. A 

téma visszatér a Vidám tudományban, majd az Imígyen szóla Zarathusztrában is, ahol kiderül, 

hogy az emberiség (a legrútabb ember) azért gyilkolja meg a Tisztát, mert képtelen elviselni 

azt, hogy Isten előtt mi átlátszóak vagyunk, így akár létünk legmélyebb ocsmányságába is 

belelát.769 „Elsőként Nietzschétől tanulhatjuk meg, hogy korántsem elegendő megölnünk 

Istent ahhoz, hogy végrehajtsuk az értékek átalakítását. Nietzsche életművében Isten 

halálának többféle, legalább tucatnyi verziója szerepel, s mindegyiknek megvan a maga 

különleges szépsége. / Ám éppen az egyik legszebbik után találkozunk Isten gyilkosával, aki 

’a legrútabb ember’. Nietzsche úgy véli, hogy az ember, amikor már nincs szüksége külső 

fennhatóságra és eltaszítja magától azt, aki eleddig védelmezte, olyan felügyeletet és terheket 

vállalva magára önként, amelyek a szemében immár nem kívülről származnak, még inkább 

elcsúfítja önmagát.”770  

 A meghalt istenség helyébe egy új lény lép, akiben általában felismerhetjük 

Dionüszoszt, a mámor és az akarat istenét. A zeneszerzők (R. Strauss, Mahler, Mihalovich) 

számára Zarathusztra és Dionüszosz egy személlyé mosódott össze, Deleuze viszont az 

egymás mellé sorolt két főszereplőt némileg eltávolítja egymástól. „Minden affirmációnak 

Zarathusztra a feltétele, de Dionüszosz a feltétlen alapelve”.771 Az életigenlésének 

(affirmációnak) feltétele, hogy az ember szabaddá váljon, mint Zarathusztra, de csak is 

Dionüszosz, vagyis a halált, a szenvedést örömmé tevő isten révén képes – Deleuze szerint - 

azt elérni.  

Túl Nietzschén, túl Wagneren, a Pán halála mítosz a korszakváltást, a halhatatlan 

istenek elmúlását jelképezve a jelen értékrendjére kérdezett rá.772 A Pán-versekben sok 

                                                 
 
768 Nietzsche (1986):91. 
769 Nietzsche (1908): 218. 
770 Deleuze (1997). Deleuze másutt bemutatja, hogy a nietzschei gondolatmenetben miként teszi Isten 
egyetemessé önmagát a kereszthalál egész világra kiterjedő érvényével, miként teremt Jézus új Atyát az őt 
megölő helyére, hogy a gyilkos istent Szent Pál miként olvassa a bűneinkért váltságotadó Jóságnak, valamint, 
hogy az európai tudat embere miként ’ül rá a koporsófedélre’, amikor magát tette meg istennek. Végül, a végső 
következtetés, melyet majd Reviczkynél találunk, hogy Krisztus valójában inkább volt buddhista, mint sem 
Messiás. Deleuze (1999): 238-244 
771 Deleuze (1999): 295. 
772  Így jelenik az meg Mallarmé: A Pan est mort!, (Les Diux antiques című kötetben, 1880) című versében, vagy 
Élémir Bourges-nál a Le crepuscale des Diux (1877-1892)-ben. D’ Annunzio: L’ Annunzio című szövegében a 
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esetben a faun-kultusz kibontakozását is tetten érhetjük a természetbe beleértelmezett antik 

harmónia- és gyönyör-elv következtében.773 Ugyanakkor hangzó, zenélő istenségként ’kapóra 

jön’ az impresszionizmus számára.  

 
* 

„Villámod megfagyott, szegény Zeusz. 
Jehova, Buddha, Alláh nagy nevének 

Nem száll a földrül égbe hálaének. 
A végitélet szörnyü harsonája 
Az isteneket holtakul találja.” 

Reviczky: Az utolsó költő 
 
Reviczky Gyula (1855-1889) Pán halálát már kortársai is a szerző egyik legszebb versének 

tartották.774 Reviczky 1889. január 7-én olvasta fel költeményét a Petőfi Társaságban, majd a 

Magyar Szalon ugyanazon év februári számában meg is jelent nyomtatásban, s rövid idő 

leforgása alatt a legnépszerűbb magyar verssé vált.775 Falk Miksa fordításában német 

nyelvterületen is megkedvelték, de a következő 90 év alatt számos további nyelvre is 

lefordították.776  

A vers műfaja Széles Klára szerint álballada, mert a drámai erejű korszakváltást ugyan 

egy éjbe sűríti össze a költemény – vagyis beszélhetünk balladai sűrítettségről, de nincs se 

valódi tragédia, se főhősünk, csak fatális tudomásul vétel.777 Széles ezért műfaji meghatározás 

                                                                                                                                                         
 
jelen elutasításaként – némi politikai felhanggal – jelenti ki a visszatérő pán, hogy hazug, ki halálhírét költi.  
Wertheimer (1976): 320. 
773Verlaine: La faune (Fetes galantes - ciklusban, 1869), Rimbaud Tete de faun (La vogue-ban jelenik meg 1886 
júniusában), V. de Laprades ’Le faune’, mely a Parnasse contemporain 5. számában jelenik meg 1870-ben, s 
végül Mallarmé L’aprés-midi d ’un faune (1865, majd 1876-ban átdolgozza). Ugyancsak e természeti kultúra 
hagyományát használja fel a Skarlátbetű írója, Nathaniel Hawthorne The marble faun című, 1860-ban kiadott 
regényében. Wertheimer (1976): 319. 
774 Steiner (é.n.): 10. 
775 Komlós (1955): 120. 
776 A vers fordításai a következő sorrendben láttak napvilágot:  
Francia - Melchior de Polignac: LA MORT DE PAN, = Paris, 1896. Ollendorff "Poètes Hongrois" p. 185. és  
Eugène Bencze: LA MORT DE PAN - Paris, 1936. "Anthologie de la Poésie Hongroise" p. 93-97., továbbá 
Paris, 1937 "Les Grands Poètes Hongrois du XIX. Siècle" p. 176-180. 
Olasz - Antonio Widmar Antal:  LA MORTE DI PAN, = Roma, 1922. "CORVINA Rassegna" IV. pp. 101., és  
Gino Sirola: LA MORTE DI PAN = Torino, (1937) "Palpiti del cuore magiaro nella sua letteratura" pp. 217-220. 
Román - I(oan) U.(rsu) Soricu: MOARTEA LUI PAN = Bucureşti, 1929. "Universul Literar" Anul: XLV. Num. 
50. pag. 788. 
Angol - Watson Kirkconnell: THE DEATH OF PAN, Winnipeg, 1933. "The Magyar Muse" p. 131-134. 
Eszperantó - K(álmán) Kalocsay: LA MORTO DE PAN =Budapest, 1933. Literatura Mondo "Hungara 
Antologio" 
Szlovák - Štefán Krčméry: SMRT' PÁNOVA = Bratislava, 1937. "Slovenské Smery" Ročnik 4. Čislo: 5. Str. 
177-180., és Liptovský Sv. Mikuláš, 1944. Tranoscius "Z cudzích sadov" Str. 144-148. 
Finn - Toivo Lyy PANIN KUOLEMA = Helsinki, 1970. S.K.S. "Unkarin Lyyra" sivu 178. 
Lengyel - Jerzy Zagórski: SMIERĆ PANA = Warszawa, 1975. PIW "Antologia Poezji Węgierskiej" str. 256. 
777 Széles (1976):126. 
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helyett a szöveg vízió- és dalszerű példázatjellegét emeli ki. A vers alaphelyzete egy görög 

szigetvilágbéli hajóút, melynek időkerete egy éjjel – azaz jelképesen a legsötétebb időszaktól, 

az éjféltől, a fény újjászületéséig, a hajnalig tart. A vers szereplői a hajóslegények, Thamusz 

kormányos, valamint az önmagát fel nem fedő, ám saját jogon is megszólaló lírai én.  

A vers sok helyütt szorosan követi a Plutarkhosz-szöveget, s csupán a lírai én néhány 

kiszólása esetén jelentős az eltérés, valamint a vers zárlatában. Az első hat szakaszt erotika és 

játékosság lengi át, amint előbb a szélcsendben vesztegelő hajót és utasait látjuk (1. vszk), 

majd az éjjel kibontakozó orgiát (2-3. vszk). Az orgia csúcspontján hallja meg Thamus a 

végzetes, titokzatos szavakat (4-6.vszk), melyeket Palodes partjainál kell megismételnie. A 

következő szakaszt a gyász hatja át, így az urát vesztett természet belerendül a fájdalomba (7. 

vszk), s később a lírai én siratja el Pánt, s vele együtt a ’Játszi gondtalan kedélyeket’, amelyet 

felvált majd a ’Szívet fásító öntudat’(8-9. vszk). A hajósok nem akarják megérteni az 

eseményeket, (10. vszk) s mintegy az ő kétségeikre, kérdéseikre felel az utolsó három 

versszak, ahol az új erkölcsi rend születésének leszünk tanúi Jézus keresztjét megpillantva 

(11-13.vszk). 

A Pán halála elemzések központjában a szöveg kereszténységhez való viszonya állt; 

Steiner Izidor úgy látta, hogy Reviczky a Pán-ban eljutott a hitig778, Komlós Aladár viszont a 

Tristia, Ifjú pesszimisták című versekre utalva elvetette ezt az értelmezést.779 Abban szinte 

minden elemző megegyezett, hogy a versben az antik és a keresztény értékrend ütközik össze, 

s hogy a Pán halála a szenvedés apoteózisa.780 Alszeghy szerint Reviczky a szenvedés 

vallását hirdeti, amikor meghirdeti, hogy Jézus Krisztus nem veszi le rólunk a szenvedést, 

csak könnyít rajta, mert előre magára vette a szenvedés nehezét.781 Szinte azonos 

végkicsengésre jut el a szellemi ellenpólus gondolkodója, Komlós is – amikor Reviczkyt idéz 

Reviczky-elemzéséhez: „Jézus tudta, hogy van öröm, ami fáj, s fájdalom, ami édes.”782 Ezt a 

gondolatmenetet Vajthó összegzésével zárjuk: „Nincs boldogság szomorúság nélkül, a 

félboldogság csak az igazi boldogság. Földi örömöknek hódoló pogány világgal szemben – 

(Reviczky) az élet igazibb értelmét hirdeti, a szenvedést.”783 

Reviczky nagyobb gondolati verseiben, melyekben szintén az istenek alkonya 

világképet fejtegeti (Sátán, Nirvána, Számszárá) a nirvánát hívja - „Jőjj enyészet, örök álom!” 

                                                 
 
778 Steiner (é.n.): 11. 
779 Komlós (1955): 121. 
780 Vende (1905): 72. – Mezei (1968): 388. 
781 Alszeghy (1923): 228. 
782 Komlós (1955): 121. 
783 Vajthó (1939): 33. 
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-, s nevezi meg minden élet céljaként. Így a lírai én folyamatos kettős szorításban kénytelen 

szavalni, ugyanis a mottónak választott versben önnön helyzetét „Mi ezután jő: a kaosz, a 

semmi, / Óh, jaj nekem, jaj, hogy mindezt belátom” – sorokkal határozza meg, mégsem válik 

az emberi élet tagadójává. Mint egykor Kölcsey a Vanitatum vanitas-ban, zokog a világ 

hiábavalóságán. Reviczky, miután későbbi verseiben átveszi szóról szóra Schopenhauer 

borúlátását, a nagy német gondolkodónak ajánlott versében (Schopenhauer olvasása közben) 

hirdeti, hogy „S ha nem leszek is soha boldog:/ Szeretek, álmodom, rajongok!” 

A nagy Pán halott, mert mint láttuk, Reviczky mindent mulandónak lát a nirvána 

szorításában, de ’nincs veszve minden’, mert a Jézus Pilátus előtt című versében a költői hang 

így kiált: „Meghal, mert ember; él, mert isteni.” 

 

* 

Mihalovich hosszú ideig kötődött korának uralkodó, népies irányzatához (Arany, Petőfi, 

Gyulai, Ábrányi és Endrődy), de már a kései Arany-epika felé nyitva azt maga mögött hgyta. 

Ez a horizotváltást láthattuk a Toldi szerelme választásánál. Ennek az útnak volt következő 

állomása Kurucdalok, s irodalmi horizontjának legradikálisabban Reviczky kapcsán változott.  

Hogy találhatott rá Reviczkyre? Ha magától nem ismerte volna, akkor felhívhatta ráa 

figyelmét ifj. Ábrányi Emil, a költő-műfordító, Mihalovich munkatársa és barátja. De 

felfigyelhetett Reviczkyre annak igen jelentős híd-szerepe miatt is. Mihalovich ugyanis mint 

láttuk a közvetítő szerepet alkotó munkásságáa egyik kritériumának tartotta, így Gyulai 

Sellője bár magyar történet, mégis egy nemzetközi vándortémára utal. A tizenegyszeres 

megzenésítésre méltatott Lenau életműve a kettős kulturális kötődést példázta, ahogy Endrődy 

is ötvözte szláv ’líraiságát’ a kuruc romantikával. 

Reviczky, a 19. század második felének jelentős ’nem-népies’ költője, jól ismeri 

Wagnert, Schopenhauert, Nietzschét. Mihalovich e szellemi irányzat felől fedezhette fel a 

lázadó költőt, akivel lelki közösséget is érezhetett, mert Reviczky jellemzése kis módosítással 

a zeneszerzőre is igaz. „(Reviczky szerint) a népi gondolat, a nemzetiség kultusza megszűkíti 

a költészet világát, alacsonyabbra szállítja célját. Ámde a költőnek, mindig a lehető 

legmagasabbra kell törnie, arra hogy megszólaltassa az általános emberi lélek mélyén 

szunnyadó igazságokat, hogy mindenkinek és mindenki helyett is beszéljen. Népek, 

nemzetek, korok, irányok elmúlnak, de vannak az időtől független szépségek és érzések, s 

csak ezeknek feltárása az, ami a költőt naggyá, halhatatlanná teszi. 

Nem tagadta meg tehát a hagyományokat, hanem szerepüket szorította háttérbe. Ő volt 

az első nyugatos, amit akkoriban úgy hívtak: kozmopolita. Kozmopolita volt annyiban, mint 
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maga a kor, mely a nyugati művelődést ’mutandis non mutandis’ egyszerűen akarta telepíteni 

magyar földre. / Természetének a lemondás felel meg, nem a küzdelem; visszahúzódik 

magába, bensejében keres vigasztalást, nem a sikerben. Még a legősibb, legelemibb indulat, a 

szerelem is csak a lemondás hangjait szólaltatja meg ajkán.”784 

Keresve sem találhatnánk Mihalvichról jobb jellemzést, mert az egyetemes zenestíl és 

a verbunkos közti őrlődése teljes egészében egyezik Reviczkynek a népiességgel vívott belső 

konfliktusaival. Kozmopolita jelzőt Mihalovich rendszeresen elkönyvelhette, csak mert a 

szimfonikus írásmódot űzte magyar földön. Jellemző, hogy még szerelmi világuk is hasonló, 

ami persze hasonló származásukkal: törvénytelen mivoltuk intő példájával is magyarázható. 

Mihalovich Reviczky versére több tényező együttes hatására talált rá. „Az istenek 

alkonya” –gondolat, Wagner és Nietzsche révén régóta foglalkoztathatta, s annak egy újszerű 

újraírását régóta fontolgatta, amikor operát tervezett Arnold Böcklin Holtak szigete című, 

1880-1886 között öt változatban is elkészült festmény ihletére, és a Rómában élő Richard 

Voss Die Todteninsel novellája nyomán.785 A Nietzsche által újraértelmezett Pán-történet 

nemcsak az irodalomban, de a zenében is népszerűnek számított.786 A Pán témakörre hívta fel 

Mihalovich figyelmét Mahler 3. szimfóniája is, melyből 1897. március 31-én hangzott el 

Budapesten a menüett-tétel: „Mit susognak a  mezei virágok” címmel.787 Ugyancsak e téma 

jelent meg az 1896-ban Frankfurtban bemutatott Imígyen szóla Zarathusztra című 

szimfonikus költeményben. Az értékeit átértékelő magyar zeneszerzőt tehát Wagner utáni 

zenei (Mahler-Strauss), népiesség utáni irodalmi (Reviczky) és az istenek alkonya utáni képi 

(Böcklin) hatás érte. 

                                                 
 
784 Várkonyi (1942): 150. 
785 Pechotsch-Feichtinger (1999): 290., 1895. december 21. Az operát végül Zádor Jenő írta meg, szimfonikus 
költeményt pedig Szergej Rachmanyinov 1908-ban, Max Reger 1913-ban. 
786 Nietzsche szövegét a kor legjelentősebb alkotói öntötték hangokba, így Nietzsche-recepció a fent említett 
műveken túl R. Strauss Ariadné Naxosban (1912/16), Alpesi szimfónia (1915), Delius Az élet miséje (1905), 
Elgar Gerontius álma (1900), Debussy Előjáték egy faun délutánjához (1894), Syrinx (1913), Nielsen 3. 
(Espansiva) szimfónia Pastorale tétel (1911), A Pán és a pánsíp (1917-18), Holst Hymn to Dionysus (1913), A 
bolygók (1916) Szaturnusz tétele, valamint Bartók Fából faragott királyfi.  
A Pán-történet Fából faragott királyfi értelmezését cselekményét R. Strauss is megzenésítette élete utolsó 
alkotásában, a klarinétra és fagottra írt kettősversenyében (Duett-Concertino für Klarinette, Fagott und 
Orchester). Strauss szerepében a klarinét a királylányt személyesíti meg, a fagott pedig a medvét, s a tánc végére 
a medve királyfivá változik. Az ember és a természet közti átmenetet a szerelem biztosíthatja – e három együtt 
pedig a nagy Pánban található meg. http://wapedia.mobi/en/Richard_Strauss#2. 
787 Román (1991): 172. A Mahler-szimfónia első tételében a Pán felébred mély álmából, melyben látta az Istent 
meghalni, s megérezte a természetben való egyedüllétét. A második tételben a Pán, mint természeti lény születik 
újjá, majd a harmadik tételben szomorú postakürt-szerenádot ad. A negyedik tételben a Pán elmeséli újabb 
rettenetesen mély álmát, melyben a lélek csak a vágyait megtalálva válhat szabaddá. Az ötödik tételben a Pán 
serege az istentől – s ezzel egyidejűleg a bűnöktől - való megszabadulást meséli el csúfolódva. A hatodik 
tételben pedig a szerelem dicsőül meg a Pán  indulójában, s így ér révbe a Pán a beteljesült himnikus szerelmi 
mámor révén. 
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* 

A Pán halála zenemű öt tételből áll (Szerencsés utazás, Orgia, Pán halála, A természet 

gyásza, a kereszt diadala), valójában azonban 4 zenei tétele van, s egyben a klasszikus 

szimfóniaszerkezet is felismerhető benne: Allegro, Scherzo: Vivace, Lento assai – Marcia 

funebre és Andante.  

A „Szerencsés utazás” (6/8. Allegro giojoso, C-dúr) rövid előjátéknak tekinthető, 

melyben a játékos 1. téma búg fel a kürtökön. A hangköltemény legterjedelmesebb tétele (280 

ütem) az „Orgia” (6/8, Vivace, É-dúr), melyben rövid rávezetés után felhangzik a 2. számú 

táncos téma. Hangsúlyos karakterváltással (4/4, Menno mosso, D-dúr) szólal meg az 

orgiasztikus tánc hangulati ellenpólusa, a 3. számú téma (158-175.ütem), melyet az egykori 

recenzens erotikusnak hallott.788 A 176. ütemben visszatér - 6/8-ban és Fisz-dúrban – a 2. 

téma új, szilaj variációkban. A Meno mosso újabb rövid epizódja után, a tétel végén, a Coda-

nak tekinthető részben visszatér a tételnyitó E-dúr, s benne ’megdicsőül ’ a 2. téma.  

                                                 
 
788 Zeneközlöny VIII/13., 1910. 01.22. 
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A harmadik tétel, a „A Pán  halála” (4/4, Lento assai, bé-moll) csupán 24 ütem, s 

gyakorlatilag a „A természet gyásza” tétel bevezetése, ugyanakkor mégis drámai súllyal bír. 

Medveczky Ádám karmester olvasatában a hangköltemény valójában ezzel a tétellel 

kezdődik, mert ez a tömörített és sűrű szövet (a 4., bő kvart-szextes mixtúrára építkező téma) 

képes azt a magas feszültséget elhordozni, amire a partitúra minden egyéb jele utal.789 A 

negyedik tétel, „A természet gyásza” (4/4, Tempo di marcia funebre, a-moll) az 5. és a 6. 

számú téma ’összeütközésére’ épül. A 3. tételt alkotó 4. téma rövid visszatérése után (63-

70.ütem) a 71. ütemben korábban nem jelentkező fájdalmas gyászhangok szólalnak meg c-

mollban a pán két hangszere: a hárfa és a síp (fuvola) kíséretében. A zárótétel, a „A kereszt 

diadala” (6/4, Andante moderato, E-dúr) immár két témát, a himnikus 7. számú és az 

indulójellegű, verbunkos anyagú 8. számú témát rétegzi egymásra. A tétel végén harsogva 

hirdeti az élet örömét a 7. számú téma himnusza - az első tétel ütemelőjegyzésében, a 

ringatózó 6/8-ban.  

 

* 

Mihalovich és Mahler Pán-szimfóniája között első látásra is szembetűnő hasonlóságok 

fedezhetőek fel: ilyen a már elemzett isten halál – pán halál témaköre, a műfajválasztási 

dilemma, a természet tematikus szerepeltetése, a gyászindulók és a műveket záró himnuszok 

hangsúlyos szerepe.  

A szimfonikus költemény műfajt mindkét mű esetén felismerték, ám problematikussá 

is tették a kritikusok. Mahler: III. szimfónia budapesti bemutatója alkalmából így írtak: 

„Mahler Gusztáv szimfóniáit azelőtt program-szimfóniáknak tekintették. Maga Mahler adta 

poétikus intencióinak útját sejtető jelzéseket. Miután ezek a programatikus magyarázatok sok 

félreértésre adtak alkalmat, Mahler visszavonta a szimfóniáinak költői gondolatmenetére 

vonatkozó útbaigazításokat. De ha a szerző nem is ad programot, szimfóniája mégis ama 

programszimfóniák közé tartoznak, amelyeknek programját közölni a szerző feleslegesnek 

tartotta.” 790 

Mihalovich alkotása, a Pán halála annyiban programzene, amennyiben maga a szerző 

a következőket írta a partitúrába: „E zeneműnek hangverseny-előadásánál kívánatos, hogy 

annak alaposabb átélése céljából a műsoron az egész költemény közöltessék, vagy legalábbis 

                                                 
 
789 Medveczky Ádám, karmester, szóbeli közlése. – A Richard Straussra oly jellemző mixtúrákat már Liszt is 
használja nagy feszültségek keltésére. Bárdos Lajos (1976): Liszt Ferenc, a jövő zenésze, Zeneműkiadó, Bp., 64. 
Szintén Liszt az, aki a magyar skálából képezi legújszerűbb hangzásokat (1:2, 1:3 modell). Bárdos (1976): 123. 
790 Zenevilág, 1905. április 14., 210., Demény Dezső: Mahler III. szimfóniája 
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a zenemű főmozzanatait jelző következő címfeliratok kitétessenek: 1. Vidám hajózás. 2. 

Orgia. 3. Pán halála. 4. A természet gyásza. 5. A kereszt diadala.”791 Az átélést fokozhatja 

tehát az irodalmi szöveg ismerete, noha a zenemű nem a történetet meséli el. Ez utóbbi 

megközelítést sugallja az alábbi Hanslick-re utaló kritika is. „Ezt a művet nem szabad a 

programzenének nem éppen magas klasszisú műfajába számítani. Bár hangulatát Reviczky 

költeményéből veszi, Mihalovich beleveszi saját egyéniségét és erejével, nagy tudásával, ritka 

szép instrumentálásával nagyszabású kompozíciót nyújtott.”792 

Mihalovich a szimfonikus költemény műfajával 1879 óta nem foglalkozott, vajon 

miért fordul vissza e műfajhoz szűk húsz év után? A feltételezhető válasz – akár G. Mahler 

esetében is – Richard Strauss korabeli sikereihez köthető. A Till hatása kimutatható a Pán 

hangszerelése, motivikus utalásai, harmóniai modelljei terén, és ezekkel együtt feltehetően a 

műfajválasztásra is hathatott.793  

A pán-ábrázolásban ugyanakkor jelentős eltérés mutatható ki a két szerző esetén. 

Mahlernél, mint láttuk, a Pán-tételben három induló (a nyitó fanfár, a gyászinduló és egy 

városi induló) válik zenei témává, melyből feltehetően a nyitófanfár kapcsolódik/kapcsolódna 

az istenséghez. Mihalovich még ennyi fogódzót sem ad a Pán személyét illetően, nála ugyanis 

nem kap önálló tételt az istenség, így sem motívum, sem téma nem köthető hozzá. Közvetve, 

ugyanakkor mégis van támpontunk, ugyanis a pán egyik kedvelt időtöltése, az orgia, 

Mihalovich-művének központi tételében jelenik meg, s annak főtémája a Till Eulenspiegel-

téma megfordítása.794 A R. Strauss-párhuzam a dramaturgiában is kimutatható: Till kalandjait 

halála követi, majd pedig visszatérése. Mihalovich pánja ugyanezt a sort járja be, s az ő 

pajkos, incselkedő, dévaj pánja igencsak párja lehet a sokatakaró, népmesei figurának. Az 

Orgia-tétel allúziómentes másik témája, az erotika témája pedig a mahleri Éji dalt idézi meg: a 

beteljesült szerelem dicséretét zengi ezáltal a pán is. 

                                                 
 
791 Mihalovich (1898): Pán halála, címlap verso, Ms. Mus. 848. 
792 Márkus Miska: Hangverseny =  Magyar Hírlap, 1898. március 3.  
793 Strauss a műfajról így írt: „Nem szándékoztam filozofikus zenét írni, vagy akár zenei portrét festeni 
Nietzsche nagy művéről. Sokkal inkább kívántam zenébe átültetni az emberiség fejlődésének eszméjét a kezdeti 
primitív szinttől a valláson s a tudományon keresztül, Nietzsche emberfeletti ember fogalmának megfelelően. A 
szimfonikus költemény Nietzsche géniuszának hódol, s ez a géniusz az Imigyen szóla Zarathustra című 
könyvben mutatkozik leginkább meg.” Batta András (1977): Richard Strauss: Imígyen szóla Zarathustra. = A hét 
zeneműve 1977/2. Zeneműkiadó, Budapest 14. 
794 Dr. Kenneth W. Birkin, angol zenetörténész és Bartal László karmester (Ungarisches Staatliches Opernhaus) 
személyes közlése. A Till-kapcsolatot még egy további alaki hasonlóság is alátámasztja. A Sieben Lieder 7. 
dalában, a Durch den Wald kezdetűben éppen a lovaglóritmusú témafej szólal meg a kövekező szövegrészlet 
alatt: „ihre Hörner hört’ ich klinge”. E témafej éppen a Till kürtszólója révén elevíthetődött fel Mihalovich 
kognitív struktúráiban.h 
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Az Orgia-motívum második fele, pentachord motívumként önálló életre kel, amikor 

himnikus alakban visszatér a „Kereszt diadala” tétel főtéma-variánsaként. Ki a Pán, illetve 

miben is áll a Kereszt diadala? Ismert Mihalovichnak az a szokása, hogy azonos minőségeket, 

jelenségeket még akkor is azonos témával jelöl, ha azok előjele épp ellentétes egymással. Így 

a „természetisten” és a megváltó Fiúisten témája is csak egymás variánsai? A pán a kezdet és 

Krisztus a vég? Pán és Krisztus egyneművé válhatnak? A meghaló Pán a feltámadó 

Krisztusban tér vissza? A halál és a feltámadás csak változat az élet örök áramlására?  

 

 
Elfogadva az orgia és a kereszt diadala tételek közötti zenei egyneműséget, egy 

panteista szerző természetet dicsőítő költeménye áll előttünk. Mihalovich a természet és a 

civilizáció összeütközését több levelében is megfogalmazta Mathilde Wesendoncknak: „Óh, 

boldogok, akik Isten fenséges, szabad természetét, a hegyeket élvezhetik, ahol közelebb 

lehetnek az éghez, míg mi itt börtönünk és rabszolgaketrecünk piszkos és koszos légkörét kell 

elviseljük. Ó, átkozott városi élet, te vagy a modern civilizációs lét átka, melyet a 

szellemiekért fizetünk az öröm, az elégedettség és az egészség elvesztésével. Ó, küldjön 

nekem valamivel az Ön friss zöldjéből, balzsamos legéből, fenséges természetéből, hogy újra 

embernek, s ne eszköznek érezzem magam.”795 Mindez teljesen egybevág Nietzsche 

                                                 
 
795 Pechotsch-Feichtinger (1999): 16., 1892. szeptember 20., „Die Glücklichen! Die in Gottes herrlicher, freier 
Natur die Bergen erklimmen, um dem Himmel näher zu sein, während wir hier, in staub- u. 
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koncepciójával, és – mint láttuk – azzal, ahogy Strauss is, Mahler is, Delius is az erdőbe 

kergeti Zarathusztráját, hogy ott Pánná váljék, s a szerelem mélységében ismerje fel az élet 

legmélyebb törvényét, a mindennél mélyebb vágyat.  

 A gyászindulók szerepeltetése megintcsak hasonlóság, noha azok szerepe és zenei 

anyaguk újfent jelentősen eltér. Mahler gyászindulója az első tételben szólal meg és 

közvetlenül az erőteljes nyitófanfárra felel. A pán mélységes mély álmához, fájdalmához – 

esetleges halálához volt / lenne köthető az eredeti szerzői bejegyzések alapján. Zarathustra és 

a csőcselék összecsapása nem végződhet jól – a Pánnak menekülnie, aludnia, halnia kell. 

Ebből fog majd a következő tételekben felébredni.  

Mihalovich 4. tétele két gyászzene concertálására épül, melyek különböző zenei 

rétegeket helyez egymásra: a verbunkost és a mixtúrás szerkesztésmódot. A verbunkos 

elemeket már Beethoven is a hősiesség és a gyász kifejezéséhez használta – a szimfonikus 

költeményekben Liszt is erre használta azt, ám később a verbunkosból gyúrta máig korszerű 

öregkori stílusát. Így a fiatalkorában Beethovenért lelkesedő, Liszt-tanítvány Mihalovich 

számára ösztönösen adódott a verbunkos használata.796  

Bármennyire is gyászzene-típusról és hősiesség attribútumról legyen szó, ugyanakkor 

a verbunkos jelleggel Mihalovichnak tisztában kellett lennie, így külön jelentéssel bír a 

magyar jelleg: a kozmopolitizmussal vádolt szerző válasza? A 5. téma ugyanakkor R. Strauss 

hatását mutathatja, ugyanis azokat a mixtúrás szerkesztési elveket követi, melyeket ez időben 

az ifjú német szerző használ, hangsúlyosan a Till-ben. Richard Strauss Till Eulenspiegel-jét 

1897. március 10-én mutatta be Richter a Filharmóniai Társaság élén.797 Mihalovichnak tehát 

bőven volt alkalma hallani is és ismerni is a Till-t.  

                                                                                                                                                         
 
schmutzigeschwängerter Atmosphäre Kerker u. unsere Sklavenketten vergebens rütteln. O, verdamtes 
Stadtleben, du bist der Fluch unserer modernen Civilisation-Existenz, bei der alles Geistige auf Kosten des 
Glückes, der Zufriedenheit u. Gesundheit abgesetzt wird. O, senden Sie mit etwas von Ihrem frischen Grün, von 
Ihrer balsamischen Luft, von Ihrer herrlichen Natur, damit ich mich wieder as Mensch u. nicht als Werkzeuge 
fühle.”  
796 Bónis Ferenc (2000): Mozarttól Bartókig, Írások a magyar zenéről, Püski K, Bp., 47.  
Legyen bár személyes, magánéleti üzenete e stílusjátéknak, mégis kell legyen egy általánosabb értelmezési síkja 
is. Az 5. számú motívum magyar mollból áll, ám a harmadik-negyedik üteme a straussi mixtúra-szerkesztésre 
emlékeztet, a 7. számú motívum pedig egyházi korált imitál. A magyar jelleg tehát képes ó és új stílusokhoz 
hasonulni, azaz a magyar stílus egyetemes érvényű, korszerű nyelven tud(na) újjászületni? 
796 A Strauss, Brahms-idézeteket már említettem. Mihalovich magát a következő tematikus módon idézte meg: 
’A vidám hajózás’-ban ráismerni a Geisterschiff, az ’Orgiá’-ban a La Ronde du Sabbat-ra, a ’Pán halálá’-ban a 
Deák-gyászzenére, a ’Természet gyászá’-ban az Eliana természetzenéire és a ’Kereszt diadalá’-ban a Toldi 
verbunkos hősiességére. Az ’Orgia’ szerelmi lírájában a Hero und Leander, érzékiségében pedig a Die Nixe 
idéződik meg. 
797 Bónis (2003): 28. 
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A 4. tétel azonban egy zenei poénnal záródik, az eddigi két gyászinduló mellett 

feltűnik egy harmadik is, a 71. ütemtől kezdve Brahms III. (f-moll) szimfóniája híres 

gyászindulójának parafrázisa szólal meg. Brahms nagyhatású szimfóniáját 1883-ban mutatta 

be Mihalovich régi ismerőse, Hans Richter Bécsben. Mivel a 71. ütemben az egész tétel 

átalakul és korábbi témák közül egy sem tér vissza, csupán ez a variáció, a zenei kapcsolat 

kihangsúlyozódik. Az életrajzi adatok hiányában nem ismert, hogy milyen okból fordult 

Brahms felé Mihalovich, az mindenesetre sokatmondó, hogy egy Mahler-ihlette szimfóniában 

az idős és a fiatal nagymestert köszönti allúziókkal. Mondhatjuk-e ezek alapján, hogy amíg 

Mahler Zarathustrát gyászolja a gyászindulóval, addig Mihalovich saját korábbi stílusának: a 

verbunkosnak és a Brahms-szal közös romantikának int búcsút? 

 Végül ejtsünk pár szót a két nagy záróhimnuszról. Mint láttuk, Mahler is, Mihalovich 

is a kezdettel, a Pán legvidámabb élethelyzetével egynemű zenével zárja le a költeményt. 

Mahler számára ez az a pillanat, amikor a pán,  Zarathustra, avagy az ember rátalál igaz belső 

útjára, s a szerelem révén azon elindul. Mihalovich számára pedig az antik dionüszoszi és a 

keresztény világ között teremtődik összhang, ahogy a kereszt diadala finálé kettős ellenpontra 

épített indulója egyértelműen a negyedik tételben megkezdett magyaros gyászinduló 

hangzásvilágából nő ki. Mihalovich a nyugat-európai zenei nyelvet és a verbunkost sikeresen 

olvasztotta össze korszerű formában, s így most már valóban megdicsőülhet a páni 

kereszténység. 

Összegzésül tehát, a Pán halála dramaturgiája úgy épül fel, hogy az életigenlést 

(affirmációt) a gyász követi (az isten halála), melyből újra kinő az életigenlés (az újabb 

affirmáció). Mindez a Nietzsche által leírt örök körforgás gondolata zenei formában. Amíg az 

örök visszatérésben a jó és rossz, derű és ború képlékennyé válnak, hisz újfent egymásba 

fordulnak át, addig a Pán értelmezési síkján az affirmáció újra és újra felülírja a tragoediát. A 

tragédia a jelen műben csupán intermezzo, immár nem célpontja a létnek.  

A Pán halála így válik létösszegző szimfóniává is, melyet csak hangsúlyosabbá tesz 

az, hogy Mihalovich mintha számos korábbi művét megidézné egy-egy pillanat erejéig. ’A 

vidám hajózás’-ban könnyű a történet szintjén ráismerni a Rémhajóra, az ’Orgiá’-ban a La 

Ronde du Sabbat-ra, a ’Pán halálá’-ban a Deák-gyászzenére, a ’Természet gyászá’-ban az 

Eliana természetzenéire és a ’Kereszt diadalá’-ban a Toldi verbunkos hősiességére. Az 

’Orgia’ szerelmi lírájában a Hero, érzékiségében pedig a Sellő idéződik meg.  

A nagy összefoglaló mű öt fejezete úgy ad ki egy tablót, ahogy az 1870-es évtized öt 

balladája is egy történet különböző szövegvariánsa volt. Mihalovich visszanyúlt a kezdeteihez 

– mind jelképesen, mind szerkezetileg, amikor a mű végén felidézte a kezdő ütemeket. Bár 



 215

nem tekinthetjük az életművet lezáró végső nagy opusznak (hisz még két, e művet is 

felülmúló nagy szimfónia születik), mégis érezhető a számadás. Éppen ezért a 

legszemélyesebb alkotásának tekinthetjük, amelyben hol ironikus távolságból, hol zsigeri 

közelségből számol be zenei életútjáról. 

 

* 

A Pán halálát 1898. március 2-án mutatta be a Budapesti Filharmóniai Társaság.798 A 

bemutatókor még Mihalovich ádáz kritikusai is elismerték, hogy sikert aratott. „Mihalovich 

ezúttal jól kiérdemelt teljes próbás művészi sikert aratott és e sorok írója, aki éppen nem vallja 

magát Mihalovich hívének, őszinte örömmel adózik ezúttal elismerésével, mert Mihalovics 

(Sic!) valamennyi zenekari műve közül ebben van aránylag a legtöbb értelem és gondolat, 

érzés és hangulat. Nem követi sorról-sorra a Reviczky költeményét, hanem annak tárgyát 

zeneileg illusztrálja öt részben: boldog hajózás és szélcsend, orgia, Pán halála, a természet 

gyásza, és a kereszt diadala – ezen öt részre tagolta maga a szerző a művét, melyben ismét 

pompás hangszínezés, legraffináltabb technika bilincseli le a hallgató figyelmét.”799  

A Pán haláláról a következő kritikákat németül írták a berlini napilapok vezető zenei 

tudósítói. A Pán halálát másodszor ugyanis 1902. november 15-én adták elő a Berlini 

Filharmonikusok a Beethoven-Saalban, az egykori pesti hangverseny zongoracsillagának, 

Ferruccio Busoninak vezényletével.800 Busoni rendhagyó hangversenyein (Orchester-Abende 

- Neue und selten aufgeführte Werke - veranstaltet von Ferruccio Busoni) a kor több ismert 

zeneszerzője adott egymásnak találkát.801 Elgartól Schönbergig, Sibeliustól Nielsenen át 

Bartókig szinte minden jelentős zeneszerzőtől elhangzott egyszer egy mű, a szinte állandónak 

mondható Busoni- és Liszt-darabok mellett. Az 1902. november 15-ei hangversenyt a 

Mihalovich-darab nyitotta meg, utána Jean Sibelius maga vezényelte op. 9.-es: En Saga-ját. 

Majd Théophile Ysayë zongoraversenye következett, melynek szólistája a szerző volt. Delius: 

Paris- The Song of a Great City - Nocturne for Orchestra című alkotása hangzott fel később, 

s az estet Liszt 2. Mefisztó keringője zárta.802  

                                                 
 
798  Műsor: Haydn 86. (D-dúr) szimfónia, Mihalovich: Pán halála, Weber: e-moll zongoraverseny, Liszt-Busoni: 
Spanyol rapszódia (zenekari változat). A zongoraszólista: Ferruccio Busoni. 
799 Béldy Izidor: Hetedik filharmónikus hangverseny = Pesti Hírlap, 1898. márczius 3. 
800Joseph Willimann Vorwort – 2003 Jahrbuch,  3., = 
http://www.sagw.ch/frz/mitglieder/mitglieder.asp?m_id=22&seite=pubForm.asp&pag=Publikationen&id=279& 
801 http://www.rodoni.ch/busoni/amicicoevi/malipierobusoni.html 
802 http://www.rprf.org/Concerts.htm 

http://www.rodoni.ch/busoni/repertorio/concertiberl.html
http://www.rodoni.ch/busoni/repertorio/concertiberl.html
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A berlini előadás magyarázható Mihalovich és Busoni még Liszt baráti köréből való 

ismeretségével, továbbá azzal, hogy Busoni még a pesti bemutatkozáson megismerte a Pán-t, 

melyet más szerzők művével egyenrangúnak kezelt. A kinti kritikák dicsérték a Pánt, így 

nincs miért szégyenkeznie Mihalovichnak e baráti segédlet ellen. Itthon a Zenevilág számol 

be róla: „Mihalovich Ödön, az orsz. zeneakadémia igazgatója, kiváló zeneszerzőnk becses 

szimfóniai költeményét, a ’Pán halálá’-t, f. hó 15-én adták elő a Berlini Filharmonikusok. A 

műről a napilapok nagy része igen rokonszenvesen emlékezik meg, különösen hangoztatva a 

szerző nagy zenei tudását.”803 A berlini bemutatónak hamar híre ment, oly annyira, hogy a 

pesti irodalmi körökben hamarosan emlegetni kezdték – s ez a bemutató indítja el a 

szakirodalom ismertetésekor már említett Pán halála vitát. Először Márton Jenő hívja fel rá a 

figyelmet: „Mihalovich szimfonikus költeményét 1902. november 17-én Berlinben előadták 

nagy hatással.”804 Majd Steiner Izidor hivatkozik a berlini előadásra Reviczky-

tanulmányában: „(A vers) zenei erejét eléggé jellemzi az a tény, hogy Mihalovich Ödön egy 

symphonicus költeményt írt utána, amelyet 1902-ben Berlinben nagy hatással elő is adtak.”805 

Mihalovich zeneileg újraírt Reviczky-szövege tehát megtermékenyítette a mitológiai történet 

eredetét kutató tudományt, s a filológia végül felszámolta a Pán halála mítoszt, puszta 

félreértésként értelmezve azt.806 Így a Pán halála jelképesen a „Pán halála” halálát idézi elő. 

A Pán halálá-t Pesten Kerner István 1910-ben, 1913-ban Reiner Frigyes és 1925-ben 

Hubay Jenő vezényelte.807 

 

1898-1901: III. (a-moll, Patetikus) szimfónia 
 

„Mihalovich Ödön fejlődésének újabb határpontját jelöli 
a holnap bemutatásra kerülő szimfónia.” 

Csáth Géza808 
 

A harmadik szimfónia az abszolút zene felé fordult Mihalovich legnagyszabásúbb műve mind 

zenekarát, mind időtartamát tekintve. Hangulatában, zenei tematikájában és hangszerelésében 

                                                 
 
803 Zenevilág, 1902.november 25., Külföldi hírek 
804 Márton (1903): 268-69. Márton tévesen 2 nappal későbbre helyezi a bemutatót,  
805 Steiner (é.n.): 15. 
806 Németh (1982). 
807 2007-ben rögzítettem a négykezes változatot felvételen, s mind az élő előadásban (2007.04.06., Nyitott 
Műhely), mind a rádiósugárzás (MKR) során érezhető közönségsikert aratott. 
808 Csáth (2000): 144. 
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a Pán halálát folytatja, de ezúttal csupán ajánlást írt a szimfóniához: „Erzsébet királyné 

halálára” – emiatt kapta a Symhonie Pathetique elnevezést.809  

A szeretett Erzsébet királyné 1898. szeptemberi halála megrázta a magyar társadalmat, 

így Mihalovichot is. Először csak a későbbi harmadik tétel, a gyászinduló (C, Marcia funebre, 

Grave e lento, d-moll) készült el, ez hangzott el a filharmonikusok műsorán 1899 januárjában. 

Csáth Géza így mutatta be az indulót: „Jajkiáltás és zokogásszerű rézfúvós akkordokkal indul. 

Dobpergés. A formáció ismétlődik. Azután bús és tragikusan széles >kesergő< szólal meg a 

hegedűkön a magyar hallgatók mintájára. Ez a téma később ismétlődések után rendkívüli erőt 

és fényt kap a cintányér és a rézfúvók támogatásával.”810  

Mihalovich ez alkalommal újfent a magyar tematika megjelenítését választotta, s a 

közönség elismerte magyar zenei törekvését – ezt olvashatjuk ifj. Ábrányi Emil kritikájában 

is. „A harmadik rész gyászindulójában, mely Erzsébet királyné emlékének van szentelve, még 

nagyobb erővel, még több méltósággal, még eredetibb szépséggel zendül meg a magyarság, 

mint a ’Toldi’ zenedráma vezető motívumában. Ez a Marcia funebre szépség és koncepció 

dolgában vetekszik a ’Hagbarth és Signe’ gyászindulójával, de mert itt a zeneköltő egy nemes 

lelkű asszony emlékének áldoz… inkább a meghatott gyöngédség dominál. Ez a gyászinduló 

néha úgy hangzik, mint egy szomorúan édes elégia. Eredeti, megkapó karaktere ebben a 

gyöngéd hangulatban rejlik; és abban, hogy ez a borongás a mi nemzetünk gyászát tükrözi. 

Érezzük, hogy a fejedelmi méltósággal áradó hangok Erzsébetben a magyar királyassszonyt 

siratják.”811 

Mihalovich a bemutató sikerének hatására négy tételes szimfóniává bővítette a 

gyászindulót. Az első tétel (Alla breve, Allegro patetico, a-moll) súlyos, mind témáját, mind 

méreteit nézve. A 25 perces tételt Kerner István egy későbbi vezénylés során negyedórányira 

húzta. Az első tételt vidám Scherzo (3/4, Allegro, F-dúr) követi. A korabeli kritikusok ezt 

historizáló stílusúnak érezték: „A szimfónia második tétele azért lesz különösen meglepő, 

mert Mihalovichot egészen új, eddig ismeretlen oldaláról mutatja be. Egy dallamos, könnyed 

lebegésű rész annyi játszisággal, annyi gráciával énekel ki a zenekarból, hogy Haydn és 

Mozart szkercóira, a menüett-lépésekben táncoló amorettekre emlékezünk. Íme, mi mindenre 

                                                 
 
809 Csajkovszkij azonos alcímű szimfóniáját Richter 1896. január 22-én mutatta be Budapesten. Bónis (2003): 
28. A két patetikus szimfónia közti kapcsolatra nem utalnak sem idézetek, sem szerkesztési elvek. 
810 Csáth (2000): 144. 
811 Ábrányi Emil: Mihalovich Ödön–Bevezetés a Symphonie pathetique-hez = Budapesti Napló, 1901. január 30. 
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képes ez a zeneszerző, akit némelyek meg szoktak azzal vádolni, hogy elfogultan ragaszkodik 

a zenedráma melódia-ellenes frazeológiájához.”812 

A negyedik tétel (Alla breve, Allegro con brio, Á-dúr) sorsa viszont szintén hosszú, 

míg a szimfóniához megérkezik. Első alkalommal ünnepi zenének készülhetett, például a 

Zeneakadémia felavatásán Ünnepi hangok néven játszották el. Ugyanakkor a tétel első közel 

100 ütemét Mihalovich négykezes zongoraátiratban nászzenének szánta Paola Borghese 

hercegnő és Hoyos-Wenckheim Lajos őrgróf esküvőjére még 1899-ben. A harmadik 

szimfóniában az Ünnepi hangok tétel a Gyászindulót követi, így ’programja’ a királyné 

megdicsőülése lehetne. A negyedik tétel végén Mihalovich felidézi az első tétel főtémáját, s 

ezzel visszatér kedvelt körkörös elbeszélésmódjához, és egységbe foglalja a hatalmas 

gyászszimfóniát. 

A szimfóniát 1901. január 30-án mutatta be Kerner István a Budapesti Filharmóniai 

Társaság élén.813 Sikerrel ismételték meg és bárhányszor vegyék is elő a kritikusok lelkesen 

tudósítanak a zenekari műről. „Az Országos Szimfóniai Zenekar, 1911. december 21-én az 

Orsz. Magy. Kir. Zeneakadémia hangversenytermében remek szép hangversenyt rendezett, 

melyen a közönség főleg nagy érdeklődéssel viseltetett Mihalovich Ödön III. szimfóniája 

iránt, melyben a III. tétel, a gyászinduló halhatatlan királynőnk emlékére iratott a nagytudású 

mester által. Mihalovichnak eme remek alkotása nagy ovációra késztette a hallgatóságot, mert 

eme alkotásával ugyancsak magával ragadott mindenkit, aki ott volt.”814 

Apponyi Albert kifejezetten közel érezhette magához barátjának ezt a művét, mert 75. 

születésnapja alkalmából rendezett többnapos állami ünnepségsorzat csúcspontjaként az 
                                                 
 
812 Uott. 
813 A műsor: Cornelius: A bagdadi tolvaj – nyitány, 2. Weber: Óceán-ária, 3.Mihalovich: Pán halála, 4. 
Beethoven: Fidelio – ária, 5. Mendelssohn: Ruy Blas-nyitány. 
814 (n.n.): Az Országos Szinfóniai Zenekar matinéja = Zenelap, 1912.január 20., 5. 
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operaházi hangversenyre ezt a szimfóniát választotta, a neki ajánlott Sellő és Toldi szerelme 

helyett. 815  

 

1902: Az utolsó alkotás 
 
1902-ben született meg a mihalovichi életművet megkoronázó, utolsó alkotás, a IV. (c-moll) 

szimfónia, melyet 1903. február 18-án játszott sikerrel a Budapesti Filharmóniai Társaság 

Zenekara Kerner István vezetésével. Ez a nagyigényű, lendületes szimfónia titokzatos 

keletkezésében, de abban is, hogy sikere ellenére sem követi újabb zenemű.  

 

* 

Az első tételt (C – 6/8, Lento e maestoso – Allegro non troppo, c-moll) hatalmas, 

triolás lovagi fanfár vezeti be. Erre felel az Allegro 6/8-ban egy magyaros, piano moll-

motívum, melyből szenvedélyes, dacos téma válik. Melléktémaként feltűnik egy másik 6/8-

os, szinkópás dallam, s e három téma drámai, viharos összecsapásából emelkedik ki a finálé. 

A második tétel (C, Adagio, Ász-dúr) egy tépelődő dúr fő- és egy harsány melléktéma 

születik meg. A Scherzo tétel (3/4, Allegro vivace – Andante, Esz-dúr) a pizzicatok világába 

vezet át bennünket, végül az utolsó tételben (C, Largo assai e maestoso – Allegro giocoso, C-

dúr) egy bevezető téma után felharsan az a sokoldalú főtéma, melyről a korabeli 

műsorismertető azt írta: „kitör az életvidorság, ám korántsem puha enyelgéssel, hanem férfias, 

acélos erővel”. Kettős ellenpontot alkalmazva bontakozik ki a magyaros finálé, melynek 

főtémája több alakot is magára ölt, hol játékossá, hol fanfárrá, hol pedig korállá válik.  

Kozma Andor (Koboz) A Hét zenekritikusa kitörő lelkesedéssel tudósított a 

szimfóniáról816: „Szerdán este az emberek felajánlották Mihalovich Ödönnek azt a 

népszerűséget, amelyet ő sosem keresett. / Az első órától kezdve, hogy dolgozik, súlyos utat 

jelölt ki magának. A széles és monumentális felé tartott, ami mindig is ok arra, hogy parányi 

emberkék, kiket nálunk műítésznek hívnak, felszisszenjenek, és azt kiáltsák: ez csak 

tudomány, ez csak akadémikus művészet! Pedig Mihalovich minden inkább, mint 

                                                 
 
815 A Magyar Állami Operaház két karmestere, Medveczky Ádám és Bartal László, maguk is elismerték a mű 
szépségét, dinamikus cselekményét és a nemes ízlését. A jelen tanulmány szerzője a Magyar Rádió 6-os 
Stúdiójában készített felvételt e szimfónia utolsó két tételéből, s a felvétel eddigi sugárzásainál a visszajelzés 
egyértelműen Mihalovichot éltette. 
816 Kozma Andor (1861-1933): újságíró, A Hét és az Újság munkatársa. 1901-től az MTA levelező tagja, 1920-
tól tiszteletbeli tagja. Verses kötetei, regényeisikeresnek számítottak saját korában. Mihalovich-csal való közös 
érdeklődésére vall, hogy ő fordította magyarra Lenau Faustját. 
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akadémikus. Lelke szigorú tisztasággal érez, de kifejezésmódja csupa szabadság, csupa 

tiltakozás minden régi leigázottság ellen. Makacs komolysággal ragadja meg a motívumot, de 

amint ezt tovább vezeti, az csupa bátor mozdulat. A zenei gyors-reportage nem követhet el 

nagyobb sniccert, mint mikor éppen erről a művészetről azt gondolja, hogy akadémikus.… 

Meg volt győződve, hogy az ő tudós akkordjai, az ő bonyolult modulációi közé az 

igazi költészet rakódik le. Hogy az ellenpontozati szövevények között nem kell elapadnia a 

melegségnek. Így is volt.…Mi azt tartjuk, hogy aki annyi szenvedélyt tud gyújtani, mint 

Mihalovich az ő IV. szimfóniájának első tételében, és annyi intenzív szellemmel tudta 

benépesíteni a többi fejezetet, az poéta a legjavából és vér szerint. Ha csak a nervózus, 

ezüstszáló zene volna költészet, a zenetörténetnek éppen legizmosabb mesterei leszorultak 

volna a napirendről, pedig ma imádjuk őket. Ha van a zenében is plein air úgy Mihalovich 

ennek a művésze. Rajong a napon született dús színekért és szereti ezeknek izzó energiáját. 

Azt hiszem ma még beláthatatlan ennek az erős törzsnek a teljes jelentősége a mi művészeti 

evolúciónkra nézve; egykor talán minden ágát, hajtását meg fogják becsülni.”817 

1903-ban, a bemutató után pár hónappal később, a BFTZ 50 éves jubiláris országos 

zeneünnepélyének 2. napján a szimfónia két tétele újra felcsendült – a szerző vezényletével – 

a közelmúlt és a korabeli magyar mesterek nemzeti tematikájú művei között.818 Mihalovichot 

                                                 
 
817 Koboz (Kozma Andor): Zenei krónika, I. Mihalovich Ödön, = A Hét, 1903. február 22. 
818 Zeneközlöny, 1903. május 4. Műsor: Erkel Ünnepi nyitány, Hubay Idill, Gavotte, Goldmark Zrínyi-nyitány 
Mihalovich: IV. szimfónia 2. és 4. tétel, Liszt Magyar fantázia. 
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a legjobbak között, a 2., 4. tételt pedig a magyar zenék között tartották számon, a szimfóniát 

pedig az idézhető, részleteiben is értékes, nagy műnek tekintették.  

Hubay kezdeményezte a szimfónia Mihalovich-névjegyként való használatát (1920-

ban, a nyugdíjazása kapcsán tartott búcsúestélyen, s 1928-ban a korabeli magyar szerzők 

hangversenyén), s ezt a műsorrendet örökölte meg Dohnányi is. Még 1939-ben is olyannyira 

fontosnak tartotta a szimfóniát, hogy hosszú előtanulmányokat végzett benne, s így az 

eredetileg 50 perces alkotást 35 percesre húzta meg, főként a két monumentális szélső tételt 

rövidítve.819 A IV. szimfónia azóta nem hangzott el sem egészében, sem részleteiben.  

 
 

1903: Kritika és közönség a századforduló után 
 

„A közönség nem szereti változtatni ítéletét, amit valaha valakiről szentenciaként kimondtak, 
rajta ragad örökre. Ha például Bartók Béla ma leírná a Cé-dúr skálát, ezt is forradalmi 

ténynek minősítené a közönség.” 820 
 

A Florestan álnév alatt író Décsi Imre mélyen felháborodott a IV. szimfónia közönség egyik 

részén.821 „Nem kezdhetünk e nagyszabású, kiválóan szép és becses mű bírálatába anélkül, 

hogy ne sóhajtsunk zenei kritikánk és közvéleményünk sajátos viszonyai felett. Furcsa kis 

náció vagyunk mi jó magyarok. Hozzánk eljöhet minden nép és nemzet fia vagy lánya, 

zongorázhat, énekelhet, táncolhat tücsköt-bogarat, csak jókora reklám előzze meg, már nyert 

ügye van. Csak egy nemzetnek nem szabad a sajátjával előhozakodnia Magyarországon, és ez 

a magyar! 

Megfigyeltem a tegnapi hangverseny egész folyamán úgy a kritikusokat, mint a laikus 

közönséget. Majdnem mindenki már magával hozta a kritikáját hazulról. A kritikusok – mély 

tisztelettel a csekély számú kivételeknek – már előre tudták, hogy a mű nagyon tudós munka, 

de rém száraz, rideg dolog, és Wagneres. A közönség előre hitte, hogy a szimfónia unalmas és 

hosszú. Miért e bizalmatlanság, e hitetlenség? Csak azért, mert Mihalovich nem Amerikából 

pottyant ide tegnapelőtt, mert nem hirdette öles plakátokon a szimfóniát; mert nem ígérte, 

hogy egyszerre két szimfóniát fognak játszani, az egyiket a zenekar egyik fele, a másikat a 

másik és Kerner az egyiket bal, a másikat jobb kézzel fogja dirigálni. Mindez Mihalovichtól 

nem telt ki, ő csak egyszerűen az akadémia igazgatója, és évtizedek óta csendben, de 
                                                 
 
819 Mihalovich: IV. szimfónia – 1. csellószólam, bejegyzés. LFZE Könyvtár, Alsó Raktár 
820 Fodor (1917): 7. 
821 Dr. Décsi Imre (1881-1944): ideggyógyász, pszichológus, újságíró. A Hét, Az Újság s a XX. század 
munkatársa. 
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törhetetlen buzgósággal és idealizmussal komponál a saját sugallata szerint, divatnak nem 

hódolva, tetszést, reklámot nem keresve, de mindig a legelőkelőbb, a legmagasabb 

műformában. Ez nekünk nem imponál, ez nekünk ’Wurst’! 

Hogy mily vakon fogják rá hazai szerzőinkre a legmesésebb badarságokat, arra 

felhozom ezt a példát: A ¾-es bájos skercó-féle közepe táján a hátam mögött egy női hang 

majdnem hangosan így szólt: ’Hallja, hisz’ ez a Feuerzauber!’ Az a hely úgy hasonlított a 

Feuerzauberhoz, mint a fülbevaló a zongorához. Komolyan hiszem, hogy az a hölgy a 

Walkürt soha életében nem hallotta, vagy ha hallotta, akkor zeneileg süket és csak divatból jár 

hangversenyekbe. De azért kritizál, mint nálunk mindenki, 100 ember közül legalább is 99. 

Mert nálunk nem tanulni és élvezni járnak a filharmonikusok hangversenyeire, hanem bírálni. 

Megengedem, mindenkinek joga van a maga pénzéért azt tenni, amit akar, de hogy ezzel 

használ-e hazánk zeneművészetének, az más kérdés. 

Hogy irigylem és hogy bámulom a németeket, akik apró vidéki városaikban a 

legnagyobb áldozatok árán előadják Brahms, Bruch, Bruckner ötnegyedórás, nehezen érthető 

műveit, előre tanulmányozzák, áhítattal hallgatják és addig törik magukat, míg keresztül 

jutnak a kásahegyen, teljesen átértik és élvezik a nagy, nehéz művet és fellelik benne a német 

nemzeti géniusz megnyilatkozását. (kiemelés:WÁ)”822  

Márkus Miksa, a Magyar Hírlap zenekritikusa, a IV. szimfónia bemutatása kapcsán a 

kritikusok magatartását mutatja be.823 „Az egyik esti lap zenei obstrukciónak nevezi 

Mihalovich művét. Hát, engedelmet kérek, ez méltánytalanság! … nem tartom méltányosnak 

lepocskondiázni egy hatalmas, nagy, komoly művet, még pedig előre, holott ugyanaz a 

közönség impozáns egyhangúsággal megkoszorúzta azt és méltó sikerhez segíti. Mert 

Mihalovich negyedik szimfóniája – eltekintve a mai esti nagy, zajos sikerétől is – a 

legkomolyabb, a legkiválóbb magyar zeneművek egyike. (kiemelés: WÁ)”824 

Tanulságos példa a vélemények változására Csáth Géza esete. Csáth az I. (d-moll) 

szimfóniáról 1906-os kritikájában a következő sorokat olvashatjuk: „De vannak aztán részek, 

ahol a zeneszerző vetekszik a teoretikussal. Az egész első tétel hosszú lélegzetű alaptémáinak 

hangszerelésével és polifonizálásával egy ilyen papíron dolgozó zeneszerzőt mutat be.”825 Két 

                                                 
 
822 Florestán (Decsi Imre): 4. szimfónia = Zenevilág, 1903. február 24., IV/8. 
823 Márkus Miska (1868-1944), a Magyar Hírlap szerkesztője, majd főszerkesztóje. 
824 Márkus Miksa: Mihalovich szimfóniája = Magyar Hírlap, 1903. febrár 19. 
825 Csáth Géza: Filharmóniai Társaság második hangversenye = Budapesti Napló, 1906. november 22. 
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hónappal később azonban már így írt: „Különösen Mihalovich Ödön d-moll szimfóniája 

tetszett nagyon.”826  

Vagyis az előítéletek legyőzik a tapasztalatot? Mire vélhető akkor a nagy taps? Mert 

taps volt, bármelyik kritikát olvassuk is, például: „A fiatalság megértette a zeneköltő tiszta 

romanticizmusát, s a különösen fiatal és bájos Scherzo után valóságos tüntetést rendezett a 

jelenlevő ősz szerzőnek. (kiemelés: WÁ)” – írja Csáth. Florestan már idézett írásában is azt 

olvashatjuk: „a második tétel után erőteljes, spontán taps hangzott fel.”827 Ez a taps nem a 

páholyok művelt, kötelező tapsa, hanem a közönség ovációja. Hogy magyarázzuk a tapsot, a 

közönségsikert, a Sellő, a Pán halála, a szimfóniák, a Toldi szerelme kapcsán és az előítéletek 

merevségét? Hol ugyanannak a befogadónak a következetes esztétikai magatartása?  

A kor közönségére Kodály így emlékszik vissza: „Szép sikerrel nevelünk 

szakzenészeket immár hatvan éve. De semmit sem tettünk, hogy a zeneértő közönség is 

szaporodjék. …Rendkívül vékony réteg az, mely igazi, mélyreható zenei műveltséget tudott 

szerezni, akár otthon, akár zeneiskolában. Annak is túlnyomó része a zsidóságból és az 

idegeneredetű városi lakosságból kerül ki, s így a magyar zene felől teljesen tájékozatlan.  

Az a társadalom, mely a cigányok mai műsorával minden zenei igényét kielégíti, 

művészi érzéke fejletlenségén kívül végtelenül megszűkült nemzeti öntudatról tesz 

tanúságot… ezért nem teljesíti azt a funkciót, amely nemzeti művészetünk megteremtésében a 

közösségre vár.”828  

A közművelődési állapotok még Budapesten sem voltak jók, nemhogy vidéken. „A 

magasabb zenét ápoló intézményeink közönnyel működtek. A hetvenmilliós Németországra 

hetven operaház esett, több mint száz szimfonikus zenekar. E kulcs szerint nálunk tíz 

operaháznak kellene működni, s vagy tizenöt szimfonikus zenekarnak. De ha nem mérhetjük 

is állapotainkat a decentralizáció e bőségéhez, … bizonyos, hogy a magasabb zenének 

aránytalanul kevés nálunk a közönsége.”829  

 

* 

Fodor Gyula 1917-ben röviden így tekintette át Mihalovich műveinek fogadtatását. „Az 

általános zenei dilettantizmus aranykorában jelent meg a magyar közönség előtt Mihalovich 

Ödön. Művei olyan pretenziókkal fordultak a közönség ízlése, műveltsége, tudása felé, 

                                                 
 
826 Csáth Géza: Népszerű zenekari hangverseny = Budapesti Napló, 1907. január 15. 
827 Uott. 
828 Kodály (1939/2007): 256-57. 
829 Kodály (1939/2007): 254. 
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amelyeknek az meg nem felelhetett. Csak természetes tehát, hogy ezt a zenét, amely faktura 

dolgában európai színvonalon állott, a közönség, amely viszont Dankó Pista színvonalán 

állott, visszautasította. Ha a budapesti közönség harminc-negyven év előtt elismerte volna 

Mihalovich művészetének magasrendűségét, ebben az elismerésben az az önvallomás is 

benne foglaltatott volna, hogy a budapesti közönség zenei életstandardja alacsonyrendű 

(kiemelés: WÁ).”830  

E szakmai színvonalban sokszor a szaksajtó is osztozott. „Az opera úgy élt a közönség 

képzelmében, mint valami megmosolyognivaló furcsaság, a humoristák többet foglalkoztak 

vele: a műfajjal és a műintézettel, mint a zenekritikusok, amit utólag csak helyeselhetünk, 

mert ők, a humoristák legalább szándékoltan érték el azt a hatást, amit a zenekritikusok 

nagyobb része, Isten nyugosztalja őket, szándékolatlanul ért el.”831 

Végül azonban a közönség elfogadta Mihalovich zeneiségét. „Széles tudásával, nagy 

koncepcióival, intranzigens egyéniségével s az ’odi profanum vulgus’ elvének némi 

túlhajtásával vagy két évtizeden át magára maradt Mihalovich sokáig járt egyedül eszméivel, 

terveivel – meg nem értve, vagy félreértve – a magyar műzene elhagyatott területén, ahol az a 

néhány magában álló, magasabbra szökkent fa csak annál feltűnőbben jelezte a pusztaságot. 

Merész lélekkel s erős hittel ültette e talajba a magot, bizton várva, hogy belőle életrevaló 

hajtás sarjadjon. Sok felhős, borús, viharos nap után végre tiszta verőfény mosolygott 

munkájára. A közönség lassanként nevelődött: az emberek hozzá kezdtek szokni a nagy 

koncepciók meg értéséhez és megbecsüléséhez.”832 

Az előző gondolatot folytatja Josef Kuhač, aki számára Mihalovich egyike saját kora 

mestereinek. „Mihalovich zenéje mindig elegáns és kifinomult. A drámai helyzetekben derűs 

és fenséges, a lírai jelenetekben pedig törékeny és költői. Hangszerelése kifejezetten egyedi, 

minden ragyog és ezer színben pompázik nála. Mihalovich törekvése a legmagasabb művészi 

célra vezet fel, melyre nemcsak törekszik, már el is érte.”833 

 

                                                 
 
830 Fodor (1917): 5. 
831 Fodor (1917): 5.  
832 Moravcsik (1917): 3. 
833 Kuhač (1901): 568-571. 
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1903-1910: Az elnémulás korszaka 
 

„Ez a részlet várakozásokat kelt bennünk, hogy Mihalovich Ödön, aki most alkotó 
képességének tetőpontján áll, reformátori erővel dolgozhatja föl a magyar zenét. Előkelő 

ízlése és tökéletes tudása biztosítékunk, hogy azt, ami eddig szűk korlátok közé volt szorítva, 
magasabb talapzatra emeli, és az abszolút európai zenét gazdagíthatja vele, mint egy új, 

jelentős, nagy mértékben festői elemmel.” 834  
 

Az életrajz áttekintése során az tűnik fel, hogy zeneszerző jó ideje nem ír újabb zenedrámát, 

viszont ontja magából a dalokat (1897) és a megtapsolt szimfóniákat (1898, 1901, 1903).835 A 

négy utolsó nagyzenekari alkotásában megvalósítja azt, amiről fiatalkorában Wagner és Liszt 

mellett álmodott, a magasabb magyar szimfonikus zenét. Ifj. Ábrányi Emil és Kozma Andor 

benne látták az európai szintű magyar szimfonikust.836  

1890 után Mihalovich látóköre jelentősen változott, mert amíg korábban a német 

zeneiséget tekintette példának, ekkortájt megjelent nála a francia hatás is. Már a Pán halála is, 

minden nietzschei vonatkozása ellenére impresszionista színezetű: inkább hangkaleidoszkóp 

(vagy „symphonische Stimmungsbild” – ahogy még Bülow nevezte a Nirvánát?), mind 

hangdráma. Ahogy Ábrányi, úgy Kozma is, a festői elem újdonságát, a plein air-zenekari 

technikát emelte ki a fent közölt kritikában. Mind a III., mind a IV. szimfónia címét franciául 

írja fel a partitúrára.  

A IV. (c-moll) szimfónia 1902-es befejezése után azonban már több művet nem alkot, s 

vázlatai is csak néhány oldalt tesznek ki, holott a szimfóniákról szóló kritikák végén az áll, 

hogy Mihalovich ereje teljében áll. Az életművet megkoronázó IV. szimfónia monumentális, 

nincs jele benne a kifáradásnak, az elkedvetlenedésnek, a technikai manírra való 

ráhagyatkozásnak. Sőt, még 1920-ban is képes arra, hogy a IV. szimfóniához új harmadik 

tételt készítsen saját nyugdíjazásának ünnepi hangversenyére. Ha nem ereje fogyott el, akkor 

a kedve, az ideje, vagy a mondanivalója?   

Mihalovich a csúcson hagyta abba. 1902-ben már 60 éves, 40 éve alkot, s akár el is 

fáradhatott, kimerülhetett. Arról se felejtkezzünk el, hogy küzdelmei sokszor – az előbb 

idézett Décsi- és Márkus-kritikák fényében – Don Quijote-i szélmalomharcnak is tűnhettek. 

                                                 
 
834 Ábrányi Emil: Mihalovich Ödön–Bevezetés a Symphonie pathetique-hez = Budapesti Napló, 1901. január 30. 
835 Ha Mihalovich műveinek előadásszámait nézzük, akkor két zenekari darab emelkedik ki az életműből, A 
Sellő, és a Toldi szerelme előjáték, melyek felkerülnek a reprezentatív (mint a „Magyar színészet 100 éves 
fennállása”, „Magyarország bemutatkozik Rómában”, vagy az Arany-emlékünnepség) és a szórakoztató (az 
Állatkerti Pavilon-beli zenés délutánokon, az „Operabarátok matinéja”-n vagy a „Fiatalok hangversenye”-n) 
alkalmak műsoraira is.  
836 Lásd mottó, illetve Koboz: Zenei krónika, I. Mihalovich Ödön, = A Hét, 1903. február 22. 
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Kereszty István erre így emlékezik vissza: „A magyar zeneviszonyokban rejlik a hiba, hogy 

zeneszerzőink nem juthatnak az erkölcsi és anyagi elismerés ama fokára, amellyel 

tehetségüket fejleszteni, hírnevüket terjeszteni, anyagi és erkölcsi függetlenségüket biztosítani 

tudnák. / Mert ha van is közöttünk egy-egy kiváló zeneszerzőnk, amíg az keresztülvergődik a 

társadalmi előítéletek kereszttüzén, a szokásos magyar lebecsülések és kézlegyintések 

Golgotáján, - az energiának, az önmegtagadásnak ama fokára van szüksége, amellyel csak a 

kiválasztottak s vajmi kevesek birkózhatnak meg.”837  

Kodály, már idézett gondolatát a közönség és a zeneszerző viszonyáról így folytatja. 

„Mély gyökerű művészet csak akkor keletkezik, ha milliók éreznek és gondolkodnak 

egyformán, és ezt egyeseknek sikerül kifejezni. A magára hagyott művész olyan, mint a vezér 

sereg nélkül vagy a pap hívek nélkül. Legjava erejét nem fejtheti ki. …Ha a művész nem érzi 

maga mögött a saját nemzetét, könnyen lankad ereje, mint Anteusé.”838 

 

Mihalovich társasága a századforduló után 
 

Amilyen jellemző volt Mihalovichra, hogy Liszt baráti köréhez csatlakozott, ugyanúgy 

jellemző rá, hogy pályája delén ő milyen embereket vonzott magához. Akadémiai működése 

során sok új ismerőst, kedves munkatársat, illetve barátot talált.  

Koessler János (1853-1926) és Mihalovich viszonya a kezdetektől (1886) jónak 

számított, többek között azért is, mert Koessler annak a Franz Wüllnernek volt a tanítványa, 

aki 1882-ben bemutatta a Hagbarth-ot. Brahms barátjaként Koessler kompozíciói brahmsos 

vonalvezetéssel bírnak, ahogy Koessler miatt majdan a fiatal Kodályé is.839 1889-91 között 

Mahler, Koessler és Mihalovich gyakran folytattak baráti beszélgetéseket, ahogy arra egy már 

idézett levélben Mahler később visszaemlékezett. Mihalovich az Akadémia férfikarát vezető 

barátjának egy nem ismert ünnepi alkalomból köszöntő-füzért írt.840 Barátként is, 

munkatársként is szüksége lehetett Mihalovichnak Koesslerre, ezért bár a zeneszerzés 

professzora többször is kérte nyugdíjazását, az igazgató csak 1908-ban tudta elengedni.  

Az idős Koesslerről Kodály hagyott hátra megrendítő sorokat. E visszaemlékezés több 

szempontból Mihalovichra is találó lehetett. „Elbúcsúztam a jó öreg Koesslertől. Az ajtója 

                                                 
 
837 Kereszty István: Mihalovich Ödön bécsi diadala = Zenevilág, 1909. április 26. 
838 Kodály (1939/2007): 257. 
839 Dalos (2007): 48. - A Pán halálában előforduló brahmsi allúzió tehát Koessler hatása is lehet? 
840 Mihalovich: Frühlingsgedränke; Schlafen, Schlafen!; Es wohnt ein Gott hoch über unsern Kreise – „Herrn 
Hans Kossler freundschaftlichs gewidmet”; A művek kéziratban találhatóak a Magyar Zenetudományi Intézet 
Könyvtár Major Ervin hagyatékában, C-323, Fond 2/137. 
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előtt megvártam, míg pontig zongorázott. De újra kezdte háromszor. Valami nagyon száraz, 

nagyon üres allegretto. Megsajnáltam az öreget amiatt a szürkeség miatt. Végre is, hogyan élt 

ő? Élni – talán élt? Nem szeret senkit – azt hiszem. Őt? Sokan tán, de csupa olyan, akit ő nem. 

Hogy mennyire csak magával van elfoglalva, a tanítványai milyen kevéssé érdeklik, 

különösen újabb időben láttam néhányszor. Régen másképp lehetett. – Most a hangulata 

valami ideges elégedetlenség. Bizony-bizony nevetne minden ’zsurnaliszta-csipkedésen’ és 

’személye üldöztetésén’, ha meg volna elégedve magával. De a sok kínos délelőtt eredménye 

nem kielégítő. Kár. Ez a derék igazi race-muzsikus, ez a remek koponya (bévül értem, kitűnő, 

erős észtehetség) többet érdemelt volna. Kár, hogy annyi keserűség halmozódott fel benne. 

Micsoda világító és melegítő lehetett volna belőle, mikor még így is, tele szarkazmussal és 

iróniával (ami mindig csak leplezett elégedetlenség), annyit tud világítani.”841 Mihalovichot is 

feltehetően hasonlóan elkeseredettnek láthatták a hallgatók, s a fiatal szerzők sokszor 

minősítették üresnek az ő zenéjét is. 

Mihalovich és id. Ábrányi Kornél (1822-1903) Liszt köreiből származó jó viszonya 

megváltozott az előbbi igazgatósága idején, mert Ábrányi nyugdíjazása előtt és után több 

fórumon is kritizálja az új vezető bevezetette szigorúságot.842 Pedig Ábrányi annak idején 

Chopintől tanult zongorázni, s a rendszeres, alapos zenei tanulmányokat tűzte zászlajára a 

„keleti” dalszerzőkkel szemben, főként a Zenészeti Lapok főszerkesztőjeként. Ábrányi nem 

sokkal halála előtt újra elismerte Mihalovich jelentőségét. Ebben feltehetően közrejátszott a 

Liszttel egykor átélt közös emlékek sora, az akadémiai reformok eredménye, valamint az, 

hogy Mihalovich is igyekezett előzékenyen viselkedni e még élő ’nagy öreggel’. „Igen tisztelt 

Uram!/ Nyolcvanadik életéve betöltése alkalmából örömmel üdvözlöm Önt, aki nemzeti 

zenénk kegyeletes ápolásában soha nem lankadó buzgalommal immár félévszázadnál több 

időt töltött el. Amidőn örömömnek adok kifejezést a fölött, hogy a gondviselés e magas kort 

megérnie engedte, egyúttal szívből kívánok Önnek tartós egészséget és fáradhatatlan 

munkakedvet./ Hazafias üdvözlettel, igaz tisztelője, MÖ.”843  

Emlékezzünk vissza arra is, hogy Mihalovich Ábrányit a Liszt küröli tennivalók 

ügyében írt levelében ’Tisztelt Barátom’-ként szólítja meg.844 Ábrányi elfogadta e felé 

nyújtott baráti jobbokat, s Mihalovichról elismerőleg emlékezik meg összefoglaló kötetében. 

„Mihalovich Ödön, manapság a hazai zenevilágban a legnagyobb, legbefolyásosabb 

                                                 
 
841 Kodály (1989): 44.  
842 Káldor (1938): 32. 
843 OSZK – Kézirattár, Fond XII/759 Mihalovich Ödön Ábrányi Kornélhoz, id., 1902.X.13. 
844 Már idézett levél: OSZK – Kézirattár, Fond XII/760, id. Ábrányi Kornél. 
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hatalmasság, de méltó is rá, mert kimagasló, termékeny és sokoldalú zeneköltői egyéniség. A 

zenének nincs olyan ága, az egyszerű dalformától kezdve az operáig, szimfóniáig s más 

nagyszabású ének- és zenekari alkotásokig, melyek terén nagyértékű műveket ne teremtett 

volna. Nevét a külföld is ismeri és nagy elismeréssel honorálja. Roppant instrumentális tudás 

és kidolgozási tehetség jellemző vonásai. Rendületlen híve az új zeneiránynak, de a magyar 

irodalom mezején is maradandó becsű alkotásokat hagy hátra. Eszméi sohasem alantjárók, de 

merész röptűek s választékos ízlésűek. Az újabban kiszélesbített zeneakadémia reformok s 

szervezések neki köszönhetnek a legtöbbet.”845 

Mihalovich új ismerősei közül az egyik legfontosabb, akivel az utókor szerencséjére 

több levelet is vált: K(oronghi). Lippich Elek (1862-1924) költő, a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium kulturális osztályának magasrangú hivatalnoka.846 Levelezésük a jelenleg 

rendelkezésükre álló források alapján 1902-ben kezdődött, amikor Mihalovich elutasította 

Lippich védencének ösztöndíj-kérelmét.847 A napra pontosan egy évvel későbbi fennmaradt 

levélből megtudjuk, hogy Lippich meghallgatta Mihalovich IV. szimfóniájának premierjét. 

Lippichnek nagyon tetszett a zenekari alkotás, ezt köszöni meg Mihalovich, mert egy művész 

számára az az öröm, ha „egy másik költői lélekben visszhangra talált.”848 A megszólított költő 

Karácsonyra elküldte saját frissen megjelent verseskötetét, melyet Mihalovich olvasván 

elismerésének adott hangot.849 Felvetődik a kérdés, hogy nem komponált-e Mihalovich 

esetleg néhány dalt is e versek hatására? Ha születtek is művek, jelenleg ismeretlenek. 

A következő évben Lippich megint hivatali ügyben keresi barátját, mert Bertha Sándor 

szeretné saját Rákóczi-indulóját a Berlioz-, vagy a Liszt-változat helyett elterjeszteni. 

Mihalovich válaszában jelzi, hogy nem lát sok esélyt Bertha népszerűsítésére.850 1906-ban 

immár mindketten abban reménykednek, hogy a színházak átkerülnek a 

Belügyminisztériumból a Kultusztárcához.851 1906 októberén mindketten jelenvoltak az új 

magyar zeneszerzők hangversenyén, mely Mihalovichnak kifejezetten tetszett. „Okt. 25., 

                                                 
 
845 Ábrányi (1899): 210. 
846 Koronghi Lippich Elek (1862-1924) költő, művészeti író, politikus. Jogi tanulmányait Budapesten végezte, 
művészettörténetet Berlinben, Lipcsében hallgatott. 1888-ban a VKM művészeti ügyosztályának munkatársa, 
majd vezetője. 1903-tól Művészeti Könyvtár címmel sorozatot szerkesztett, amelyben főleg hazai és külföldi 
művészekről szóló monográfiák jelentek meg 1911-ig. Lippich Fülep Lajos legfőbb támogatója volt itáliai 
utazása idején. Különösen sokat tett a Gödöllői Művésztelep támogatása érdekében. Írói nevei: Kadocsa Elek, 
Koronghy Lippich Elek, Koronghy L. Elek. Hagyatékát az OSzK Kézirattára őrzi. = 
http://www.arthist.mta.hu/index.php?page=repertoriumok&bla2=135 
847 OSZK – Kézirattár: 1902.03.13. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
848 OSZK – Kézirattár: 1903.03.13. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
849 OSZK – Kézirattár: 1903.12.24. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
850 OSZK – Kézirattár: 1904.02.23. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
851 OSZK – Kézirattár: 1906.04.13. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
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Kedves Barátom! / Hozzám intézett meleg hangú elismerő soraidért fogadd őszinte 

köszönetemet. Működésünk legszebb jutalmául tekintjük azok méltánylását, akik hivatva 

vannak intézetünk sorsának irányítására és fellendítésére. 

A magasabb magyar műzene még a jövő problémája, de reméljük, hogy minden év 

sikere egy lépéssel közelebb visz az eszmények általunk hőn óhajtott megvalósulásához. Igaz 

örömömre szolgál, hogy legújabb zeneszerzőink imént előadott műveiben méltányoltad a 

haladást s velünk együtt Te is örültél az eredményeknek. Szívből üdvözöl, igaz híved: 

Mihalovich.”852 Ugyanezen az őszön Mihalovich fácánt lőtt, s a legszebb párat elküldte 

Lippich feleségének.853 Lippichet 1907-ben miniszteri tanácsossá léptette elő Apponyi 

kultuszminiszter, s ez alkalomból Mihalovich gyorsan el is küldte jókívánságait.854  1908 

februárjában azonban Lippich az, aki jókívánságokkal halmozta el Mihalovichot az Eliane 

bemutatója és sikere miatt.855  

Mihalovich ugyanebben az időszakban került ismeretségbe a későbbi Kodálynéval. A 

zeneszerzőnő frissen megjelent, Sieben Gesänge című dalsorozatát az alábbi tréfás-kedves 

sorral ajánlotta Mihalovichnak: „1905, december / Gruber Emma / Mihalovich Ödön, a nagy 

szerzőnek szíves emlékül, egy kis szerző.”856 A két ember kapcsolatáról alig tudunk valamit, 

de a sor játékossága magáért beszél. Gruber Emma dalai ugyanabból a schumanni-liszti 

dalkultúrából merítkeznek, mint Mihalovichéi.857 A két szerző 1908-as közös estje szintén 

arra bizonyíték, hogy a budapesti szalon-ban rendszeresen tartották egymással a 

kapcsolatot.858 Mihalovich és Gruber Emma közötti további kapcsolatot jelentett 1922-től 

Vaszy Viktor, aki Kodály magántanítványa volt abban az időszakban, amikor Mihalovich 

személyi titkáraként dolgozott. 

A Zeneakadémia tanárai szintén rokonszenvükkel fordultak igazgatójuk felé, így 

például Szendy Árpád 1904-ben II. rapszódiáját és Aforizmáit a következő félmondattal 

ajánlotta: „Szeretett igazgatóm, méltóságos Mihalovich Ödön úrnak emlékül”.859 De Molnár 

Géza, a Pester Lloyd későbbi nagytekintélyű kritikusa éppúgy ajánlást írt a 30 énekgyakorlat 

                                                 
 
852 OSZK – Kézirattár: 1906.10.25. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
853 OSZK – Kézirattár: 1906. ősz,  Mihalovich K.Lippich Eleknek.  
854 OSZK – Kézirattár: 1907.08.06. Mihalovich K.Lippich Eleknek. 
855 OSZK – Kézirattár: 1908. február, Mihalovich K.Lippich Eleknek.  
856 Gruber Emma (é.n.): Sieben Gesänge-n, megj: Bárd Ferenc, Bp-Bécs. 
857 Gruber Emma dalait Geszthy Veronika énekesnő és Király Miklós zongoraművész előadásábana jelen 
tanulmány szerzője a Magyar Rádió Márványtermében adatta elő. A művek fogadtatás kifejezetten jó volt, 
különösen a 3. dalé, mely jelentős zenei teljesítmény. 
858 Közös estjükről a következő fejezetben olvashatunk. 
859 Szendy: II. rhapsodie hongroise, Rózsavölgyi kiadása, 1904 = Szeged, Somogyi Könyvtár, Vaszy-hagyaték. 
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címoldalára860, mint Bloch József a 4. hegedűversenyének borítójára.861 Az 1902-es 

Zeneakadémia elleni kampányt vezénylő Kern Aurél egy maga által is túl élesnek talált 

kritikája utána bocsánatot kért Mihalovichtól, aki erre gyorsan válaszolt is. „Igen tisztelt Kern 

úr! / Fogadja köszönetemet szíves és előzékeny soraiért, de mentsége tárgytalan, miután én 

kritikáját senkivel szemben nem kifogásoltam. Szíves üdvözlettel, híve, MÖ”862 Egy másik 

lapon az akadémiai igazgató még bizalmasabb hangot használ egykori támadójával szemben.   

„Kedves Barátom! … egyúttal hálás köszönetet mondok Önnek a sok szívességért, amelyet 

Ön velem szemben tanúsított. Kellemes nyarat, a viszontlátásig melegen üdvözli igaz híve, 

M.”863 Kern 1917-ben írt, már idézett méltatása pedig immár az ’öregre’ emlékezik az 

’unoka’ szemszögéből.  

Popper Dávid 1911-ben egy kevéssé ismert Zeneakadémia elleni támadás idején 

fejezte ki Mihalovich iránt teljes mértékű elismerését, amennyiben nagyra tartja őt „als ganzer 

Mann und als grosser Künstler!”864 Az egyszerű üdvözlő lapoknak se szeri, se száma, például 

Beck O. Vilmos baritonénekes 1903 újév alkalmából küldött képeslapot Mihalovichnak, 

melyet „hódoló híve”-ként ír alá. Máskor viszont Mihalovich küldi szerencsekívánatait Blaha 

Lujzának színészi pályájának egyik évfordulója kapcsán. Mihalovich és Zichy Géza, a két 

’Liszt-örökös’ – Mahler távozta után több évvel immár megengesztelődve egymás iránt - 

össze tudott fogni 1911-ben, Liszt születésének 100. évfordulója alkalmából, így a zongora-

ünnepségen mindketten jelen voltak rendezőként és szereplőként is.  

Mihalovich Ödön, mint zeneakadémiai igazgató került összetűzésbe Major J. Gyula 

(1858-1925) zeneszerzővel 1903-ban a Zenevilág és a Zenelap hasábjain. Major minisztériumi 

támogatást kívánt elnyerni Ellenpontozattan című tankönyve szövegére. A minisztérium 

Major kérése ellenére, nem a Zenedének adta ki felülbírálatra, hanem a Zeneakadémiának, 

ahol azt nem találták elég alaposnak. Major a Zenelap hasábjain hosszan elnyúló levelezésbe 

kezdett, ahova minden ismerősével elismerő kritikát irat könyvéről. Mihalovich a Zenelap 

leveleire így felelt: „Magam is átnéztem a kérdéses könyvet, és azt épp oly hiányosnak, 

hézagosnak és tévedésektől sem mentnek találtam, mint azt az összhangzattant, melyet Major 

                                                 
 
860 „Mihalovich Ödön úr őméltóságának a legmélyebb tisztelettel.” Molnár Géza: 30 énekgyakorlat, Rózsavölgyi 
kiadása, 1905 = Szeged, Somogyi Könyvtár, Vaszy-hagyaték. 
861 „Méltóságos Mihalovich Ödön igazgató úrnak őszinte tiszteletem jeléül.” Bloch József válogatott 
szerzeményei és átdolgozása: IV. concertino, Op.63, Rozsnyai Kiadás, 1910 = Szeged, Somogyi Könyvtár, 
Vaszy-hagyaték. 
862 OSZK – Kézirattár Fond XII/764, évszám nélkül,  június 16. 
863 OSZK – Kézirattár Fond XII/765 
864 1911.02.20. Popper Dávid Mihalovichnak = LFZE Könyvtár – Mihalovich Ödön levelei. 
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úr egy pár év előtt bocsátott a nyilvánosság elé.”865 Major J. Gyula azonban nem fogadta el a 

kritikát: „Mihalovich úr szerzeményeivel is foglalkoztam, s eközben arra a felfedezésre 

jutottam, hogy műveinek számos helyén nagyon is vét az ellenpontozattan törvényei ellen; 

akinek műveiben ilyen fogyatkozások vannak, az az Ellenpontozattan című művem 

megbírálására hivatott nem lehet.”866 A Zenelap Major nyílt levélbeni támadását Mihalovich 

IV. szimfóniájának bemutatója napján közölte. E vitára még a Zenevilág is kitért. „Hallgatva e 

(Mihalovich IV. szimfónia 4.) tétel kontrapunktikus finomságait, önkénytelenül mosoly jön 

ajkainkra, mert eszünkbe jutott, hogy éppen az előadás napján (Szerdán) nyilatkozott Major 

tanár úr egy derék laptársunk hasábjain, hogy az ő ellenpontozati műve megbírálására 

Mihalovich nem képes! Ó, jérum!”867  

Major J. Gyula sértettségéből később engedett, s 1912-ben már kiállt Mihalovich 

zeneszerzői teljesítménye mellett egy Egon Welles-szel folytatott vitacikkében. Wellesz 

ugyanis a Merker című folyóiratban 1912 szeptemberében Bartók és Kodály egy-egy 

vonósnégyese kapcsán a méltatását azzal zárja, hogy „Bartók és Kodály megteremtői a 

magyar zenének, ellentétben az eleddig érvényben volt cigányzenével.” Major rövid magyar 

zenetörténeti ízelítőt ad Tinóditól kezdve önmaga zeneszerzői életművéig, az utolsó 

bekezdésben azt írja: „Mihálovich (sic!) Ödön ’Toldi szerelme’ című operájával, Hubay Jenő 

nagyszámú magyar szerzeményével, Kún László 1000 magyar dalt tartalmazó kitűnő 

gyűjteményével, Molnár Géza ’A magyar zene története és elmélete’ című epochális művével 

talán mindannyian mégis bebizonyították valamennyire, hogy a fent említett op.2. és op.7. 

előtt is volt már magyar zene?”868  

Major J. Gyula ez esetben a Bartók előtti nemzedék nagyjaként hivatkozik 

Mihalovichra, sőt a Toldi-t magyar nemzeti stílusú zeneműként állítja érvei szolgálatába, s 

ezzel fiának, Major Ervinnek is ellent mond. Mindenképp Major békülési gesztusaként 

értékelhető a hivatkozás, mert ez Major első cikke a Zenelapban, tehát hangsúlyos, 

bemutatkozó írásáról van szó, ráadásul egy olyan számban, amelyben egy hosszabb méltatás 

jelenik meg Mihalovichról 70. születésnapja alkalmából Kereszty tollából.  

 

                                                 
 
865 Zenelap, 1903. jan. 26., Levelezés rovat. 
866 Zenelap, XVII/5, Bp, 1903. 02.15., Levelezés – Megjegyzések Mihalovich Ödön úr levelére. 
867 Florestán (1903).  
868 Major (1912): 5. 
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1908/1909: Az Eliána bemutatója 
 

„Mintha a nemzetközi zenepiac vámsorompói a magyar zeneműveket is elzárták volna, 
dacára annak, hogy mi magyarok elég előszeretettel terjesztjük a külföldről beözönlő 

zeneműveket, a magyar pénz hathatósabb támogatásban részesíti a külföldi zenekiadókat, 
mint azt ő részükről tapasztalnók.”869 

 
Mihalovich már öt éve nem komponál, amikor előveszi a fiókjából a 20 éve ott heverő Eliánát 

feltehetően Apponyi rábeszélésére. Mihalovich Grál-operáját az Operaház 1908. február 16-

án be is mutatta.  

A bemutató kapcsán olvasható a következő interjú a szerzővel a Magyar Színpad 

hasábjain. „ – Milyen érzéssel néz Méltóságod az Eliána bemutatása elé?- ez volt az első 

kérdésünk, mikor helyet mutatott hatalmas íróasztala mellett. 

– Őszintén fogok önnek felelni – kezdte Mihalovich Ödön – egészen őszintén. Nos, hát a 

rezignáció érzésével. Kérem, kérem, ne méltóztassék tiltakozni, igen, a rezignáció érzésével, 

olyan ember érzésével, aki már nem akar semmit, nem vár semmit.  … Nem várok diadalt, 

nem keresem a babért, hatvanöt éves ember vagyok, öreg ember, és elmúltak azok az idők, 

amikor meg akartam hódítani a világot.… Óh, voltak ilyen idők is: huszonöt-harminc vagy 

még több évvel ezelőtt… Most már nem vágyom egyébre, minthogy végre láthassam a 

színpadról és hallhassam az Eliánát. Igen, végre, mert huszonegy esztendeje hever ez a dalmű 

teljesen készen az íróasztalomban. Mondom, hatvanötéves vagyok és mert már igazán nem 

bízom a poszthumusz dicsőségben, hát szeretném megérni az Eliána előadását, amelyre 

huszonegy esztendeig nem vágyakoztam.… Most elfogott a vágy, és örülök, hogy vágyam 

teljesül.  

– De hát hogy lehetséges ez?- vetettük közbe – hogy huszonegy évig pihent az Eliana? A 

Hagbarth és Signe és a Toldi szerelme szerzőjének harmadik operájára csak kész örömmel 

reflektálhatott mindenkor az Operaház? 

– Valóban, az Eliána előadásra kerülhetett volna, ha én egyáltalán valaha is benyújtottam 

volna az Operához. De nem tettem. Az utóbbi két évtizedben, nagyobbára személyi 

tekintetekből, intendáns herce-hurcákra és ilyesfélékre gondolok, nem kívántam és nem 

óhajtottam az előadatását. Egy lépést sem tettem e miatt. De most olyan kedvezőek a 

konjunktúrák, nekem oly kedvesek, hogy nem állhattam ellen és benyújtottam a dalművet az 

Operaház-hoz. Az Operaház élén barátom, Mészáros Imre áll, színművészeti és 

                                                 
 
869 Kereszty István: Mihalovich Ödön bécsi diadala = Zenevilág, 1909. április 26. 
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zeneművészeti ügyeink legfőbb vezetője gróf Apponyi Albert úr ő nagyméltósága, aki 

barátságával tisztel meg; mondom ezek a személyi szempontok kecsegtettek és a múlt év 

nyarán benyújtottam az operát.  …(Kiemelés: WÁ)”870  

Azokról a gondokról, melyekre Mihalovich csak utalt egy-két szóval, a Toldi 1904-es 

bemutatója kapcsán értesülünk a Zenevilágból. „F. hó 12-én valahára felújították Mihalovich 

Ödön gyönyörű zenedrámáját, a régóta ígérgetett Toldi-t. Előttünk állott tehát annyi hónapi 

munka eredménye, előttünk állott világosan annak a szeretetnek, lelkesedésnek és 

komolyságnak a képe, mely az Operaház kiváló vezérférfiainak keblét betölti, ha a magyar 

művészeti istápolásáról van szó. Önkénytelenül is eszünkbe jutott a régi közmondás: Mons 

parturiebat et mus ridiculisimus natus est. Ilyen felújítást ugyan jóval kevesebb idő előtt is 

produkálhattak volna, sőt még valamivel jobbat is. Azok a bizonyos híres húzások, melyek 

állítólag a drámai rövidség érdekében történtek, a Toldi-partitúra alaposabb ismerőire 

körülbelül a foghúzás benyomását tették erőszakos és a szerző intencióival aligha 

összeférhető módjuknál fogva. 

Őszintén kétkedünk azon, hogy ezen ún. húzásokba a szerző beleegyezett, vagy 

legalább is szívesen beleegyezett volna. Udvariasságból talán igen, de meggyőződésből 

semmi esetre sem. A betanítás is számtalan hiányosságról panaszkodott; főleg a karok 

működtek nagyon gyengén és bizonytalanul. Szerencséjére ez értékes szép műnek, Vasquezné 

és Bohnicsek minden tekintetben a helyzet magaslatán állottak, átértették a mű mélyreható 

szépségeit, saját jeleneteikben teljesen érvényre jutatták azt, szóval egy olasz grófné és egy 

cseh születésű tenorista nagy részben jóvátették azt, amit a magy. Kir. Operaház művészi 

vezetősége elmulasztott. Feltétlen dicséretet érdemeltek Berts Mimi és Beck is. A közönség a 

felújítást a mű szempontjából nézte, nagyon rokonszenvesen fogadta és a jelenvolt szerzőt 

sokszor kitapsolta. (kiemelés. WÁ)”871 

Amikor a Toldi 1904 nyarán ismét lekerült az Operaház színpadáról a Zenevilág ismét 

felemelte a hanját és rámutatott arra a műsorpolitikára, mely többek között az Eliána 

benyújtását is elodázta. „Ki ne emlékeznék arra a furfangos beállításra, amellyel az idén 

tavasszal Mihalovich Toldiját akarták agyonsilányítani (ti. az opera vezetősége), előadatni 

ugyan, de a szezon oly szakaszában, amelyben egy ilyen komoly, mélyebb értékű és 

külsőségekben nem tetszelgő műre biztos sikertelenség vár. Nem veszi-e észre az opera 

minden állandó látogatója, hogy a műsoron tartott magyar darabokat állandóan nagyon 

                                                 
 
870 (E): Eliane = Magyar Színpad, 1908. február 16.  
871 Színházi szemle –Toldi = Zenevilág, 1904. április 19., V/16, 117. 
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gyengén adják? … Miért nem adják a Toldit a szezon leghálásabb, legmegbízhatóbb 

szakaszában? Az ilyen kaliberű műveket lassan-lassan, szeretettel és komoly törekvéssel kell 

megkedveltetni a közönséggel, nem kell azt hinni, hogy egy csapással népszerűek lesznek.”872 

 

* 

Mihalovich 1907-ben azonban bízott a jó énekesekben, az énekkarban és a zenekarban, 

továbbá bízott abban, hogy az Opera gondozni fogja produkcióját és nem engedi azt 

elsatnyulni. Így 1907-ben benyújtotta operáját; ez az év, amikor elkészült a Zeneakadémia új 

palotája, amikor átkerültek a színházak a belügyminisztériumtól a kultusztárcához, s annak 

feje, Apponyi biztosítani tudta az opera kiállításának tökéletes körülményeit.  

Az Eliána beharangozása jól sikerült. Mihalovich első lépésként saját költségén 

kiadatta az opera zongorakivonatát. A zongorakivonat korrektúráját egyik új munkatársára, a 

népszerű, fiatal zeneszerzők egyikére, Weiner Leóra bízta.873 A kiváló karmester, Lichtenberg 

Emil ebből a zongorakivonatból tanított be néhány jelenetet Róna Josefának, Pichler 

Elemérnek és Erdős Rikárdnak az 1907. január 30-i zeneakadémiai kamaraest részére. Az 

előadás során Lichtenberg maga zongorázta a zenekart pótló szólamokat.874  

Az est jelentőségét nemcsak az eddig említett karmester és énekesek súlya adja, hanem 

az is, hogy a hamarosan Kodálynévá váló Gruber Emma e hangversenyen mutatta be 

Változatok című zongoradarabját – s emiatt feltételezhetően mind Bartók, mind Kodály 

jelenvolt. Zenei notabilitásaink közül pedig Hubay Jenő és felesége, Cebrián Róza grófnő 

lépett fel bemutatva Hubay újabb dalciklusát, az op.100-at.875 Az est sikerét mi sem jelzi 

jobban, mint, hogy hatására Koessler János, az énekhangra, oboára, kürtre és vonósnégyesre 

írt és kinyomtatott Kammergesänge című kamarazenei sorozatát, ekkor látja el egy Eliane 

tétellel.876  

Az Eliane bemutatója jelentős médianyilvánosságot kapott. Mind Apponyi, mind 

Mihalovich nyílt levélben köszönték meg az Operaház művészeinek a nagyszerű, igen 

színvonalas előadást.877 Az Alkotmány tudósítójától tudjuk, hogy az olasz napilapokban is 

méltatták a művet. A Magyarország arról számolt be, hogy a Simple Revue egyenesen 

                                                 
 
872 Színházi szemle = Zenevilág-1904.június 7., V-23, 167. 
873 „Weiner Leó tanár úrnak az ’Eliana’ zongorakivonat kitűnő korrektorának hálás emlékül, Mihalovich Ödön, 
Bp, 1908.” Bejegyzés szerepel az LFZE Weiner-hagyaték két  partitúráján: Mihalovich: Eliana, Bárd, 1908, és 
Richard Wagner: Tristan, Leipzig, Breitkopf und Härtel, én. 
874 Zeneakadémia Évkönyve, 1906/1907 
875 Zeneakadémia Évkönyve, 1906/1907.  
876 Koessler: Liebesklange der Elaine, OSZK Zeneműtár Ms.mus. 8.938. 
877 Pester Llyod, 1908. február 19, 11. 
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„európai figyelmet érdemlőnek” minősítette.878 Apponyi Albert tollából jelent meg egy 

méltató beszámoló a Leipziger Illustrierte Zeitung-ban is.879 A magyarországi sajtóban 

ugyanakkor elmarasztaló kritikák is megjelentek, melyeket Karinthy Frigyes foglalt össze 

humoreszkjében.880 Csáth Géza Nyugat-béli kritikájában is csupán a lírai zsánert emelte ki.881  

A siker ennek ellenére vitathatalan volt, így hatására, Felix von Weingarten, a bécsi 

népopera (Volksoper) igazgatója is meghallgatta az Eliané-t május 14-én.882 Még ez 

alkalommal megindult Mihalovich és Weingarten között a tárgyalás-sorozat, melynek a 

végeredményeként május 29-én Mihalovich és Weingarten is aláírták a zenedráma 

előadásáról a szerződést.883 

A bécsi bemutató jelentőségét Kereszty István egy bekezdése is híven érzékelteti. 

„Igaz örömmel fogadjuk Mihalovich mester külföldi sikerét, amelynek magyar részről nagy 

fontosságot tulajdonítunk. Ha végiglapozgatjuk a külföldi színházak s hangversenyek 

műsorát, sajnálattal tapasztaljuk, hogy azokon a magyar zeneszerző gárda vajmi gyéren van 

képviselve. A magyar zeneszerzők közül Liszt Ferenc művein kívül Dohnányi, Hubay, Zichy 

Géza gróf, Bloch, Major stb neveivel találkozunk. Legtöbbször Popper Dávid 

gordonkaszámai, Hubay Jenő hegedűre írott művei vezetnek, a magyar dalművet Zichy és 

Hubay művei képviselik.”884  

1909. április 17-én és 19-én a Volksoper-ben végre színre került az opera, melynek 

rendezésében Mihalovich résztvett és a 3. felvonás egyik részletét vezényelte is.885 A bécsi 

előadás jelentőségét az adta, hogy Mihalovich életében először nyerte el a császárváros egy 

zenés színházának támogatását, noha ezzel több, mint 30 éve próbálkozott már. A bécsi 

                                                 
 
878 Szerző (2004): 292. 
879 Leipziger Illustrierte Zeitung, 1908. március 19. 
880 Karinthy (1912): 123. 
881 Csáth: Eliana = Nyugat 1908/5. 
882 Birkin-Feichtinger (2006): 79. 
883 Birkin-Feichtinger (2006): 83. 
884 Kereszty  (1909). Liszt bő harminc évvel korábban szinte szóról szóra ezt a helyzetet írta le Mihalovichnak. 
„A zenei termékek területén Magyarország szinte semmit sem tud külföldre exportálni. Egy partitúra, bármennyi 
is tökéletes, ha Budapestről küldetik, teljesen esélytelen és súlytalan: Ezért tanácsoltam Önnek, hogy 
személyesen viselje gondját a Hagbarth-nak, úgy, hogy ez okból 2 vagy 3 hónapot töltsön el egy német 
városban. Ha ezt nem teszi meg, akkor kétségeim vannak a sikerét illetően, és pontosan ezért hívtam Önt, 
szándékom ellenére, hogy nagyon udvariasan kérje vissza a partitúrát EK-tól.” 
Prahács (1966): 341., 1877. 07.20. „Sous le rapport des ouevres musicales la Hongrie n’a guere d’exportation. 
Une partition quelqu’excellente qu’elle soit envoyée de Budapest, ne rencontre ailleurs ni chance, ni credit: 
Voilà  pourquoi je vous ai conseillé de pousser personellement le Hagbarth en séjournant, a cet effet deux ou 
trois mois dans une ville d’Allemagne. A moins de prendre je doute que vous aboutissiez et pour le quart d’heure 
je vous engage bien a regret de demander affablement a EK le renvoi de votre partition.” Az EK rövidítés Karl 
Eckert berlini karmestert jelenti, aki 1877-ben magának Lisztnek adja értésére, hogy Mihalovich operáját nem 
mutatja be. 
885 Kereszty István: Mihalovich Ödön bécsi diadala = Zenevilág, 1909. április 26. 
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bemutató alkalmával Goldmark Károly éppúgy megjelent, mind Apponyi Albert, , Mészáros 

Imre, valamint számos osztrák és magyar arisztokrata család, az osztrák zenei élet vezetői.886 

Az előadás jelentős sikert aratott a magyar beszámolók szerint. Mihalovichot a második 

felvonás után hétszer tapsolta színpadra a közönség, az előadás végén pedig hangos ovációk 

közepette számos babérkoszorút nyújtottak át neki.  

A bécsi lapok közül a Neue Freie Presse, a Neues Wiener Tageblatt, valamint az 

Extrablatt szentelt hosszabb figyelmet az Elianénak, s méltatták a mű zeneiségét, elemezték 

stílusát és szövegét, végül tudósítottak a sikerről.887 Az est zenei diadalát Hirschfeld Róbert, a 

Pester Lloyd tudósítója éppúgy megerősíti, mint a Neues Pester Journal, a Budapesti Hírlap, 

az Alkotmány és a Magyarország beszámolói is. A sikert nem tagadta el a Reichpost kritikusa 

sem, noha a karmester, és a vonósok teljesítményét gyengének érezte.888  

Richard Wallaschek a Zeit tudósítója hosszan méltatja az operát, s noha annak 

gyengéit (a szöveg drámaiatlanságát, a zene túlzott pasztell színezetét, valamint a wagneri 

írásmódot) is megállapította, a kritika végkicsengése mégis az, hogy az Eliana maradandó 

mű. „Csodáljuk a zenekar nemes tartózkodását, az arányosságra, jól- és szépenhangzásra 

törekvést. Lapok-hosszant játszhatunk a zongoraátiratból, s mindig újra gyönyörködhetünk a 

művészi szólamvezetésben, az idilli motívumokban, a szellemes ellenmozgásokban, a 

témának más-más zenekari színekkel való kánoni ismétléseiben. Aztán milyen jólesően kezeli 

az énekszólamot! Valahára ismét dallamos az ének; a szót ő nem nyomja el teljesen, az 

emberi szervet kíméli; és sem a harmónia, sem a melódia nincsenek kínzó formák közé 

kényszerítve. Semmi kétség Mihalovich a zene birodalmában a tudók és képesek egyike, aki 

tudja, hogy kívánhat a zenekartól s az énekkartól, és tud belük bánni.”889  

Mahler közeli barátja, s egykori munkatársa, az Eliana bécsi bemutatójának egyik 

szervezője és a közönségnek kiosztott ismertetők írója, Kárpáth Lajos kritikája talán a 

legmérvadóbb Mihalovich Grál-operájáról. „Mihalovich a legérettebb férfikorban írta 

Eliánáját, ezért a mű fő jellemvonása egyfajta szép férfiasság. A zeneszerző 

természetszeretete kifejeződik az egész első felvonásban végigvonuló ujjongó tavaszi 

hangokban. Különösen lendületteljes és forró mindkét szerelmi jelenet, Eliana panasza 

megindító, a kórus zengő és tömör. Mindent egybevetve, egy mindenképpen finom, s a 

legelőkelőbb érzésekkel teli mű, melyet az Operaház teljes erejét latba vetve tolmácsolt… A 
                                                 
 
886 (Újdonságok) = Zenelap, 1909. április 20. 4. 
887 A bécsi lapok az „Elianá”-ról = Zenelap, 1909. április 20., 2. 
888 Birkin-Feichtinger (2006): 86. 
889 Wallaschek, Richard : Eliane, eine Operpremiére in Volksoper = Zeit, 1909. április 18., idézi: Kereszty István 
= Zenevilág, 1909. április 26. 
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Gerboth úr által rendezett előadást Gille udvari karmester vezette, aki egész művészetét 

beleadta, hogy a mű minden szépségét teljesen érvényre juttassa. / Az újdonság előadása 

szerfelett ragyogó volt.”890 

 

1910-1919: Búcsú az Akadémiától 
 

Mihalovichot 68 évesen, 1910-ben lakása előtt elgázolta egy postaautó, s csonttörést 

szenvedett.891 A társasági lapok rögtön közölték Mihalovich fényképét és pontos részleteket 

igyekeztek megtudni a részletekről, így derült fény arra, hogy az idős szerző a kocsiúton sétált 

haza, de a postaautó hangjára fel akart ugrani a járdára, s akkor történt a súlyos baleset.892  

E lábadozás során többen is meglátogatják, többek közt a fiatal Bartók Béla. Bartók 

1910. április 21-i levelében meséli, hogy hiába volt bent kétszer is igazgatójánál, nem tudott 

érdemben beszélni vele, ezért az épp lebonyolítás előtt álló párizsi magyar hangversenyre 

csak a lexikonból tud adatot kiírni.893 Mihalovichot júliusban az Est szerkesztősége kérte fel, 

hogy életrajzát adja át egy újságcikkhez, de ezt is vissza kellett utasítania gyengesége miatt.894 

1910. augusztus 16-át írtak akkor, amikor Mihalovich végre elhagyhatta a betegágyat, s két 

bottal ugyan, de járni kezdhetett – immár a margitszigeti szanatóriumban.895 A balesetből 

néhány hónap múlva felépült, s újra nagy lendülettel vett részt a zenei életben.  

1907-15 között Mihalovich alkotásai Párizsban, Helsinikiben, Ostendében, Rómában 

és Bécsben szólalnak meg, leggyakrabban Hubay Jenő vezényletével. De a hazai szimfonikus 

és kamaraestek műsorán szintúgy gyakorta feltűnik egy-egy darabja. A Filharmóniai Társaság 

mellett Kun László Országos Szinfóniai Zenekara és a Hubay-Popper vezette Akadémiai 

Zenekar immár valóban beemlte a zenekari estek repertoárjába alkotásait.   

                                                 
 
890 Ludwig Kárpáth: Eliane = Neues Wiener Tageblatt, 1909. április 18 - Birkin-Feichtinger (2006): 85., 
„Mihalovich hat seine Eliane im reifsten Mannesalter geschrieben, und so ist denn der Grundzug des Werkes 
eine schöne Männlichkeit. Dass der Komponist ein Freund der Natur ist, drückt sich in der jauchzenden 
Frühlingsstimmung aus, die den ganzen ersten Akt durchzieht. Außenordentlich schwungvoll und warm sind die 
beiden Liebesszenen, rührend die Klage Elianes, klangreich und markig die Chöre. Alles in allem ein durchaus 
edles, von vornehmsten Geist erfülltes Werk, für dessen Wiedergabe die Volksoper sich mit ihren besten Kräften 
eingesetzt hat… Als Leiter der von Herrn Gerboth sehr wirksam inszenierten Vorstellung fungierte 
Hofkapellmeister Gille, der seine ganze große Künstlerschaft daran gesetzt hatte, alle Schönheit des Werkes zur 
vollsten Geltung zu bringen. / Die Aufnahme der Novität war überaus glänzend.” 
891 Kern (1917): 11. 
892 Tolnai Világlapja, 1910. április 22., 932. 
893 Bartók levele Kovács Sándornak: 1910. április 21. = Bartók (1971): 17. 
894 OSZK – Kézirattár: 1910. 07. 10., Mihalovich az Est szerkesztőségének. 
895 OSZK – Kézirattár: 1910. 08. 16., Mihalovich K. Lippich Eleknek. 
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A világháború éveiben újabb nagy átfogó reform érik a zeneakadémiai falakon belül, s 

a Berlinből hazaérkező zongorista-zeneszerző Dohnányi össze is foglalta ezeket. Dohnányi 

maga mellé állította Bartókot, Kodályt, Weinert és Herzfeldet – Mihalovich azonban a 

háborús állapotokra tekintettel nem akart változtatni. A reform tehát húzódott, igaz az adott 

körülmények között az is eredmény, hogy a Zeneakadémia több professzorát és tanítványát 

mentesíteni tudta a katonai szolgálat alól, ismert eset Bartók rövid katonáskodása. 

Mihalovichot ugyanakkor mélyen érintette, hogy az Akadémia egyik tanárát, Zsolt Nándort az 

Egyesült Királyságban érte a háború és ott internálták.896 Még ennél is fájdalmasabb volt 

számára, hogy egykori kiváló tanítványa, a magyar zeneszerzés épp csak felfedezett nagy 

tehetsége, Radó Aladár, a Petőfi-szimfónia alkotója, hősi halált halt a fronton.897  

1917-ben Mihalovichot életművéért a magyar kulturális elit Wahrmann-díjjal tüntette 

ki.898 Moravcsik Géza erre így emlékezik vissza: „A Wahrmann József-jutalomdíjat az előző 

években a magyar tudomány, képzőművészet és költészet előkelő és éveken át szerzett 

érdemekben gazdag képviselői nyerték el. Ez a szempont vezette a zsürit ez idén is, a mikor a 

díjat Mihalovich Ödönnek, a magyar zenészvilág vezérének, ítélte oda.… A Wahrmann-díj 

olyan érdemeket tüntetett ki, amelyek hazai zeneművészetünk és zenekulturánk fejlődésének 

döntő befolyású tényezői voltak.”899  

Molnár Géza, a Wahrmann-díj kuratóriumának elnöke így indokolja Mihalovich Ödön 

jelölését: „Az alapító-levélből, mely néhai Wahrmann József intencióival számot vet, négy 

pontot szeretnénk kiemelni. A jutalom erkölcsi díszt akar nyújtani annak a művésznek, aki 

erre méltó; ezért mondja az ötödik pont 5. bekezdése azt, hogy a díj odaítélésénél a jelölt 

vagyoni viszonyait, rászorultságát nem kell mérlegelni. Ugyanennek a pontnak 2. bekezdése 

úgy rendelkezik, hogy akkor, amikor a díj először kerül kiadásra, a tíz évnél régibb működés 

is figyelembe vehető; méltányos tehát visszamenni a jelenségek gyökerére, méltányos 

fölkeresni azt a művészt, akinek jelleme és munkássága egyik iránytű a mai haladott zenei 

állapotokhoz vezető úton. A III. pont olyan tevékenységet említ, mely a „példaadás erejével” 

                                                 
 
896 Egy új magyar szimfónia bemutatója = A Zene VII/1. (1925.02.07.) 13. 
897 Kereszty: In memoriam = A Zene VII/1. (1925.02.07.) 3. 
898 Wahrmann József feltehetően Wahrmann Mór rokona, és Wahrmann, Izrael, az első pesti rabbi dédunokája.  
Wahrmann Mór (1832-1892) gazdag bankár, az első zsidó képviselő a magyar parlamentben (1869-től korai 
haláláig, 1892-ig volt az Országgyűlés tagja), aki végrendeletében megemlékezett a tudományról. 
Alapítványának kamataiból háromévente jutalmazták azokat a jeles személyeket, akik a megelőző évben 
érdemeket szereztek az ipar és kereskedelem terén, vagy a tudományos eredmények elősegítésében. Fia, 
Wahrmann József ezt a hagyományt követve alapította meg a később magáról elnevezett díjat, melyet a kultúra 
jeles képviselőinek (festők, írók, költők, szobrászok) osztottak ki. 
ehttp://www.nkth.gov.hu/sajtoszoba/2005/tudomany-dijazza 
899 Moravcsik (1917): 3 
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hat: e szerint a végzett munka elvi magaslatára kell súlyt helyeznünk. Végre utalunk néhai 

Wahrmann József végrendeletére, saját szavaira: az ő szeme előtt „nemzeti kulturális célok” 

lebegtek, ezen a nyomon az alapítvány a címében is hordja a „kulturális” jelzőt; ennélfogva 

olyan átfogó erejű mesterre kell gondolnunk, akinek ideáljai érintkeznek egy lelkileg 

elmélyedni akaró nemzet általános ideáljaival, aki nagy területeket szántott föl és akinek 

művészi komolysága a magyar zenevilág mai kulturális önérzetének egyik forrása. Mint ilyent 

ajánljuk Mihalovich Ödönt a Wahrmann-díjjal való kitüntetésre.”900 

Mihalovich Ödön elfogadta a jutalomdíjat, s feltehetően ő is érezte, hogy ez egyben a 

Zeneakadémiától való búcsú első lépése is. IV. Károly király 1918-ban valóságos belső titkos 

tanácsosi méltóságra emelte elsőként a magyar művészek közül.901 E társadalmi elismerés 

közben két zenei csemege előadását várta; a Budapesti Filharmóniai Társaság 1918. január 7-

én szólaltatta meg Mihalovich egykori barátja, Gustav Mahler IX. szimfóniáját, május 24-én 

pedig az Operaház végre bemutatta Radnai Miklós Az infánsnő című balettje kíséretében 

Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operáját. Mihalovich nemcsak a bemutatókra, de 

a próbákra is eljárt, s ott ismerkedett a művel – s közben bizonyára tépelődött azon, hogy 

vajon ez az opera lenne-e az az új út, amelyet mindig is keresett.902  

 

* 

Az 1918/19-es zeneakadémiai eseményeket Bartók egy németnyelvű leveléből idézem 

Vikárius László fordításában. „…A kormányra került szocialisták művészi kérdésekben 

kifejezetten haladó szelleműek voltak, aminek jótékony következményei a zenei életben is 

megmutatkoztak: a Főiskola legidősebb és már nem produktív tanerőit nyugdíjazták, 

Magyarország két messze legjobb muzsikusát, Dohnányit és Kodály Zoltánt megbízták az 

intézmény vezetésével, hogy megvalósítsák az előbbi addig zátonyra futott reformtörekvéseit. 

Ekkor jött a kommunista diktatúra (1919. III.), mely különben elvileg az ország minden 

haladó tehetségét még nagyobb mértékben támogatta. Létrehoztak egy zenei direktóriumot 

(Dohn[ányi]., Kodály és B[artók].), s megbízták az egész nyilvános zeneélet legfőbb 

irányításával. Az említett muzsikusok, ha nem voltak is meggyőződéses kommunisták, a 

missziót elvállalták egyrészt abban a halvány reményben, melyet, mint a politikában 

járatlanok, magukban tápláltak, hogy az általános állapotok javulni fognak, másrészt azért, 

hogy lehetőleg meggátoljanak esetleges, a zeneéletre nézve ártalmas intézkedéseket és a 
                                                 
 
900 Molnár (1917): 3. 
901 Új Idők, 1918. június 2., 467. 
902 Bónis (2001): 324. 
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tehetségtelen törtetők előrenyomulását. Sajnos már a szocialisták kormányzata csalódást 

okozott, a kommunistáké pedig még inkább: 1918. októberétől kezdve ’monumentális’ 

intézmények egyre fokozódó, szinte az ostobasággal határos és tervszerűtlen alapítási láza 

jelentkezett anélkül, hogy a rendelkezésre álló szerény anyagi lehetőségeket figyelembe 

vették volna. A zenész szakszervezet a ’nép szavára’ azon fáradozott, hogy a 

legtehetségtelenebb, ám leghangosabb kóklereket emelje vezető pozíciókba, ami ugyan nem 

sikerült nekik, de a komoly munka teljességgel lehetetlenné vált. A protekcionizmus és a 

bürokrácia olyan mértékben uralkodott, mint soha azelőtt, a tanácskormány szelleme éppoly 

kisszerű volt, mint a korábbi polgári kormányoké. Az utóbbi jellemzésére csak a következőt 

szeretném példaképpen megemlíteni: parancsba adták, hogy az Internacionálé visszataszító, 

stílus- és hangulatrontó ’Liedertafel’-dallamát minden operaelőadás előtt eljátsszák. A Zenei 

Direktórium is aggasztónak találta a művészet területén a cselekvésszabadság meggátolását; 

ebben a kérdésben mégsem került sor a Tanácskormánnyal való összeütközésre; az utóbbi 

megbukott, és ekkor jött a lehető legkonzervatívabb reakció: Dohnányit, Kodályt fölmentették 

vezető pozíciójukból, eltávolították a legjobb tanerőket a bolsevizmus hamis ürügyével…”903 

A „Főiskola legidősebb és már nem produktív tanerőjét”, Mihalovichot tehát 

nyugdíjazták 1919 március 9-én, és A Társaság című folyóirat közölte is volt igazgató 

fényképét ez alkalommal.904 Ősszel Moravcsik Géza, az Akadémia titkára, közbenjárására a 

Friedrich-kormány kiengesztelte azzal, hogy visszahelyezték az igazgatói székbe, ahonnan ő 

maga mondhatott le.905 Hubay Jenő, Mihalovich barátja, s egyben az intézmény új igazgatója, 

Mihalovichot a Zeneakadémia örökös elnöke címmel búcsúztatta el. Mihalovichot 

megviselhette, hogy hosszú igazgatói munkája után, bármiféle egyeztetés nélkül egyszercsak 

utcára tették, ráadásul azok a tanárok, akiknek ő biztosított karriert a legelső pillanattól 

kezdve. Megbékítését Moravcsik Géza, Hubay Jenő és Apponyi Albert is kezdeményezhette, 

s így Dohnányi vélhetően az ő hatásukra tűzött Mihalovich-művet műsorra már az 1920. 

január 5-i, reprezentatív jótékonysági filharmóniai esten. Dohnányi nagyvonalúan járt el, 

amikor a Lisztet, Erkelt, Bartókot és saját magát felvonultató koncertre, a két modern szerző 

között szólaltatta meg Piroska népszerű áriáját.906 Hubay Jenő, 1920. március 1-jén, a 

                                                 
 
903 Vikárius (2007/a): 11. 
904 A Társaság, 1919/10. 154.  
905 Vázsonyi (1971): 96. 
906 ld. részletesebben „A jelentős magyar zeneszerzőket felvonultató hangversenyek Mihalovich-művek 
részvételével” mellékletet, forrás: 1920. január 5-i jótékonysági est kisplakátja, OSZK, Aprónyomtatványtár. 
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hivatalos búcsúestély során pedig immár egy életművet bemutató hangversenyen vezényelte a 

Toldi szerelme-előjátékot, a Holdvilágos éjjel című dalt és a IV. (c-moll) szimfóniá-t.907 

 

„A magyar zenekultúra great old man-je” 
 
„Magányosan élte le éveit Egyetem-utcai úri otthonában a magyar zenekultúra great old man-

je, filozófikus rezignáltsággal elmélkedve élményekkel teli múltján és éles ítélőképességgel 
figyelve a jelenkort, melynek zenei eseményeiről mindenkor meg volt a maga józan, egyéni 

kritikája. …Amióta visszavonult exponált állásából, a történelmi múlt legendás glóriája 
szövődött boltozatos homloka köré.(kiemelés: WÁ)”908 

 
Mihalovich, immár nyugdíjasan végre foglalkozhatott egészségével, hisz állapota 78 éves 

korából adódóan is már többször akadályozta a komolyabb munkavégzésben. Rendszeres 

kezelésekre járt el a margitszigeti Szieszta szanatóriumba és a Vöröskereszt kórházába.  

Azonban nyugdíjazása után is szemmel tartotta a magyar zenei életet, s levelezésben 

maradt például Hubay Jenővel, ami során egy bölcs mentor arca rajzolódik ki. Így fontos 

sorokat vetett papírra a Zenedével való együttműködés terén, óvva mindenáron a 

Zeneakadémia függetlenségét.909 De e levelezésből tudjuk, hogy Hubay 1921 októberében a 

nyilvánosság előtt méltatta Mihalovich érdemeit.910 Egy másik, néhány nappal később 

keltezett levélből megtudjuk, hogy Mihalovich IV. Károlyt visszatérési kísérletei miatt 

szerencsétlennek tartotta.911 Arról is értesülünk e levelekből, hogy a Zeneakadémia nem 

teljesítette örökös elnökével szemben a kötelességeit, mert Mihalovich ugyan befizette a téli 

tüzelőre való díjat, az Akadémia mégsem szállíttatta ki a megrendelt fát. Mihalovich keserűen 

jegyezte meg, hogy az Akadémia egyébként sem teljesíti semmilyen jellegű kérését.912 

Még 1921-ben a kultusztárca kérte fel Mihalovichot, hogy legyen zsűritag abban a 

bizottságban, mely a magyar Hiszekegy hivatalos dallamáról fog dönteni. A két legfőbb jelölt 

Dohnányi és Ábrányi volt, végülis a könnyebb énekelhetősége miatt Pappváryné szövegét 

Szabados Béla dallamával énekelték bő 20 évig a magyar rendezvényeken. Mint ismert, 

Dohnányi a saját dallamát az 1923-as Ünnepi nyitány-ban dolgozta fel Erkel Himnusz-ával és 

Egressy Szózat-tával együtt. Mihalovich pedig a zsűri végleges döntése után zongorához ült és 

                                                 
 
907 ld. részletesebben „Mihalovich Ödönnek szentelt hangversenyek” című mellékletet. 
908 Siklós (1929): X/14-15.  
909 OSZK – Kézirattár, Mihalovich levelestár 1921. 10. 18. Hubaynak. 
910 OSZK – Kézirattár, Mihalovich levelestár 1921. 10. 16. Hubaynak. 
911 OSZK – Kézirattár, Mihalovich levelestár 1921. 10. 24. Hubaynak. 
912 OSZK – Kézirattár, Mihalovich levelestár 1921. 10. 24. Hubaynak. 



 242

megalkotta 20 évvel utolsó befejzett alkotása után a maga Hiszekegy-jét.913 Ebben a 

kórusműben a Kuruc-dalok zeneiségét folytatja, derű és erő árad a műből, s nyomát sem 

látjuk depressziónak. E karművel bizonyította, hogy időskora ellenére képes maradt az 

eredeti, lendületes alkotásra, amikor a körülmények és lelki állapota engedte. 

1922-ben már felgyógyult s megkérte barátját, Moravcsik Gézát, hogy küldjön neki 

titkárául egy zeneszerző szakos hallgatót, aki valamelyest azonos szellemi környezetből 

származik, mint ő. Moravcsik a fiatal, 19 éves Vaszy Viktort küldte, mert ő is a piaristáknál 

végzett. Mihalovich az Egyetemi Könyvtárnál lakott, a Reáltanoda utcában, így Vaszy és az 

idős öregúr rendszeresen a Ferencziek terénél találkoztak. Onnan kisétáltak a Duna-korzóra, 

ahol egy padon már várta őket Apponyi Albert, s igen sokszor Hubay is csatlakozott 

hozzájuk, - ahogy Mihalovich mondta – „pemzli”-szakállával. A korzózás során mindig 

Paulina néni, az idős zeneszerző házvezetőnője által előre elkészített elemózsiát 

fogyasztották. Ezeken a találkozókon Mihalovich rengeteget mesélt Liszttel, Wagnerrel, 

Bülow-val, Mahlerrel való barátságáról. Végül teljesen bizalmába fogadta a fiatal Vaszy 

Viktort, így barátsága jeléül 1922 júniusában neki ajándékozta Liszt Dante-szimfóniájának 

első kiadásából való, Liszttől kapott példányát. Vaszy e barátság miatt lehetett a Mihalovich-

hagyaték örököse.  

Feltételezhető, hogy a Muzsika 1929/2. számában megígért Liszt-emlékiratot 

valójában Vaszy Viktor kellett volna összeállítsa Mihalovich emlékeiből. Vaszy az 1929-44 

közötti időszakban azonban nem jelentkezett ezzel a szöveggel, utána pedig megsemmisült 

Vaszy Mihalovich-hagyatékának tetemes része. Így a szovjet és román katonák által eltüzelt 

kincsek között lehetett Mihalovich emlékiratanyaga, Liszt, Wagner, Mahler és Wesendock 

Matild válaszlevelei, a szerző rengeteg kottája és vázlata.914 

Mihalovich szalonjában, előrehaladott kora ellenére is jelentős zenei estek zajlottak. 

Egy ilyen alkalomra utal Apponyi Albert Zsolt Nándornak írt levelében. „Igen tisztelt Zsolt 

úr! / Véghetetlenül sajnálom, hogy tegnap hirtelen beállott gyengeség miatt nem mehettem el 

Szimfóniá-jának meghallgatására, melyre külön meghívni szíves volt. Annál inkább sajnálom, 

mert Mihalovichnál hallott kamarazenei műve bennem igen kedvező elővéleményt teremtett a 

szimfonikus mű iránt.”915 Zsolt Nándor és Mihalovich Ödön kapcsolatáról nem maradtak fent 

források, annyi azonban még ismert, hogy Zsolt Nándor volt az 1930 januárban megrendezett 

első Mihalovich-emlékhangverseny karmestere. 
                                                 
 
913 Muzsika, 1929/07. Major Ervin jegyzete a kottamelléklethez.  
914 Szerző (2003): 36-37. 
915 OSZK – Kézirattár, Fond XIII/5 Apponyi Albert Zsolt Nándorhoz, 1925. jan.19.  
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Mihalovich élete utolsó évtizedére elmagányosodott, mert elvesztette szeretett öccsét, 

Jánost 1917-ben, bátyját, Károlyt 1918-ban, közeli barátját Végh Jánost 1918-ban, és hölgy 

barátai, Maleczky Vilmosné Ellinger Jozefát 1920-ban. Apponyi, Hubay, Vaszy említett 

társasága sajnos csak időre oldotta egyedülléte fájdalmát. 

Mihalovich nyugdíjbavonulása után művei több tisztelgő hangversenyen is résztvettek. 

A már említett 1920-as jótékonysági hangversenyt 1921. május 29-én egy másik 

emlékünnepség követte, melyet barátja, Apponyi Albert 75. születésnapja alkalmából 

szervezett az Operaház, s ezen Apponyi egyik kedvence, a III. szimfónia hangzott el. Az – 

egyébként háromnapos állami – rendezvény nemcsak az idős politikus méltán megérdemelt 

ünneplése volt, hanem egyben a Magyar Királyság kulturális tiltakozása a trianoni döntés 

ellen.  

1922. március 28-án az Operaházban zajlott le az operaszakosok vizsgahangversenye, 

amelyen három akadémista énekes, valamint az Operaház és a Városi Színház zenekara a 

Toldi szerelme második felvonásából a szerelmi jelenetet adták elő bő húszperces 

időtartamban Szikla Adolf vezényletével. Fél évvel később, október 9-én Dohnányi 

emlékezett meg a patriárkakorú zeneszerzőről, amikor 80. születésnapja alkalmából a 

Filharmóniai Társaság Zenekara élén elvezényelte Liszt Faust-szimfóniája és saját op.27-es 

hegedűversenye előtt A sellőt. 1925. május 3-án „Retrospektív hangverseny”-t szervezett a 

Zeneakadémia fennállásának 50. évfordulójára, melynel alkalmával Erkel, Liszt, Volkmann, 

Koessler, Herzfeld egy-egy alkotása mellett csendült fel a Pán halála Hubay vezényletével. 

1928. február 15-én szintén Hubay vezényelte azt az ifjúsági hangversenyt, amelyen a kor 

jelentősebb szerzői közül válogatva Weiner Leó, s saját zenedarabja előtt felhangzik 

Mihalovich IV. (c-moll) szimfónia-ja.  

Mihalovich 1929. április 22-én hunyt el, 87 évesen. „Mihalovich Ödönt, a pro litteris 

et arbitus rend tulajdonost, a király egykori belső titkos tanácsosát, mint a nemzet halottját 

temették el csütörtökön, április 25-én délután a Zeneművészeti Főiskola előcsarnokából. A 

Liszt Ferenc-tér környékén már a déli órákban feketéllett a kíváncsiak és a végtisztességre 

megjelent gyászolók hatalmas tömege. Fekete lobogó hirdette a Zenepalota ormáról a magyar 

zenei élet gyászát. Az előcsarnokban kandeláberek nyiltlángú, imbolygó fényében hatalmas 

katafalkon nyugodott a súlyos érckoporsó, koszorúk tömegétől körülvéve. A nagy halott 

családján kívül többek között a ’leghűségesebb barát’, Apponyi Albert gróf, a Hubay-család, a 

kultuszkormány, a Zeneművészeti Főiskola tanári kara küldték el hálás szeretetük és 

megemlékezésük babérját. A hangversenyterem dobogóján elhelyezett filharmónikus zenekar 

előbb igazgató-elnökének, Dohnányi Ernőnek vezetésével eljátszotta a ’Toldi szerelmé’-nek 
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előjátékát, majd Bednárz Róbert apátplébános fényes papi segédlettel celebrálta a szertartás 

egyházi részét. A rekviem utolsó akkordjainak elhangzásával lágyan csengő hangon intonálta 

orgonakíséret mellett a Zeneművészeti Főiskola nőikara a ’Toldi’ költői szépségekkel teli 

négyszólamú apácakórusát Siklós Albert tanár vezetésével. 

Ezután Petri Pál államtitkár búcsúztatta a nemzet halottját a kormány nevében. 

Zeneművészeti Főiskolánk részéről Hubay Jenő főigazgató mondott megkapó beszédet, 

melyben Mihalovich nagyszerű egyéniségét találó szavakkal jellemezte. Sebestyén Károly az 

Országos Színiakadémia, Radnai Miklós a m. kir. Opera igazgatósága nevében tartott 

rövidebb búcsúztatót. Majd a nagyterem félhomályából felcsendültek a ’Siegfried’ 

gyászindulójának szívbemarkoló, megrendítő akkordjai. Elfojtott zokogás töltötte be a babér- 

és tömjénillattal telített hatalmas csarnokot. Az utolsó kísérteties timpani-ütések alatt emelték 

le a koporsót és díszes, hatlovas furgónra helyezték. Lassú lépésben indult el a menet a 

Nagykörúton és a Rákóczi-úton át a kerepesi temetőbe, hol a Zeneakadémia egykori 

igazgatóját a főváros adományozta díszsírhelyen adták át a minden csalódást, bánatot örökre 

elfeledtető anyaföldnek, örök nyugalomra.”916 A sírt az 1940-es évekbeli nagy 

temetőrendezés során egy másik parcellába helyezték át, ahol mai napig nyugszik.917 Igaz, 

neve hibásan szerepel a síron:  ’Mihalovics Ödön’. 

Az utókor még évekig kegylettel adózott az egykori zeneszerzőnek. Így halálának első 

évfordulóján, „A Főiskola néhai örökös elnökének, Mihalovich Ödön emlékezetére” a 

Zeneakadémia emlékhangversenyt szervezett, melyet a Magyar Rádió élőben közvetített. A 

Toldi szerelme előjáték után Apponyi Albert közel tízperces emlékbeszéde hangzott el, majd a 

Mihalovich által kedvelt egykori tanítvány, s tanártárs, Zsolt Nándor vezényletével a IV. (c-

moll) szimfónia szólalt meg, Siklós Albert kritikája szerint hibátlanul, a közönségre nagy 

hatást gyakorolva.  

1935. május 20-án újabb emlékhangversenyre gyűltek össze a zeneszeretők az 

Operában, ugyanis ott zajlott le a „Jubiláris előadás a Zeneakadémia fennállásának 60. 

évfordulójára”. A Dohnányi által összeállított és vezényelt műsoron a Zeneakadémia addigi 

öt vezetőjének egy-egy színpadi művéből hangzottak el részletek, így Mihalovichtól a 

szerelmi hármas a Toldi szerelmé-ből. Dohnányi 1939. május 15-én rendezi meg „Mihalovich 

Ödön halálának 10. évfordulójára rendezett emlékest”-et. A Rádió által újfent élőadásban 

közvetített hangversenyen A Sellő, két Wesendonck-dal (Egy bánat dúl, Te Rólad oly szép…), 

                                                 
 
916 Siklós (1929): X/14-15. 
917 Fiumei Úti Nemzeti Sírkert 34. parcella 
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a Holdvilágos éjjel – zenekari dal, az Ereszkedik le a felhő – dal, végül a IV. szimfónia szólalt 

meg.  

Mihalovich zenekari alkotásai a felsorolt példákon kívül több alkalommal 

elhangoztak, a zenekari szólamok tanúsága szerint az utolsó élő rádióközvetítés időpontja 

1944. július 13. volt, amikor Ábrányi Emil vezényelte A sellőt. E balladán kívül még a Toldi 

szerelme előjáték, valamint a Deák-gyászhangok szerepelt élő rádióműsorok, valamint esti 

hangversenyek műsorán. Mihalovich dalai egészen az 1939/40-es tanévig a tananyag részei 

maradtak.  

Decsi Imre, az egykorú kritikus így írt róla. „Majd ha ki fogják kutatni azt a néhány 

szálat, amely népünket az európai kultúrával összeköti, azok között az okmányok között ott 

lesznek Mihalovich Ödön művei is, azé a költőnké, aki olyankor, amikor mindenki kedvesen 

sziporkázott, hűségesen és elszántan őrizte a nagy tüzeket.”918  

 

A Mihalovich-életmű utóélete 
 

„Volt számos olyan kritika, mely szerint Mihalovich nem sokat tett a magyar nemzeti zene 
fejlődéséért, ugyanis Magyarországon nem számít, hogy Mihalovich zseni,  

mert ott ez nem érték.” Kuhác 919 
 
Az ércnél maradandóbb emléket alkotók esetében felmerül a kérdés: milyen körülmények 

között maradandó az életművük? Láttuk, Mihalovich művei 1865-től idehaza, 1867-től 

külföldön is megszólaltak, s halála után is műsoron maradtak dalai, valamint néhány zenekari 

darabja. Ő az egyik első magyar szerző, akinek operája külföldön felcsendül (Hagbart és 

Signe, Drezda, 1882), de ő az első magyar szerző, akinek művei bekerülnek a korabeli 

’kortárszenei fesztiválra’, az Allgemeine Deutsche Musikverein ’Tonkünstlerversammlung’ 

hangversenyeire. Így ő az első magyar szerző, aki képviselni tudta Magyarországot az európai 

zenekari pódiumon. 

Mihalovich sikeresnek mondható a kottakiadás terén is. Hosszú ideig ő számított ezen 

a területen a legeredményesebb magyar zeneszerzőnek, hisz mind a hat dalciklusa (Táborszky 

1871, Rózsavölgyi 1874, Harmónia 1897 - Schubert 1872, Breitkopf 1891, Kahnt 1902), 

mind a hat zenekari balladája és egy szimfóniája (Schott 1879, Breitkopf 1881), a Toldi 

vezérkönyve és zongorakivonata (Rózsavölgyi 1895), végül az Eliána zongorakivonata (Bárd 

                                                 
 
918 Koboz: Mihalovich Ödön = A Hét, 1903. február 22. 
919 Kuhác (1901): 571. 
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1908) megjelent.920 Kottakiadása, főként zenekari műveinek kiadása messze kiemeli a 

korabeli magyar szerzők közül, gondoljunk csak az elmaradt Erkel-kiadásokra, vagy arra, 

hogy sem Mosonyi, sem Hubay szimfóniái nem jelentek meg nyomtatásban. 

 A zenetöténetírásokban Mihalovich életműve jelentős szerepet játszik, így például id. 

Ábrányi Kornél 1899-ben és Káldy Gyula 1909-ben megfogalmazott zenetörténeti 

körképében.921 Ábrányi már idézett elismerése mellett álljon itt Káldy angol nyelven kiadott 

zenetörténetéből a Mihalovichra vonatkozó bekezdés. „A legképzettebb, legtermékenyebb és 

legsokoldalúbb ember, Mihalovich Ödön, egy új iskola követője. Művei, a Heró és Leander, 

La Ronde du Sabbat, a Rémhajó, mind híres. Dallamai nemesek, hangszerelésében mesteri. 

Ezentúl írt két operát, a Hagbarth és Signét, valamint a Toldi szerelmét.”922 

A Bartók és Kodály irányzatának egyik esztétája, Fodor Gyula tett kísérletet először, 

1917-ben, a Wahrmann-díj átadásakor, a Mihalovich-életmű átértékelésére. Életművét ugyan 

el kell ismerni, de az új kánonból kihagyható. Ez a megközelítés azóta is, kisebb-nagyobb 

módosulással kíséri Mihalovichot „Ma már tudjuk, hogy minden igazi művészet csak a 

népzenéből fakadhat, hogy… a wagneri zenedráma módszerével, mint Mihalovich próbálta, 

nem lehet … magyar zenei stílust megteremteni.”923 Az új, ’népzene-centrikus’ kánon 

számára Mihalovich nyelve idegen és nem kapcsolódik a hazai hagyományokhoz, noha 

magyaros dalai és verbunkos-tematikájú szimfóniai népszerűek a korban.  

A két világháború között Mihalovich művei műsoron maradtak s többek között Zsolt 

Nándor, Dohnányi Ernő és Ábrányi Emil vezényelte, több alkalommal a Magyar Rádió is 

közvetítette azokat. Szinte mindegyik korabeli, a szakirodalom tárgyalásánál említett 

zenetörténeti összfoglalóban teljesjogú tagként szerepel Mihalovich.924 Siklós Albert 1936-

ban még síkraszállt egykori mestere igaza és alkotásainak szépsége mellett a Molnár Imre 

szerkesztette A magyar muzsika könyve című kiadványban a Magyar hangszeres zene 

fejezetben.925 Falk Géza A magyar muzsika mesterei kötetben a tizenegy nagy közé, vagyis 

Erkel, Liszt, Mosonyi, Goldmark, Hubay, Dohnányi, Siklós, Bartók, Kodály és Weiner mellé 

                                                 
 
920 Dalai a felsorolt kiadványokon túl válogatás-albumokban is megjelentek, pl. Petőfi-album 1898-ban. Lásd: 
’Mihalovich dalai vegyes tartalmú kötetekben’ című táblázatot. 
921 Ábrányi (1899): 210. 
922 Káldy (1909): 387. „The most cultivated, fertile and many-sided man is Edmund Mihalovich, the disciple of a 
new school. His works, Hero and Leander, La Ronde du Sabbat, The Phantom Ship, are all famous. His tunes are 
noble, his orchestration is masterly. Thus far he has written two operas, Hagbarth and Signe, and Toldi’s Love.”  
923 Fodor (1917): 5. 
924 Szentimrényi (1920): 720., Papp (1940):112-113., Batizi (1944):29.  
925 Molnár (1936): 130. 
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helyezte önálló fejezetben.926 Káldor János 1938-ban megjelent A magyar zenetörténet 

kistükre című kötetében szintén külön fejezetet szentelt Mihalovichnak.927 E példákhoz 

hasonlóan három műismertető is bemutatta egyes műveit a nagyközönségnek.928 

Az 1945 utáni új kulturális elit, főként az 1948-as zsdanovi határozat árnyékában, 

megtagadta Mihalovich életművét. Noha voltak ’ellenálló csoportok’, így a MÁV 

Szimfonikus Zenekar 1949-ig kísérleti jelleggel megszólaltatta Radó Aladár Faluvégen kurta 

kocsma című szimfonikus költeményét, Mihalovichot mégsem merték visszacsempészni.929 

Mihalovich mellett indexre került Dohnányi és Hubay, valamint a mai napig felfedezetlen, de 

saját korában népszerű Buttykay, Ábrányi, Siklós.930 Az új kánon felállítása során azonban 

még Bartók és Kodály életműve sem számított sérthetetlennek, így a Magyar Dolgozók Pártja 

Kulturpolitikai Osztálya gyakorlatilag le akarta nullázni az addigi műzenét.931 

Mihalovich Ödön ’persona non grata’-ává vált tehát a kommunizmus évtizedeiben, 

’polgári formalizmusán’ túl azért, mert arisztokrata származású volt, jelentősen kötődött a 

német kultúrához, azonbelül is a liszti-wagneri irányhoz, emellett Apponyi Albert barátja volt 

és közvetlenül Bartók és Kodály előtt alkotott. A kommunista diktatúra időszakában az 

egykori elitből való származás alapvető bélyeggé vált – ennek gyilkosságokig és kínzásokig 

terjedő alkalmazásáról ma már eleget tudunk. A német kultúrához, elsősorban a wagneri 

romantikához való kötődés szintén hibának számított a második világháború árnyékában. 

Apponyi Alberttel való barátsága ismét akadályt jelentett az 1945 utáni kommunista diktatúra 

számára, hiszen a századforduló méltán ismert konzervatív politikusa, a trianoni békemisszió 

vezetője, vörös posztónak számított.  

Szabolcsi Bencének tehát a zsdanovi határozatok előárnyékában kellett 

megfogalmaznia a magyar zenetörténeti összefoglalást. Szabolcsi a már említett ’népzenei’ 

eredetet alkalmazta kánonépítése során esztétikai követelményként – mellyel az MKP majd 

MDP által erősen támadott Bartók és Kodály életművet kívánta megmenteni.932 „A múlt 

század nagy romantikusai hiába győztek minden vonalon, győzelmük, ha nem is látszólagos, 

de ideiglenes megoldást jelentett. A magyar zene létkérdését sem ez a nemzedék, sem előtte 
                                                 
 
926 Falk (1937): 129-134. 
927 Káldor (1938): 167-168. 
928 Lányi (1937): 128., Demény (1938): 210., Papp (1941): 60. 
929 Tallián (1991): 28.  
930 Dohnányira vonatkozóan: Tallián (1991): 26. 
931 Péteri (2006): 259., Tallián (1991): 26. 
932 Breuer (2002): 220. Breuer Vargyas Lajos „mentési” kísérletéről ír, amellyel a zsdanovi határozatokat, 
azokról való első híradásként úgy kívánta értelmezni, mintha  magyar zene már réges-rég a népzenei alapokon 
nyugodna, s így Kodálynak-Bartóknak van csak igazán helye a zenei pódiumon. Vargyas kísérlete azonban, 
akárcsak Szabolcsié, sikertelennek bizonyult.  
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senki, lényegében nem oldotta meg. … Nem elég a nemzetet dicsőíteni, ha azt sem tudjuk 

még lényegében, hogy mit hordoz magában ez a nemzet, - nem elég, ha mámoros 

lelkesedéssel keblünkre öleljük a népet, mikor még arcába sem néztünk: ki vagy, mit akarsz 

tulajdonképpen? Nem tévedés-e, ha itt magyar Brahmsot és Wagnert mímelünk egymás előtt, 

holott nem tudjuk: hány mérföldnyi távolságban visszhangzik Budapest körül Brahms és 

Wagner zenéje – s ha nem ez a zene visszhangzik körülöttünk, ha mindaz, amit műveltünk, 

egy szűk kör társasjátéka volt csupán, minden mélyebb nyom vagy távolabbi visszhang 

nélkül: mit akar hát maga a föld alattunk?...  

A század elején a magyarság szellemi életének egy nagy, világos perce következett, 

mikor tiszta szemmel tudott önmagával és másokkal számot vetni, számbavette képességeit, 

ráeszmélt a döbbenetes hiányokra, s feszült figyelemmel kezdett hallgatózni a mélyében 

háborgó évszázados erőkre… felfedezték a népi muzsika legrégibb, legtisztább forrásait, … 

felismerték a nép költészetében a magyar zenei fejlődés egyetlen szerves alapját; majd sokrétű 

és általános zenei nyelvet teremtettek. … / Művészetük nem népies művészet, hanem több 

annál: népük lelkének legmélyebb indulataival rokon egyéni vallomás, teremtő erők egyszerre 

való megnyilatkozása.  (Kiemlés: WÁ)”933 Szabolcsi azonban végül jelképpé emelte 

Mihalovichot, hogy utolsó alkotásának, a 4. szimfónia bemutatójának évében Bartók és 

Kodály még csak készülődik arra a hatalmas teljesítményre, mely majd árnyékba borít minden 

korábbi alkotót.934  

Mihalovich művei 1945 után tehát eltűntek a hangversenyekről. Ennek további oka 

lehetett az is, hogy a két világháború között Mihalovich-műveket vezénylő öt, ismert 

karmester közül Zsolt Nándor (1887-1936) és Fleischer Antal (1889-1945) már nem élt, 

Dohnányi külföldre kényszerült, az itthon maradt legifjabb Ábrányi Emilt (1882-1970) és 

Vaszy Viktort (1903-1979) pedig a politikai kényszer akadályozta. A Mihalovich irányában 

megnyilvánuló hatalmi ellenszenvet jelzi, hogy Legány Dezső zenetörténész, csupán Tóth 

Aladár gyászbeszédét közölhette zenetörténet-könyvében.935 

Először Dobszay László vállalkozott arra, hogy a közel negyvenéves nemzeti kánont 

újrafogalmazza (1984), s ennek következtében Mihalovich szerepét is újraértelmezte. „Bartók 

és Kodály fénye elkápráztatja ma is tekintetünket: az ő közvetlen elődjeikről, egy szakszerűen 

fölkészített, számszerűen is jelentős zeneszerzőgárdáról alig veszünk tudomást. A magyar 

hangverseny-programoknak régi gyengéjük, hogy nem elég sokrétűek, s nem adnak alkalmat 
                                                 
 
933 Szabolcsi (1947): 46-47. 
934 Szabolcsi (1961) 301. 
935 Legány (1963): 373-374. 
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a folyamatos feldolgozásra, e művekkel való ismételt szembenézésre állandó 

újraértékelésre.”936 Dobszay törekvése azért is újszerű, mert az ő kötetében jelenik meg - első 

ízben Siklós Albert óta - Mihalovich-kottarészlet, amikor az I. szimfónia 2. tételéből idézte az 

első 10 ütemet négykezes zongoraátirat formájában.937  

Szerző Katalin érdeme, hogy 1992-ben az Országos Széchényi Könyvtár 

Zeneműtárában kiállítással emlékeztek meg a 150 éve született alkotóról, valamint ő 

szervezett meg több emlékhangversenyt is, 1992-ben a Régi Zeneakadémián, a Zeneakadémia 

X. tantermében és az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. Dobszay László és Szerző 

Katalin kutatásának eredménye Mihalovich életműve iránti tudományos érdeklődés (Inge 

Feichtinger, Virág Emese, valamint a jelen dolgozat), s hogy a Hungaroton megjelentette az 

első Mihalovich-CD-t őt 2002-ben. A Kodály-Szabolcsi-Dobszay kánont kiegészítő, Kárpáti 

János által szerkesztett Képes magyar zenetörténet-ben, valamint a Dózsa Katalin által 

szerkesztett Az áttörés kora című, a kettős monarchia historizmusát bemutató kötetben Szerző 

Katalin mutatta be a szerző életművét.938 

 

* 

A Mihalovich-életmű bemutatását Tóth Aladár szavaival zárjuk. „…Mihalovich Ödön 

valóban magas ideálért dolgozott: az emberért. Ez pedig a legtöbb, amit kultúremberről 

elmondhatunk.… A kulturprogram, melyet műveltségének, érdeklődésének, ízlésének, stb. 

gazdag, de egyénileg mégiscsak körülhatárolt alapjain felállított, azonban mégsem volt 

sohasem gátja a szabad fejlődésnek, mert mint legfőbb cél, ott állt a végén: az Ember. 

Mihalovich az emberi megnyilatkozások mögött meg tudta látni magát az embert, és meg 

tudta becsülni annak értékét akkor is, ha megnyilatkozása módjával – elvből – nem is értett 

egyet. És végeredményben ez nem más, mint maga a legigazibb liberalizmus. … ”939  

                                                 
 
936 Dobszay (1998): 342. 
937 Dobszay (1984): 341. 
938 Szerző (2004): 282-292. 
939 Legány (1962): 373-374., Tóth Aladár: Mihalovich Ödön =Zenei szemle, 1929/II. 
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Utószó 
„Vezér volt, aki tudott igazul szolgálni” 

Tóth Aladár 
 
Mihalovich Ödön a legmagasabb célokra tört, így Nietzschét fordította magyarra egy 

szimfonikus költeményében, összemérte magát Wagnerrel, Liszttel és Brahms-szal, továbbá 

megismertette az európai hangversenytermekkel Gyulai-, Arany és Reviczky-költészetét.  

Irodalmi horizontján izgalmas utakat járt be, Tennysontól Hugón át Lenauig és 

Lermontovtól Reviczkyig kortársait zenésítette meg. Vonzotta az új, a modern, a korszerű, 

legyen az szimfonikus zene, filozófiai szöveg vagy vers. Éppen ezért ismerhetünk 

Mihalovichra az Ismeretlen Korvin-kódex margójára című Ady-esszében: „Tízezer ember 

előreszaladt, európaivá vált idegenben, vérben, gondolatban, kínban, szomjúságban. Egy 

túlfejlődött embertípus termett itt, mely előtte fut a magyar társadalomnak száz esztendővel 

legalább. Ezek a szent kengyelfutók nem is álmodták, hogy sarkukban százezrek nincsenek.”  

Hasonlóan látta őt a kései szemtanú, Batizi László is. „Nagytehetségű, képzett ember. 

Mint … zeneszerző érdekes példája a századvégi zenésztípusnak. A nyugatra néző magyar 

megszemélyesítője, aki nemzetének sorsát úgy képzeli el, ha teljesen hasonul Nyugathoz. 

Európai magyar, lelkében ott égett hazaszeretetének lángja, életével szolgálni akarta a magyar 

zene szent ügyét, de egyúttal korának fia is volt: a hagyományokat elvető, modern zenész 

típusa.” 

Ady is, Kodály is – egy korábban idézett szövegében – a szent kengyelfutók egyedül 

maradásáról szólnak. Így az elhalkuló-elhallgatott mihalovichi életmű súlyát megmérni a 

közönség, jelen esetben a kortárs hangversenyek résztvevőinek feladata. Azon nemzedék 

tagja ő, amely alapvetően kiszorult a hazai és külföldi játéktérből, s így csak hosszú, 

fáradságos misszió segíthet abban, hogy ő és nemzedéktársai megjelenhessenek ismét a 

dobogókon. Mivel e nemzedék recepcióját politikai okokból régen kivágták a magyar kultúra 

testéből, ma már nincsenek meg azok a pontok, ahol vissza lehetne őket szervesen illeszteni.  

A zenepolitikai kérdéseken túl, sem a kései modernség, sem a posztmodernitás nem 

tudott mit kezdeni a nagy elbeszélést anyanyelvként használó esztétikai jelenségekkel, így a 

nagyszabású, monumentális freskót festő Mihalovich eleddig nem talált közönségére. 

Kereszty István is a „merjünk nagyot álmodni” elvét emelte ki a III. (Patetikus) szimfónia 

kritikájában. „Nem mindenkinek adatott, hogy betekinthessen ama világba, melyben 

Mihalovich látományai feltárulnak. E világban nem teremnek gomblyukakba való parfömmel 

áztatott és hamarosan hervadozó növények, hanem égfelé törő, üdítően illatozó fenyőóriások, 
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nem porban fetrengő kavicsok, hanem sasok tanyájául szolgáló sziklatömbök, nem 

talajvízképezte tavacskák, hanem viharzó tengerek, nem dupla cipősarkokon járó s 

pálcikákkal játszadozó emberkék, vállaikon fatörzsöket hordozó óriások. ’Rideg világ ez’, 

hallom mondani. Lehet, hogy annak, kinek, az. De, aki a kicsinyesben sem gyönyört, sem 

örömet nem bír föltalálni, annak bizonyára nem az,” 

 

Merkl és Mosonyi tanítványából Liszt utóda válik, aki felismeri Mahler, Bartók és 

Kodály világraszóló jelentőségét. Moravcsik Géza eme időskorig kitartó nyitottságra így 

emlékezett. „Mihalovichot, mint művészt és embert, mély és általános érdeklődés jellemzi 

minden irányban: művészi, tudományos és társadalmi kérdésekben egyaránt. A legnagyobb 

szeretettel természetesen a maga művészetén csügg s annak nemes hagyományaihoz 

ragaszkodik. De azért érdeklődése kiterjed a zene minden irányára s rokonszenves 

figyelemmel kíséri a legújabb áramlatot is, amelynek reálisabb vívmányait pártatlan 

tárgyilagossággal méltányolja és amelynek divatos szertelenségei mögött is észreveszi az 

igazi tehetség megnyilatkozását s jóakaró indulgenciával vizsgálgatja.” 

 

* 

Ötévnyi kutatás eredményeit foglaltam össze az előző lapokon. Az öt év alatt számtalan 

kísérletet tettem arra, hogy megértsem Mihalovich Ödön személyiségét, zeneiségét és 

tevékenységét. Az életút külső vonatkozásait aprólékos, kitartó gyűjtőmunkával sikerült 

feltérképeznem, ám a belső összefüggések terén csak sejtésekre hagyatkozhatom. Vajon 

valóban volt szerelmes a szerző, ahogy azt a négy opera, két zenekari ballada és 30 egy 

néhány dal sugallja? Ha volt szerelmes miért nem ismerjük kedvesei, vágyképei arcát? 

 Ez alkalommal itt kell lezárnom a pályakép megrajzolását. Bécsi, müncheni és berlini 

kutatások ugyan fényt deríthetnek újabb részletekre, a dolgozatban kitűzött célt, hogy 

feltárjam Mihalovich Ödön személyiségét, életművét és esztétikai horizontjait, tudásomnak 

megfelelően az előző oldalakon immár Önök elé tártam.  
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Mellékletek 

Szimfonikus költemények irodalmi forrásai 
 

Moritz Strachwitz: Das Geisterschiff 
Die Nacht liegt wüst auf der Meereshöh', 
Der Sturm pfeift grimm und grell, 
Du Nordsturm auf der Nordlandsee, 
Sei mit gegrüßt, Gesell'! 
 
Eine Geisternacht, eine Schauerstund', 
Eine Nacht für Nix' und Elf'. 
Das Fahrzeug stöhnt wie todeswund, 
Der Steuermann ächzt: »Gott helf'!« 
 
Ich lehne mich über das Taffarell, 
Die Flut umspritzt mein Haupt: 
»Nun sage mir, mein Schiffsgesell', 
Was kommt so wild geschnaubt?« 
 
»Ein Riesenschiff, wie Bergeslast, 
Die Flut durchbraust es dumpf, 
Die Segel schwarz und schwarz der Mast 
Und schwarz ist Spier' und Rumpf.« 
 
»Wie rennt es vor dem Sturme schmuck, 
So schwarz und groß und schwer, 
Mit ungeheurem Segeldruck, 
So schießt es übers Meer!« 
 
Dem Steuermann bebt die Hand am Griff, 
Es schlottert sein Gebein: 
»Das ist ein Wikings-Geisterschiff, 
Gott mag uns gnädig sein!« 
 
– »Wenn der Nordwind kommt aus kaltem 
Pol, 
Ihn treibt's nach Südens Luft, 
Da dringt sein scharfer Atem wohl 
In manche Hünengruft. 
 
Wenn der Nordwind schüttelt den 
Distelstrauch 
Und kühlt der Toten Brust, 

Da weckt sein wohlbekannter Hauch 
Die alte, gewaltige Lust.« 
 
»Die wilde Lust nach der wilden See, 
Nach Wikingsfahrt und Streit, 
Nach Wikingslust und Wikingsweh 
Und Südlands Herrlichkeit.« 
 
»Um Mitternacht am Meeresstrand, 
Da schreiten viel Helden stark, 
Aus Schweden und aus Gotenland, 
Aus Norweg und Dänemark.« 
 
»Und wo sie's versenkt mit eig'ner Hand, 
Tief zwischen Bucht und Riff, 
Da ziehn sie aus dem Meeressand 
Ihr schwarz besegelt' Schiff.« 
 
»Wenn der Schiffer betend kappt den 
Mast, 
Den der Nordsturm krachend bog, 
Dann fahren mit voller Segellast 
Die Geister durchs Gewog.« – 
 
Vorüber kam es wild und groß, 
Kein Schiffer war darin, 
Wir lehnten am Steuer regungslos, 
Es schwand und war dahin. 
 
Dahin, dahin, der Frühwind pfiff, 
Mein Herz ist wandermüd', 
Mein Herz, es wird zum Wikingschiff 
Und segelt frisch nach Süd. 
 
Setz' Segel an, mein tapfres Herz, 
Soviel du tragen kannst, 
Und bringe mir fliegend nordenwärts 
Den Kuß, den du gewannst! 

 
Moritz von Strachwitz: Sämtliche Lieder und Balladen, Herausgegeben von Hanns Martin 
Elster, Berlin: Grote, 1912. S. 170-172. 
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Gyulai Pál: A sellő 
 
Duna partján, holdvilágon, 
Fűzfa árnyán, zöld fűágyon 
Ifju nyugszik szunnyadozva, 
Kedveséről álmadozva, 
S nevét lágyan sohajtozza. 
 
Reng a hullám, leng a szellő, 
Örvényéből kél a sellő; 
Uszva, játszva fordul, hajlik, 
Örvény habja egyre zajlik, 
S hívó édes ének hallik: 
 
«Ébredj ifju, ébredj immár! 
Szeretődnél szebb leány vár, 
Én vagyok az, sellő vagyok, 
Érted élek, érted halok, 
Örökre a tiéd vagyok.» 
 
Ifju ébred, hallja, nézi, 
Elfogódik szíve, érzi. 
Rá-rá gondol kedvesére, 
De a sellő énekére 
Fel-felgyúlad ifju vére. 
 
«Jöszte hozzám a Dunába, 
Fényes kristály palotába, 
Liliomos, lágy mohágyon 
Vőlegényem' csókra várom, 
Nyugtom csak veled találom.» 
 
Fürtjén a hold fénye játszik, 
Szép alakja szebbnek látszik, 
Amint forgó táncát járja, 
Fehér karját ki-kitárja 
S vőlegényét hivja, várja. 
 
És az ifju immár menne, 
Vőlegénye, rabja lenne. 
Im de óva száll elébe 
Kedvesének szende képe, 
S megrezzenve visszalépe. 
 
«Mily hideg vagy, vőlegényem, 
Csak egyetlen csókod' kérem. 
El kell válnom, int az óra, 
Hajolj hoznám csak egy szóra, 
Csak egy csókot bucsuzóra!» 
 

És az ifju küzd magával, 
Gyönyörével, bánatával, 
Küzd hiába, vonja, hajtja 
Sellő hangja, fordulatja, 
Kérő, könnyes arculatja. 
 
Reng a hullám, leng a szellő, 
Átölelte már a sellő, 
Ifju szívén kín nyilallik, 
Örvény habja egyre zajlik, 
S a haldokló jajja hallik. 
 
 
Gyulai Pál összes költeményei (é.n.), 
Mercator Stúdió, Szentendre, 103. 



Friedrich Schiller: Hero und Leander 
 
Seht ihr dort die altergrauen 
Schlösser sich entgegenschauen, 
Leuchtend in der Sonne Gold, 
Wo der Hellespont die Wellen 
Brausend durch der Dardanellen 
Hohe Felsenpforte rollt? 
Hört ihr jene Brandung stürmen, 
Die sich an den Felsen bricht? 
Asien riß sie von Europen; 
Doch die Liebe schreckt sie nicht. 
 
Heros und Leanders Herzen 
Rührte mit dem Pfeil der Schmerzen 
Amors heil'ge Göttermacht. 
Hero, schön wie Hebe blühend, 
Er, durch die Gebirge ziehend 
Rüstig, im Geräusch der Jagd. 
Doch der Väter feindlich Zürnen 
Trennte das verbundne Paar, 
Und die süße Frucht der Liebe 
Hing am Abgrund der Gefahr. 
 
Dort auf Sesto's Felsenthurme, 
Den mit ew'gem Wolkensturme 
Schäumend schlägt der Hellespont, 
Saß die Jungfrau, einsam grauend, 
Nach Abydos' Küste schauend, 
Wo der Heißgeliebte wohnt. 
Ach, zu dem entfernten Strande 
Baut sich keiner Brücke Steg, 
Und kein Fahrzeug stößt vom Ufer; 
Doch die Liebe fand den Weg. 
 
Aus des Labyrinthes Pfaden 
Leitet sie mit sicherm Faden, 
Auch den Blöden macht sie klug, 
Beugt ins Joch die wilden Thiere, 
Spannt die feuersprühnden Stiere 
An den diamantnen Pflug. 
Selbst der Styx, der neunfach fließet, 
Schließt die Wagende nicht aus; 
Mächtig raubt sie das Geliebte 
Aus des Pluto finsterm Haus. 
 
Auch durch des Gewässers Fluthen 
Mit der Sehnsucht feur'gen Gluthen 
Stachelt sie Leanders Muth. 
Wenn des Tages heller Schimmer 

Bleichet, stürzt der kühne Schwimmer 
In des Pontus finstre Fluth, 
Theilt mit starkem Arm die Woge, 
Strebend nach dem theuren Strand, 
Wo, auf hohem Söller leuchtend, 
Winkt der Fackel heller Brand. 
 
Und in weichen Liebesarmen 
Darf der Glückliche erwarmen 
Von der schwer bestandnen Fahrt 
Und den Götterlohn empfangen, 
Den in seligem Umfangen 
Ihm die Liebe aufgespart, 
Bis den Säumenden Aurora 
Aus der Wonne Träumen weckt 
Und ins kalte Bett des Meeres 
Aus dem Schooß der Liebe schreckt. 
 
Und so flohen dreißig Sonnen 
Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, 
Dem beglückten Paar dahin, 
Wie der Brautnacht süße Freuden, 
Die die Götter selbst beneiden, 
Ewig jung und ewig grün. 
Der hat nie das Glück gekostet, 
Der die Frucht des Himmels nicht 
Raubend an des Höllenflusses 
Schauervollem Rande bricht. 
 
Hesper und Aurora zogen 
Wechselnd auf am Himmelsbogen; 
Doch die Glücklichen, sie sahn 
Nicht den Schmuck der Blätter fallen, 
Nicht aus Nords beeisten Hallen 
Den ergrimmten Winter nahn. 
Freudig sahen sie des Tages 
Immer kürzern, kürzern Kreis; 
Für das längre Glück der Nächte 
Dankten sie bethört dem Zeus. 
 
Und es gleichte schon die Wage 
An dem Himmel Nächt' und Tage, 
Und die holde Jungfrau stand 
Harrend auf dem Felsenschlosse, 
Sah hinab die Sonnenrosse 
Fliehen an des Himmels Rand. 
Und das Meer lag still und eben, 
Einem reinen Spiegel gleich, 
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Keines Windes leises Weben 
Regte das krystallne Reich. 
 
Lustige Delphinenschaaren 
Scherzten in dem silberklaren 
Reinen Element umher, 
Und in schwärzlicht grauen Zügen, 
Aus dem Meergrund aufgestiegen, 
Kam der Tethys buntes Heer. 
Sie, die Einzigen, bezeugten 
Den verstohlnen Liebesbund; 
Aber ihnen schloß auf ewig 
Hekate den stummen Mund. 
 
Und sie freute sich des schönen 
Meeres, und mit Schmeicheltönen 
Sprach sie zu dem Element: 
"Schöner Gott, du solltest trügen! 
Nein, den Frevler straf' ich Lügen, 
Der dich falsch und treulos nennt. 
Falsch ist das Geschlecht der Menschen, 
Grausam ist des Vaters Herz; 
Aber du bist mild und gütig, 
Und dich rührt der Liebe Schmerz." 
 
"In den öden Felsenmauern 
Müßt' ich freudlos einsam trauern 
Und verblühn in ew'gem Harm; 
Doch du trägst auf deinem Rücken, 
Ohne Nachen, ohne Brücken, 
Mir den Freund in meinen Arm. 
Grauenvoll ist deine Tiefe, 
Furchtbar deiner Wogen Fluth, 
Aber dich erfleht die Liebe, 
Dich bezwingt der Heldenmuth." 
 
"Denn auch dich, den Gott der Wogen, 
Rührte Eros' mächt'ger Bogen, 
Als des goldnen Widders Flug 
Helle, mit dem Bruder fliehend, 
Schön in Jugendfülle blühend, 
Über deine Tiefe trug. 
Schnell, von ihrem Reis besieget, 
Griffst du aus dem finstern Schlund, 
Zogst sie von des Widders Rücken 
Nieder in den Meeresgrund." 
 
"Eine Göttin mit dem Gotte, 
In der tiefen Wassergrotte, 
Lebt sie jetzt unsterblich fort; 

Hilfreich der verfolgten Liebe, 
Zähmt sie deine wilden Triebe, 
Führt den Schiffer in den Port. 
Schöne Helle, holde Göttin, 
Selige, dich fleh' ich an: 
Bring auch heute den Geliebten 
Mir auf der gewohnten Bahn!" 
 
Und schon dunkelten die Fluthen, 
Und sie ließ der Fackel Gluthen 
Von dem hohen Söller wehn. 
Leitend in den öden Reichen 
Sollte das vertraute Zeichen 
Der geliebte Wandrer sehn. 
Und es saust und dröhnt von ferne, 
Finster kräuselt sich das Meer, 
Und es löscht das Licht der Sterne, 
Und es naht gewitterschwer. 
 
Auf des Pontus weite Fläche 
Legt sich Nacht, und Wetterbäche 
Stürzen aus der Wolken Schooß; 
Blitze zucken in den Lüften, 
Und aus ihren Felsengrüften 
Werden alle Stürme los, 
Wühlen ungeheure Schlünde 
In den weiten Wasserschlund; 
Gähnend, wie ein Höllenrachen, 
Öffnet sich des Meeres Grund. 
 
"Wehe, weh mir!" ruft die Arme 
Jammernd. "Großer Zeus, erbarme! 
Ach, was wagt' ich zu erflehn! 
Wenn die Götter mich erhören, 
Wenn er sich den falschen Meeren 
Preis gab in des Sturmes Wehn!" 
Alle meergewohnten Vögel 
Ziehen heim, in eil'ger Flucht; 
Alle sturmerprobten Schiffe 
Bergen sich in sichrer Bucht. 
 
"Ach, gewiß, der Unverzagte 
Unternahm das oft Gewagte, 
Denn ihn trieb ein mächt'ger Gott. 
Er gelobte mir's beim Scheiden 
Mit der Liebe heil'gen Eiden, 
Ihn entbindet nur der Tod. 
Ach, in diesem Augenblicke 
Ringt er mit des Sturmes Wuth, 
Und hinab in ihre Schlünde 
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Reißt ihn die empörte Fluth!" 
 
"Falscher Pontus, deine Stille 
War nur des Verrathes Hülle, 
Einem Spiegel warst du gleich; 
Tückisch ruhten deine Wogen, 
Bis du ihn heraus betrogen 
In dein falsches Lügenreich. 
Jetzt, in deines Stromes Mitte, 
Da die Rückkehr sich verschloß, 
Lässest du auf den Verrathnen 
Alle deine Schrecken los!" 
 
Und es wächst des Sturmes Toben, 
Hoch, zu Bergen aufgehoben, 
Schwillt das Meer, die Brandung bricht 
Schäumend sich am Fuß der Klippen; 
Selbst das Schiff mit Eichenrippen 
Nahte unzerschmettert nicht. 
Und im Wind erlischt die Fackel, 
Die des Pfades Leuchte war; 
Schrecken bietet das Gewässer, 
Schrecken auch die Landung dar. 
 
Und sie fleht zu Aphrodite, 
Daß sie dem Orkan gebiete, 
Sänftige der Wellen Zorn, 
Und gelobt, den strengen Winden 
Reiche Opfer anzuzünden, 
Einen Stier mit goldnem Horn. 
Alle Göttinnen der Tiefe, 
Alle Götter in der Höh' 
Fleht sie, lindernd Öl zu gießen 
In die sturmbewegte See. 
 
"Höre meinen Ruf erschallen, 
Steig aus deinen grünen Hallen, 
Selige Leukothea! 
Die der Schiffer in dem öden 
Wellenreich in Sturmesnöthen 
Rettend oft erscheinen sah. 
Reich' ihm deinen heil'gen Schleier, 
Der, geheimnißvoll gewebt, 
Die ihn tragen, unverletzlich 
Aus dem Grab der Fluthen hebt!" 

 
Und die wilden Winde schweigen, 
Hell an Himmels Rande steigen 
Eos' Pferde in die Höh'. 
Friedlich in dem alten Bette 
Fließt das Meer in Spiegelglätte, 
Heiter lächelnd Luft und See. 
Sanfter brechen sich die Wellen 
An des Ufers Felsenwand, 
Und sie schwemmen, ruhig spielend, 
Einen Leichnam an den Strand. 
 
Ja, er ist's, der auch entseelet 
Seinem heil'gen Schwur nicht fehlet! 
Schnellen Blicks erkennt sie ihn. 
Keine Klage läßt sie schallen, 
Keine Thräne läßt sie fallen, 
Kalt, verzweifelnd starrt sie hin. 
Trostlos in die öde Tiefe 
Blickt sie, in des Äthers Licht, 
Und ein edles Feuer röthet 
Das erbleichte Angesicht. 
 
"Ich erkenn' euch, ernste Mächte! 
Strenge treibt ihr eure Rechte, 
Furchtbar, unerbittlich ein. 
Früh schon ist mein Lauf beschlossen; 
Doch das Glück hab' ich genossen, 
Und das schönste Loos war mein. 
Lebend hab' ich deinem Tempel 
Mich geweiht als Priesterin; 
Dir ein freudig Opfer sterb' ich, 
Venus, große Königin!" 
 
Und mit fliegendem Gewande 
Schwingt sie von des Thurmes Rande 
In die Meerfluth sich hinab. 
Hoch in seinen Fluthenreichen 
Wälzt der Gott die heil'gen Leichen, 
Und er selber ist ihr Grab. 
Und mit seinem Raub zufrieden, 
Zieht er freudig fort und gießt 
Aus der unerschöpften Urne 
Seinen Strom, der ewig fließt. 

 
http://www.balladen.de/web/sites/balladen_gedichte/autoren.php?b05=20&b16=206 
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Victor Hugo: La Ronde du Sabbat 
 

Voyez devant les murs de ce noir monastère 
La lune se voiler, comme pour un mystère ! 
L'esprit de minuit passe, et, répandant l'effroi, 
Douze fois se balance au battant du beffroi. 
Le bruit ébranle l'air, roule, et longtemps encore 
Gronde, comme enfermé sous la cloche sonore. 
Le silence retombe avec l'ombre… Ecoutez ! 
Qui pousse ces clameurs ? qui jette ces clartés ? 
Dieu ! les voûtes, les tours, les portes découpées, 
D'un long réseau de feu semblent enveloppées, 
Et l'on entend l'eau sainte, où trempe un buis bénit, 
Bouillonner à grands flots dans l'urne de granit ! 
A nos patrons du ciel recommandons nos âmes ! 
Parmi les rayons bleus, parmi les rouges flammes, 
Avec des cris, des chants, des soupirs, des abois, 
Voilà que de partout, des eaux, des monts, des bois, 
Les larves, les dragons, les vampires, les gnômes, 
Des monstres dont l'enfer rêve seul les fantômes, 
La sorcière, échappée aux sépulcres déserts. 
Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs, 
Les nécromants, parés de tiares mystiques 
Où brillent flamboyants les mots cabalistiques, 
Et les graves démons, et les lutins rusés, 
Tous, par les toits rompus, par les portails brisés, 
Par les vitraux détruits que mille éclairs sillonnent, 
Entrent dans le vieux cloître où leurs flots tourbillonnent. 
Debout au milieu d'eux, leur prince Lucifer 
Cache un front de taureau sous la mître de fer ; 
La chasuble a voilé son aile diaphane, 
Et sur l'autel croulant il pose un pied profane. 
O terreur : Les voilà qui chantent dans ce lieu 
Où veille incessamment l'œil éternel de Dieu. 
Les mains cherchent les mains… Soudain la ronde immense, 
Comme un ouragan sombre, en tournoyant commence. 
A l'œil qui n'en pourrait embrasser le contour, 
Chaque hideux convive apparaît à son tour ; 
On croirait voir l'enfer tourner dans les ténèbres 
Son zodiaque affreux, plein de signes funèbres. 
Tous volent, dans le cercle emportés à la fois. 
Satan règle du pied les éclats de leur voix ; 
Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couchés sous le pavé des salles.… 
L'aube, pâle a blanchi les arches colossales. 
Il fuit, l'essaim confus des démons dispersés ! 
Et les morts, rendormis sous le pavé des salles, 
Sur leurs chevets poudreux posent leurs fronts glacés. 
 

http://fr.wikisource.org/wiki/La_Ronde_du_sabbat 
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Reviczky Gyula: Pán halála 
 
Alkonybiborban úszik a hajó. 
A tenger keble álmodón piheg. 
Csélcsap Zefir, az arra illanó, 
Hableplét pajkosan lebbenti meg. 
Langyos párázat rezg a légben; 
A holdtányér az alkonyégen 
Bágyadt szinéből lángba olvad át… 
Köröskörül merengő némaság. 
 
Lent a hajóba’ 
Pattog a nóta. 
Durva hajósnak 
Víg lakomátul 
Keble kitágul; 
Szűknyakú korsók összekocódnak. 
Perdül a kocka; csalfa szerencse 
Pörgeti arra, pörgeti erre. 
Ölben a lányok, 
Ing a ruhájok, 
Szív az ajak hiblájai mézet. 
„Lesbia, csókolj! éljen az élet! 
Éljen a kedvnek mámora, gőze. 
Éljen a vágy, mely minden időbe’ 
Inni mohón kéjserleget unszol. 
Nincs zene, bor, lány, hol Kocitusz foly!” 
 
S még hangosabb lesz a hajófenék. 
Szitok, kurjantás röpköd szerteszét. 
Padlóra öntik a caecubumit, 
Tiberiust, a császárt igy köszöntve. 
Egy ifjú pár függöny mögé buvik; 
Pajkos manó incselkedik körötte. 
Mások szilaj cordaxot lejtenek, 
S a gondtalan, a dévaj istenek 
Látatlanul vegyülnek el e körbe. 
 
És hallga, a hajó kormányosa 
Hangot hall, mely nevén szólítja zordul: 
„Thamus!”… Ki az? Ki volna! Nem csoda. 
Csak feje zúg, csak füle cseng a bortul. 
De ni! Nem volt ez az előbbi hang? 
„Thamus!”… No várj, nem tréfálsz meg 
bitang! 
S fölmegy, hogy lássa. Gyönyörű az éj: 
Ezüst szegélyü a hullámkaréj, 
 
 
A tengerből lágyan kirezgenek 

 
A csillagok, vagy tán najád-szemek? 
S távol, hová a szem sötétben ér, 
Etóliának partja feketél. 
 
Thamus körültekint figyelmesen. 
Lélek se. Minden néma, nesztelen. 
Csalódott mégis; s már indulna vissza. 
Lent kocka várja, bor, s tüzes Melissza. 
De ím, a titkos hang az éjhomályba’ 
Harmadszor is Thamus nevét kiáltja. 
„A földi hang embertől jő; ez égi. 
Ki vagy? Mi kell?” – Thamus szepegve 
kérdi. 
Harsány szózat zúg erre át a légen; 
Meghallják lent is a hajófenéken. 
S ez íge hallik: Thamus, vén hajós, 
Légy tudtodon kívül ma jós. 
Elérve Palodesz magaslatot, 
Add hírül: „A nagy Pán halott!” 
 
S elnémul a duhajkodó csapat. 
Nem kell a korty, nem ízlik a falat. 
Thamusnak nem jön álom a szemére; 
Magába száll, merengő, meghatott; 
S midőn Palodeszt a hajó elérte: 
A part felé 
Kiáltja, mint a szózat rendelé: 
„Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!” 
 
S egyszerre – íly csodát ugyan ki látott? – 
Megindulnak fák, bokrok és kövek. 
Halk zokogás kél; elhaló sirámot 
Kinos nyöszörgés, jajgatás követ. 
Velőt rázó, mély sóhajok keringnek, 
Sirás hangzik fel, csukló, szaggatott. 
De kétségb’ esve túlzokogja mindet: 
„Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!” 
 
Némán hever hétcsövű fuvolája, 
Amellyel nimfákat rémítgetett. 
A föld mátul rideg, zord, néma, árva; 
Nem élnek rajt a játszi istenek. 
A szatirok, szilvánok és najádok 
- Minden bokorban istenség lakott - 
Ott hagytak fát, füvet, forrást, virágot… 
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott! 
 
A természetből elszállott a lélek. 
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Eztán a földön isten nem mulat. 
Nem lesznek többé gondtalan kedélyek; 
Jön a szivet fásító öntudat. 
Egyhanguság, elmélkedés unalma… 
Óh Thamus, ezt jelenti jóslatod! 
Megszűnt az istenek pogány uralma. 
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!” 
 
Hallják ezt a hajósok, de nem értik. 
Meghalt a nagy Pán? álmélkodva kérdik. 
Ki fejti meg e százhangú siralmat? … 
Ti embersorsot intéző hatalmak, 
Óh, küldjetek fényjelt e vak homályba, 
Hogy mit jelent a természet siráma. 
 
És zúg az erdő, hűs szellőcske támad, 
Az éj sötétje szürkeségre bágyad. 
A lejtőn finom ködburok lapul, 
S titkos szózat kél íme válaszul: 
 
 „Pán és családja meghalt. Él az Isten: 

Nem fűben, fában, kőben, de a szívben. 
A kicsapongó istenek halottak, 
Kora lejárt a dölyfös boldogoknak, 
A szenvedők birják eztán a földet. 
Édes gyönyör leszen hullatni könnyet. 
Az erdő hallgatag, szelíd magánya 
A búsulóknak lesz vigasztalása. 
Ki szomorú nem volt az mind pogány, 
Ő rendelé ezt így a Golgothán. 
Ő, aki jámbor, irgalmas, szelid 
S elvette a világnak bűneit.” 
 
És ím kelet felől, ahol pirosra 
Leget, párát a hajnal fénye fest: 
Az ég alján, a földdel összefolyva 
Feltűnik a kereszt.  
 
Reviczky Gyula: Pán halála = Reviczky Gyula 
összes költeménye: Verstár '98 CD-ROM, Bp. : 
Arcanum, 1998, ISBN 963 85923 1 1; MEK-01058
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Mihalovich-művek előadásai 

Mihalovich Ödönnek szentelt hangversenyek 
 
Az első szerzői est 
1870. április 6., Vigarda, Az Orsz. Magyar Gazdaasszony-Egylet javára  
vezényel: Mihalovich, 
közreműködik: Pauli-Markovics Ilka, Joseffy Raffael, a pesti Unio, és a BFTZ 
Athéni Timon - nyitány,  
Holdvilágos éjjel -  zenekari dal,  
Hősi induló,  
Hagbarth és Signe - előjáték,  
Zongora-ábránd,  
A vihar regéje – kantáta 
 
A második szerzői est 
1873. március 28., Vigadó, a pesti Wagner-Egylet javára  
vezényel: Mihalovich, 
közreműködik: Dunklné, a Budai Dalárda, és a BFTZ 
Ünnepi előjáték,  
Holdvilágos éjjel – zenekari dal,  
Győzelmi hősdal,  
Rómeó és Júlia – bevezetési zene,  
Csata-dal,  
A Rémhajó – ballada 
 
Mihalovich Ödön – emlékünnepély (nyugdíjba vonulása alkalmából) 
1920. március 01. Bp. Zeneakadémia  
Vezényel: Hubay,  
közreműködik: Reiner Katalin, Zeneműv. Főisk. Zkara 
Toldi szerelme – előjáték,  
Holdas éj – zenekari dal,  
IV. szimfónia  
 
Mihalovich Ödön 80. születésnapja 
1922. október 9., Bp. Magyar Királyi Operaház  
Vezényel: Dohnányi Ernő,  
Közreműködik: BFTZ 
Mihalovich: A Sellő, 
Dohnányi: Hegedűverseny op.27.,  
Liszt: Faust-szimfónia 
 
Mihalovich Ödön temetése alkalmából 
1929. április 25., Bp, Zeneakadémia  
vezényel: Dohnányi Ernő  
Közreműködik: BFTZ,  
Mihalovich: Toldi szerelme – előjáték  
Mihalovich: A kolostorban – (négyszólamú kórus a Toldi szerelme 3. felvonásából) 
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Wagner: Siegfried gyászindulója 
 
A Főiskola néhai örökös elnökének, Mihalovich Ödön emlékezetére  
1930. január 19., Bp, Zeneakadémia, Magyar Rádió közvetítés 
Vezényel: Zsolt Nándor,  
Közreműködik: Zeneműv. Főisk. Zkara, 
Toldi szerelme – előjáték,  
IV. szimfónia  
 
Mihalovich Ödön halálának 10. évfordulójára rendezett emlékest 
1939. május 15., Bp. Magyar Rádió, rádióközvetítés 
Vezényel: Dohnányi,  
Közreműködik Sándor Erzsi (ének), Operaházi Zenekar,  
A Sellő,  
Wesendonck-dalok: Egy bánat dúl, Te Rólad oly szép…,  
Holdvilágos éjjel – zenekari dal 
Ereszkedik le a felhő - dal 
IV. szimfónia
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A jelentős magyar zeneszerzőket felvonultató hangversenyek 

Mihalovich-művek részvételével 
 
1870. április 5. MTA Díszterme  
Liszt fiatal magyar szerzők műveit mutatja be 
Vezényel: Liszt Ferenc 
Közreműködik: BFTZ  
Erkel Sándor: Csobánc – nyitány,  
Liszt: I., Esz-dúr, zongoraverseny,  
Langer Viktor: Ave Maria,  
Orczy Bódog: A renegát – nyitány és ária,  
Bertha Sándor: Nászinduló,  
Mihalovich: A szellemek hajója  
 
1890. október 29. Magyar Királyi Operaház  
Magyar Színészet fennállásának 100. évfordulója 
Vezényel: Gustav Mahler és Erkel Sándor 
Közreműködik: M. Kir. Op. Ének- és Zenekara 
Huber Károly: Nyitány 
Liszt: Ünnepi hangok 
Mihalovich: Toldi szerelme – előjáték és Királyhimnusz,  
Szabó Xavér: d-moll szimfónia – részlet 
Erkel: Ünnepi nyitány 
 
1903. május 4. Vigadó  
BFTZ fennállásának 50. évfordulója  
Vezényel: Kerner István 
Közreműködik: BFTZ 
Erkel: Ünnepi nyitány,   
Hubay: Idyll és Gavotte ,  
Goldmark: Zrínyi – szimfonikus költemény,  
Mihalovich: IV. szimfónia, c-moll - Adagio és finale  
Liszt: Magyar fantázia zongorára és zenekarra  
 
1907.április 14., Helsinki 
Karmester: Rékai Néndor 
Finn Akadémiai Zenekar 
Kálmán Imre: Endre és Johanna 
Mihalovich Ödön: Toldi szerelme – előjáték 
Hubay: B-dúr szimfónia – Scherzo 
Dohnányi: d-moll szimfónia – Andante 
Buttykay: Az ünneprontók 
Weiner: Szerenád 
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Rékai: Csürdöngölő a Nagyidai cigányokból. 
 
1907. május 14. Budapest, Zeneakadémia 
A Liszt Ferenc téri zenepalota felavatása 
Vezényel: Popper Dávid és Hubay Jenő 
Közreműködik: Akadémiai Ének- és Zenekar 
Mihalovich: Királyhimnusz,  
Erkel: Ünnepi nyitánya,  
Koessler: A megdicsőültekhez (Gyászóda Béri (Moravcsik) Géza szövegére)  
Volkmann C-dúr zongoraversenye –szólista: Bartók Béla,   
Mihalovich: III. szimfónia 4. tétele, Ünnepi hangok címmel 
 
1910. március 12., Párizs – Hotel des Mondes 
Magyar fesztivál,  
Közreműködik: Bartók, Dohnányi, Hubay, Popper, 
Weiner: Vonóshármas  
Szendy: Aforizma 
Kodály: Csellószonáta  
Bartók: 12 Bagatell, Fantázia, Román tánc 
Mihalovich:  Három dal – Kovács Sándor zongorázza 
Dohnányi : Triószerenád 
 
1910. július 18., Ostende (Kursaal d’ Ostende)  
Magyar est  - korabeli jelentős magyar zeneszerzők bemutatása 
Vezényel: Hubay Jenő  
Hubay: Alienor-előjáték, 3. hegedűverseny  
Siklós: Szvit (Találkozások) 
Buttykay: Az ünneprontók  
Bartók: Scherzo  
Mihalovich: A Sellő 
Weiner: Szerenád 
Dohnányi: Szvit  
Zichy: Nemo – előjáték 
 
1911. december 4-6. Róma  
Magyar napok – magyar zeneszerzők bemutatása 
Vezényel: Hubay Jenő 
Közreműködik: Santa Cecilia Akadémia Zenekara 
Herzfeld: Ünnepi induló 
Bartók: Scherzo,  
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny (szólista: Dohnányi) 
Hubay: Moharózsa-nyitány,  
Mihalovich: A Sellő  
Dohnányi: Passacaglia 
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Rékai: Nagyidai cigányok – szvit 
 
Buttykay: Az ünneprontók, 
Hubay: 3. hegedűverseny (szólista: Vecsey Ferenc) 
Weiner: Szerenád 
Aggházy Károly, Szendy Árpád, Zichy Géza egy-egy műve 
 
1915. november 9. Bécs, Musikverein 
Vezényel:  Kerner István  
Közreműködik. BFTZ 
Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány,  
Mihalovich Ödön: Toldi szerelme – előjáték,  
Zichy Géza: Rákóczi halála,  
Hubay Jenő: III. hegedűverseny, g-moll, op. 99,  
Buttykay Ákos: Az ünneprontók,  
Bartók Béla: I. szvit, op. 3. (3 tétel) 
 
1920. január 5., Magyar Királyi Operaház –  
Jótékonysági hangverseny, szegény iskolásgyerekek étkezetése és felruházása céljából 
Vezényel: Kerner István és Dohnányi Ernő,  
Közreműködik: Medek Anna (Piroska), Dr. Székelyhídy Ferenc (Elek), BFTZ 
Liszt: Hungária,  
Erkel: Elek áriája a Névtelen hősökből,  
Dohnányi: Változatok egy gyermekdalra,  
Mihalovich: Piroska áriája a Toldi című zenedrámából,  
Bartók: I. szvit 
 
1921. május 29., Magyar Királyi Operaház 
Apponyi Albert 75. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség sorozat 
Vezényel: Kerner István 
Közreműködik: BFTZ 
Nemzeti hitvallás 
Mihalovich Ödön: III. (Patetikus) szimfónia 
Hubay Jenő: Cremonai hegedűs 
 
1922. III.28. Bp. Magyar Királyi Operaház,  
Zeneakadémisták operai vizsgahgv,  
Vezényel: Szikla Adolf,  
Közreműködnek: az Operaház és a Városi Színház zenészei 
Mihalovich: Toldi szerelme – szerelmi jelenet a 2. felvonásból 
Toldi: Nedev Atanáz, Piroska: Goldberger Kató, Erzse: Radnai Erzsi,  
 
1925. május 3. Budapest, Zeneakadémia 
Retrospektív hangverseny a Zeneakadémia fennállásának 50. évfordulójára,  
Vezényel: Hubay Jenő  
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Közreműködik: A Zeneműv. Főisk. Zenekara 
Erkel: Ünnepi nyitány,  
Koessler: A megdicsőültekhez - gyászóda Béri (Moravcsik) Géza szövegére,  
Mihalovich: A Pán halála,  
Volkmann: F-dúr vonósszerenád,  
Szendy: Helikoni szvit,  
Herzfeld: Ünnepi induló  
 
1928. február 15. Budapest, Zeneakadémia  
Ifjúsági hangverseny magyar szerzők műveiből,  
Vezényel: Hubay Jenő  
Közreműködik: Zeneműv. Főisk. Zenekara 
Mihalovich: IV. szimfónia,  
Hubay: IV. hegedűverseny,  
Weiner: Csongor és az ördögfiak 
 
1935. május 20. Budapest, Magyar Királyi Operaház 
Jubiláris előadás a Zeneakadémia fennállásának 60. évfordulójára,  
Vezényel: Dohnányi Ernő  
Közreműködik: Piroska: Takács Paula, Erzse: Nagy Irén, Toldi: Liontas Constantin,  
és az Operaház Zenekara 
Liszt : Szent Erzsébet oratórium – Erzsébet áriája,  
Erkel : Bánk bán – részlet a 2. felvonásból,  
Mihalovich: Toldi – szerelmi hármas 
Hubay : Cremonai hegedűs – részlet  
Dohnányi : A vajda tornya - részlet 
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Külföldi hangversenyek 
 
Athéni Timon - nyitány 
1867.08.21-25, Meiningen, Tonkünstlerversammlung ünnepsége, vezényel: Damrosch 
 
Rémhajó – ballada  
1872.06.26-30, Cassel, Tonkünstlerversammlung ünnepsége, vezényel: Liszt 
 
A Sellő – ballada  
1879. V.  Wiesbaden, Tonkünstlerversammlung, vezényli: Richter,  
1882. I. Drezda, vezényli: Wüllner 
1883. V. München, Tonkünstlerversammlung, vezényli: Bülow 
1887. II.17. Angers, az Association artisque d’Angers rendezte Festival Hongrois során 
1910.VIII. 18., Ostende (Kursaal d’ Ostende), vez: Hubay 
1911. XII. 5. Róma, Santa Cecilia Zkar, vez: Hubay  
1912. XII.15. Bécs, Wiener Konzertverein Orchester, vez: Ferdinand Loewe 
1918.IV.3. Lemberg  
1918.IV. 19. Lemberg (P.R.N. 23 – Galizien) 
 
Gyászhangok nagyzenekarra Deák Ferenc emlékére 
1876, Bécs 
 
Faust-ábránd 
1883.05., Lipcse, Tonkünstlerversammlung, vezényel: Liszt 
 
A Pán halála Reviczky Gyula költeményére  
1902. XI.15., Berlin, Beethoven-Saal, Busoni 2. hangversenyén 
 
Toldi szerelme - előjáték 
190. 04. 14. Helsinki, vez: Rékai, 
1915. XI. 8., Bécs, Konzertverein, vez: Kerner, BFTZ 
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Mihalovich Ödön dalai a Zeneakadémia vizsgahangversenyein és nyilvános előadásain 
 
Forrás: 
LFZF évkönyvei 1885/1886-1939/1940 
 
Tanárok a Zeneakadémián: 
Johann Koessler (1891-1904) 
Pauli Rikárd (1887-98) 
Passy-Cornet (1890-1893) 
Malecky Vilmosné (1898-1911) 
Ifj. Ábrányi Emilné (1902- 1911) 
Szabados Béla (1920-1928) 
Hilgermann Laura (1922-1925) 
Sík József  (1922-1929) 
P. Maleczky Bianca (1927-1939) 
K. Duringó Ilona (1939-1940) 
 
Szerelem üdvében – In Liebeslust (Sechs Lieder – für Marie von Moukhanoff, 1870) 
1893.04.09. 
1922.03.28. 
1923.01.21. 
1924.03.13. 
1925.03.13. 
1927.03.22. 
1928.05.23. 
1939.05.03. 
 
Szerelmi dal – Liebeslied (Sechs Lieder – für Marie von Moukhanoff, 1870) 
1887.12.18. 
1890.04.30. 
1890.12.22. 
1893.06.25. 
1907.06.02. 
1927.03.22.  
 
Lied des Glücklichen (Sieben Lieder, 1873?) 
1887.05.22. 
1894.12.01. 
1897.03.27. 
1910.01.15. 
1923.01.21. 
1925.04.03. 
1927.03.22. 
 
Éji dal - Nachtlied (Sechs Gesänge – für Fanny von Mihalovich, 1874) 
1911.03.29. 
 
Néma vágy – Stumme Liebe (Sechs Gesänge – für Fanny von Mihalovich, 1874) 
1940.05.25. 
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Ereszkedik le a felhő (1885?) 
1922.12.21. 
1929.12.17. 
 
Es wohnt ein Gott hoch über unsern Kreise – vegyeskar (1886?) 
1886.05.24. karestély 
 
Repülj, repülj! (Endrődi Sándor szövegére, 1888?) – vegyeskar 
1888.05.31. 
1904.05.06.  
 
Csak egy gondolatom van  - Ich weiss einen Gedanken (Sieben Gedichte von Mathilde 
Wesendonck, 1891) 
1894.12.01. 
 
Liliomszál (Hat dal Endrődy Sándor kuruc nótáiból, 1897) 
1897.12.17. 
1905.01.21. 
1908.01.30. 
1908.03.20. 
1940.05.25. 
 
Letépik vad szelek (Hat dal Endrődy Sándor kuruc nótáiból, 1897) 
1911.02.24. 
 
Megírtam a levelet (Hat dal Endrődy Sándor kuruc nótáiból, 1897) 
1898.02.24. 
1898.06.12. 
1907.03.17. 
1907.06.02. 
1920.05.14. 
1922.05.15. 
1924.04.08. 
1940.05.25. 
 
Tündérarcod (Hat dal Endrődy Sándor kuruc nótáiból, 1897) 
1898.01.29. 
1898.02.24. 
1898.06.12. 
1902.12.18. 
1904.01.23. 
 
Édes szívem (Hat dal Endrődy Sándor kuruc nótáiból, 1897) 
1909.05.12. 
1910.12.17. 
1912.05.03. 
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Mihalovich-dalok kötetekben 

 
Magyar zeneköltők kiállítási albuma (1885), szerk. Bartalus István. Bp., Rózsavölgyi és T. 
Öt férfikar (é.n.), Bp., Harmonia 
Magyar Arion I.: Vegyeskarú énekek gyűjteménye (1892): Szerk. Harrach József, Bp, 
Lampel  
Magyar Arion II. (1893), Szerk. Harrach József,  Bp. Lampel  
Arany lant III. : Gyermek- és nőikarok gyűjteménye iskolai használatra (1895), szerk. 
Harrach József. Bp., Lampel 
Petőfi album (1898): 100 ének és dal Petőfi költeményeire énekhangra zongora kísérettel, 
összegyűjtötte és a magyar nemzet újjászületése ötvenedik évfordulója alkalmából 
közrebocsátja Langer Victor. - Bp. ; Leipzig : Rózsavölgyi 
Új Magyar Orpehus (1901), (összeállította és részben átírta: Major J. Gyula):  XVIII, XIX, 
XX század : vegyes tartalmú zenegyűjtemény. 1. füzet : Női karok, Bp., Pesti Könyvnyomda 
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Mihalovich Ödön operái és azok játszottsága 
 

Hagbarth és Signe (1865-1874) 
 

Nagyopera 4 szakaszban, Írta: Adolf Stern, Ford: Váradi Antal 
 
Szereplők: Signe, dán királylány (szoprán), Hagbarth, norvég király (tenor), Bera, Dánia 
királynője (szoprán), Alf, dán királyfi (tenor), Alger, dán királyfi (bariton), Hilde, Signe 
kísérője (alt), Hamand, Hagbarth fegyvernöke (basszus) 
 
Zenekara: (1 kisfuvola), 3 fuvola, 2 oboa, (1 angolkürt), 2 klarinét, (1 basszusklarinét), 2 
fagott, 4 kürt, 3 trombita, 1 basszustrombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, cintányér, háromszög, 
hárfa, vonósok – színpadi zene: 4 trombita, 3 harsona, 1 tuba  
 
Előadások az OSZK-Operakataszter, MS. 124/1 218. alapján 
1886. 01.17., 23., 30., 04.16., 20., K: Erkel Sándor,  
Bera: Bartolucci Vittorina., (április: Tremelli Vilma), Alf: Pauli Richárd, (01.30. Dalnoki), 
Alger: Bignio Lajos, Signe: Reich Irma, (április: Szigetiné), Hilda: Saxlehner Emma, 
Hagbarth: Gassi Ferenc, (április: Hajós Zsigmond), Hamund: Ney Dávid, Ragmar: Tallián 
(április: Szendrői), Rolf: Láng Fülöp. 
 

Wieland, der Schmied (1877-1879) 
 
Zenedráma 3 felvonűásban, Írta: Richard Wagner nyomán Adolf Stern, bemutatatlan 
Szereplők: Wieland, kovács (tenor), Schwanhilde, hattyúlány (szoprán), Bathilde, királylány 
(szoprán), a király (basszus), egy hadvezér (bariton) 
 
Zenekara: (1 kisfuvola), 3 fuvola, 3 oboa, (1 angolkürt), 3 klarinét, (1 basszusklarinét), 3 
fagott, 4 kürt, 3 trombita, 1 basszustrombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, cintányér, háromszög, 
hárfa, vonósok – színpadi zene: 3 Stier(tülok)kürt, 2-2 trombita. 
 
 

Eliana (1885-87) 
Költemény 3 felv, Tennyson után írta Herring Hans, Ford: id. Ábrányi Emil, 

Szereplők: Eliana (szoprán), Lancelot (tenor), Ginevra királyné (szoprán), Lavinus, Eliana 
bátyja (bariton), Artúr király (bariton), remete (basszus) 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 3 fuvola, 2 oboa - 1 angolkürt, 2 klarinét - 1 basszusklarinét, 3 fagott, 4 
kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, cintányér, hárfa, vonósok, színpadi zene: 3 kürt, 
angolkürt, kis és nagy harangok 
 
Előadások az OSZK-Operakataszter, MS. 124/1 218.alapján 
1908.02.16., 20., 03.01., 14., 28., 04.05., 05.17., 10.04., 12.03., K: Kerner István . 
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Artus: Takáts Mihály, Ginevra: Szamosi Elza, Lancelot: Anthes György, Eliána Vasquez 
Molina Itália, Lavinius: Pichtler Elemér, Kyot: Várady Sándor, Remete: Erdős Richárd, 
Aggastyánok: Kárpáth Rezső, Szendrői, Ney Bernát, Mihályi, Juhász Ferenc, Déri Jenő. 
 
 

Toldi szerelme (1888-1894) 
 
Zenedráma 3 felvonásban 

Szereplők: Piroska (szoprán), Toldi (tenor), Tar (magas basszus), I. Lajos király (bariton), 
Erzse (mély szoprán), Lorántfy, Piroska apja (tenor) 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 nagyfuvola, 3 oboa, (1 angolkürt), 3 klarinét, (1 basszusklarinét), 3 
fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, pergődob, cintányér, hárfa, vonósok 
színpadi zene: 3 trombita 
 
Előadások az OSZK-Operakataszter, MS. 124/1 218. alapján 
1893.03.18. 23., 26., 04.02., 06., 22., 30., K: Rebicsek  József, D:Spannraft Ágoston   
Lajos: Ney Dávid, Toldi: Perotti Gyula, Rozgonyi Pál: Szendrői Lajos, Piroska: Szilágyi 
Arabella, Erzse: Sz. Bárdosy Ilona, Lórántfi Kiss Béla, Bence: Tallián János, bajmester: Veres 
Sándor, Tar Lőrinc: Takács Mihály. 
 
1895. 02.28., 03.03., 09., 04.04., K: Nikisch Artúr 
Lajos: Várady Sándor, Toldi - Perotti, Rozgonyi: Szendrői, Piroska: Szilágyi Arabella, Erzse: 
Kaczér Margit, Lórántfi Kiss B, Bence: Mihályi Ferenc, Bajmester: Veres, Tar: Beck Vilmos. 
 
1904. 04.12., 17., 10.04., K: Márkus Dezső 
Lajos: Ney Dávid, Toldi: Bohnicek Gyula, Rozgonyi: Szendrői Lajos, Piroska: Vasquez 
Molina Italia, Erzse: Berts Vilma, Lórántfi: Pichler Elemér, Bence: Szemere Árpád, 
Bajmester: Ney Bernát, Tar: Beck Vilmos. 
 
1909.11.14., 11.23., 12. 08., 1910.02.01., 1911. 09.08., 11.27., K: Kerner István, R: Alszeghy 
Kálmán; Lajos: Szemere Árpád, Toldi: Környey Béla, Rozgonyi: Venczell Béla., Piroska: 
Vasquez Molina Italia - 12.08-tól Medek Anna, Erzse: Ambrusné, Lórántfi: Pichler, Bence: 
Szemere, bajmester Ney Bernát. Tar – Takács: 1909. 11.14., 1911.09.08., Dalnoki Viktor – 
1909. 12.08, 1910. 02.01, 1911.11.27. 
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Mihalovich Ödön zenekari művei és azok játszottsága 
 
 
Források 
LFZE Könyvtár - Kottatára 
LFZE Régizene Gyűjteménye 
LFZE Évkönyvei 1885/1886-1940/1941 
MR Kottatára  
OSZK Zeneműtár Operabánya 
Major Ervin: Mihalovich Ödön, = Muzsika, 1929/5 
Szőnyiné Szerző Katalin: Mihalovich Ödön zeneműveinek jegyzéke,  
= Magyar Zene, XX.évf, 1979/4.sz 
 
Rövidítések 
k: komponálta 
Ea: bemutató 
Mj. Megjelentetésének ideje és helye 
 
A vihar regéje 
Sturmesmythe für Chor und grosses Orchester 
Szövegét írta: Nikolaus Lenau 
K: 1865.06.29., Leipzig, ea: 1870.04.06., Pesten, MÖ 1. szerzői est, mj:? 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 3 fagott, 4 kürt, 2 trombita, 3 harsona, 1 
tuba, üstdob, hárfa, vonósok 
Énekkar: Vegyes kar 
 
Ünnepi induló nagyzenekarra 
K: 1865.12.02., ea: 1865.12..17.,mj: ? 
 
Athéni Timon 
Overture zu Shakespeare’s „Timon von Athen” für grosses Orchester 
K: 4kzg-1866.03.01., zk-1866.04.02., ea:1867.08.21-25, Meiningen, mj:? 
1870.04.06., Pesten, MÖ 1. szerzői est 
 
Hősi induló 
Marche heroique 
K: zg 1868.02.14., 4kzg-1869.01.19. Flórenc, zk: 1869, Pest, ea: zk – 1870.04.06., Pest, MÖ 
1. szerzői est 
 
In der Mondnacht,  
Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Orchesters 
Szövegét írta: Justinus Kerner 
k. 1870 előtt, ea: 1870.04.06., Pest, MÖ szerzői estjén, mj: ? 
1873. március 28., Vigadó, BFTZ, Dunklné asszony, vez: MIhalovich 
1888.XI.14., BFTZ 
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1894.XI.14. Vigadó, Kamarazene-estély940, Singhoffer Vilma (ének) – Gőczy Rezső (zg) 
1900.05.28., Bp. Zak, Grósz Mária ének, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay  
1901.III. 13., Bp., Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
1907.V.16., Bp. Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
1914.I.18., Bp. Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
1920. III.1., Bp. Zak, Akadémiai Zenekar, "Mihályovits búcsú estély alkalmával" 
1928.I.28., Bp. Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
1939.V.03., Bp. Zak, (főpróba a 15-i hangversenyhez) 
1939. V. 15. Dohnányi, Magyar Rádió, Mihalovich-emlékest 
 
Ünnepi előjáték 
Festvorspiel für grosses Orchester 
K: 1870.11.xx, Pesth, ea: 1873.03.28., mj:? 
 
Győzelmi hősidal 
Heroide triomphale 
K: 1871.11.xx, Pesth, ea:1873.03.28., mj:? 
 
Csatadal, férfikar fúvószenekari kísérettel, Petőfi Sándor szövegére 
K: 1872.01.xx, ea 1873.03.28., mj: Táborszky és Parsch, Pest, én. 
 
Zenekara: 2 szárnykürt, 3 trombita, 4 kürt, 3 harsona, tuba, üstdob 
Énekkara: Négyszólamú férfikar 
 
Bevezetési zene 
Einleitende Musik zu Shakespeare’s Romeo und Julia für grosses Orchester 
K: 1872,01,xx, Pest, ea: 1873.03.28., mj:? 
 
An den Sturmwind  
Gedicht von Rückert für gemischten Chor und grosses Orchester 
k. 1872.07.xx, Horpács, ea:?, mj:? 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 2 trombita, 3 harsona, 1 
tuba, üstdob, nagydob, háromszög, vonósok 
 
A Szellemek hajója 
Ballade für grosses Orchester nach Strachtwitz Dichtung Das Geisterschiff 
K:1871, ea: 1871.IV.5. MTA Díszterme, vez: Liszt Ferenc, mj: 1879, Schott’s Söhne, Mainz 
Seinem Meister Franz Liszt in dankbarster freundschaft und Verehrung gewidmet 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 fuvola, 2 oboa, 1 angolkürt, 2 klarinét, 2 fagott, 6 kürt, 3 trombita, 3 
harsona, 1 tuba, üstdob, nagydob, cintányér, háromszög, tam-tam, hárfa, vonósok 
 
1872.04.07., Liszt és Mihalovich négykezes ea 
1872.06.26-30, Cassel 
1873.03.28. Pest, Vigadó 
 

                                                 
 
940 A műsoron még Mihalovich In Liebeslust és Winterlied dala is elhangzott. 
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A sellő Gyulai Pál költeményére (11’) 
L’ Ondine, Ballade nach Paul Gyulai’s dichtung Die Nixe für grosses Orchester 
(k: 1874, ea:1875.03.24. mj: 1879, B. Shcott’s Söhne, Mainz) 
Seinem Freunde Graf Albert Apponyi gewidmet 
 
Zenekara: 2 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, 
háromszög, cintányér, hárfa, vonósok 
 
1875.III.24., Filharmonikusok, Mihalovich vezényli 
1878. I.4., Liszt estélye Delibes látogatása alkalmából, Végh és Mihalovich négykezes ea 
1879. V.  Wiesbaden, Bülow vezényli 
1882. I. Drezda, vezényli: Wüllner 
1883, V., München 
1887.02.17. Angers, az Association artisque d’Angers rendezte Festival Hongrois során 
1896.II. 5.,Filh 
1902. II. 26., Bp, Royal Szálló, Zeneakadémia Zenekara, vez: Hubay 
1908, Akadémia 
1909. I. 31, Bp, Zeneakadémia (01.27?) 
1909.II.16. 
1909.III.11., Marosvásárhely  
1909.III.21., Zeneakadémia 
1910.VIII. 18., Ostende (Kursaal d’) 
1911. XII. 5. Róma 
1912. XII.15. Bécs, Wiener Konzertverein Orchester, vez: Ferdinand Loewe 
1914. I. 26/27. Bp, Filharmónikus hangverseny (7.), vez: Kerner István 
1914. XII. 12., Bp 
1918. IV. 3., Lemberg 
1918. IV. 19., Lemberg (P.R.N.23-Galizien) 
1920. V.9., Városi Színház, vez: Fleischer Antal 
1920. XI.22., Bp 
1922. III.28., Népopera 
1922. X.9., Szerző 80. szülnap, vez: Dohnányi Ernő 
1922. XI. 26. vez: Ábrányi Emil 
1922.XII.10., Fiatalok hangversenye 
1925. I.22., Bp 
1925. X.23. vez: Ábrányi Emil 
1927,xxxxx, Bp 
1930. I. 19. vez: Ábrányi Emil, Vigadó, Székesfővárosi Zenekar 
1930. II.12, Debrecen 
1930. VII.14. Állatkert 
1931.IV.18. 
1939.05.15. Dohnányi, Operaházi Zenekar, MR-adás, MÖ-emlékest 
1941. XII.12. 
1944. VII.13., Rádió, vez: Ábrányi Emil 
2006.03.06. Szeged, Fricsay-terem, vez: Somorjai Péter, Vántus Zenekar 
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Hero und Leander nach Schiller’s Ballade für grosses Orchester 
k: 1875.12.26., ea: 1879.01.13. Filh., vez: Richter János, mj: 1879., B. Schott’s Söhne, Mainz 
Frau Cosima Wagner gewidmet 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 fuvola, 2 oboa, 1 angolkürt, 2 klarinét, 1 basszusklarinét, 2 fagott, 4 
kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, cintányér, hárfa, vonósok 
 
1897. I.13., BFTZ, Erkel Sándor 
1911.XI.22., BFTZ, Kerner 
 
Gyászhangok nagyzenekarra (7’) 
K:1876, ea:1876, Bécs, mj: B. Schott’s Söhne, Mainz, 1879 
Deák Ferenc emlékére  
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 
tuba, üstdob, cintányér, vonósok 
 
1907.III.5/6 Eger 
1930. VI.04. Berg Ottó, Operaházi Zenekar, MR-adás 
1932. X.06., MR-adás 
 
Le Ronde du Sabbat d’aprés la Ballade de Victor Hugo composée pour grand Orchester 
K: 1878, ea:1879.11.26. vez: Richter János, mj: 1879, B. Schott’Söhne, Mainz,  
Archív zkari szólamai elvesztek 
A mon Frére Charles de Mihalovich 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona,  
1 tuba, üstdob, háromszög, tamtam, cintányér, hárfa, vonósok 
 
1904.XII. 20. 
1905. III. 19. Vigadó, Népszerű Filharmonikus estek 
 
I. (d-moll) szimfónia (44’) 
Symphonie (d-moll) für grosses Orchester  
K: 1879, ea: 1885.III.20., Filharmónia, vez: Erkel Sándor, mj: é.n., Breitkopf und Hartel, 
Leipzig 
Seinem Freunde Johann von Végh gewidmet 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 nagyfuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 
1 tuba, üstdob, háromszög, cintányér, vonósok 
 
1.tétel: Allegro con moto (12 perc) 
2.tétel: Allegretto scherzando - Piu moto (6perc) 
3.tétel: Marcha funebre: Adagio assai - L'istesso tempo (10 perc) 
4.tétel: Allegro- Un poco sostenuto (16 perc) 
1901. I.30.? 
1906.XI. 21. BFTZ, Kerner 
1907. I.  
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Faust-ábránd (18’) 
Eine Faust-Phantasie für grosses Orchester 
K: 1878/1879? ea: 1883.05.06, Lipcse, vez: Liszt Tonkünstlerversammlung, mj: é.n., 
Breitkopf und Hartel, Leipzig 
Herrn Hans von Bülow gewidmet 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 nagyfuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 
1 tuba, üstdob, cintányér, hárfa, vonósok 
 
1896.II.24., BFTZ, Felix Mottl vezényli 
 
TOLDI SZERELME opera részletei 
Toldi szerelme-előjáték (7’) 
K:1888, ea: 1890.10.29., mj: 1895, Rózsavölgyi 
1890. X.29. Magyar színészet 100 éves fennállása, Magy. Kir. Operaház, vez. Mahler 
1907.04.14. Helsinki, Magyar kortárszene bemutatkozása, vez. Rékai 
1914. XII.17., Bp, Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay  
1915. XI.8., Bécs, Konzertverein vez: Kerner 
1918. V.13. Bp, Zak, vez: Hubay 
1920. III.1., "Mihályovits búcsú estély alkalmával" 
1923 
1927. IV.17., Pesti Vigadó, vez: Vaszy Viktor 
1929. IV.25., vez: Dohnányi, BFTZ, MÖ temetése alkalmával 
1930. I.19., vez: Zsolt Nándor, Zeneműv. Főisk. Zkara, MR-adás, MÖ-hangverseny  
1932. X.22., Zeneakadémia, Arany-emlékünnep 
1933. IV.9., Operabarátok matiné 
2005. 05.14. Magyar Rádió Márványterme, Vántus Zongora-kvintet (átirat) 
2006 – hangfelvétel a Magyar Katolikus Rádióban (átirat) 
 
Magyar király-himnusz (5’) 
A Toldi szerelme 3. felvonás királyhimnusza 
K: 1890, ea: 1890.10.29., vez: Gustav Mahler,  Magyar színészet 100 éves fennállása, Magy. 
Kir. Operaház,  
mj: én., Harmonia, Bp.,  
1891. V.27., Bp, Zak, vez: Koessler  
1892. VI. 07., Bp, Zak, vez: Koessler 
1893. IV. 16., Bp, Zak, vez: Koessler 
1894. IV. 28., 68.Sz. Reicher Gyalogezred Fúvószenekara, vez: ifj. Stern Hugó 
1902. V.09. Bp 
1907. V.14., Zeneakadémia megnyitó ünnepsége 
1914. X. 21., Bp, Zak,  
1916. XII. 09., Bp, Zak, Ferenc József halálára 
1917, Arad 
1918.05.26., Bp, MKO, vez: Kerner István, Az elesettek özvegyeinek és árváinak rendezett 
jótékonysági hangverseny, Őfelsége a Király és Királyné fővédnökségével 
 
Piroska imája 
1893.V.11., Bp. Zak. Kamaraestély 
1898.III.24. Bp. Zak, Kamaraestély 
1922. VI. 13. Bp. Zak, Kamaraestély 
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Szerelmi jelenet a 2. felvonásból 
1920. III. 05.,  Bp. Magyar Királyi Operaház, A szegénysorsú iskolásgyerekek étkeztetésére 
és öltöztetésére rendezett jótékonysági hangverseny 
vezényel: Dohnányi, BFTz 
1922. III. 28. Bp. Magyar Királyi Operaház, zeneakadémisták operai vizsgahgv, Toldi: Nedev 
Atanáz, Piroska: Goldberger Kató, Erzse: Radnai Erzsi,  
vezényel: Szikla Adolf, az Operaház és a Városi Színház zenészei 
1935. V. 20. Bp. Magyar Királyi Operaház, Toldi: Liontas Constantin, Piroska: Takács Paula, 
Erzse: Nagy Irén, vez: Dohnányi, jubiláris ea az LFZE 60. évfordulójára 
 
II. (h-moll) szimfónia (37’) 
Symphonie in h-moll für grosses Orchester 
K:1892. 10.10. (1908 javítás), ea: 1893.01.11. ., vez: MÖ, kéziratos partitúra 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 nagyfuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 3 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 
1 tuba, üstdob, vonósok  
 
1.tétel: Allegro energico 
2.tétel: Andante con moto - Tranquillo molto - Un poco piu lento e molto tranquillo 
3.tétel: Scherzo¸ Allegro-Presto-Un poco meno mosso-Piu mosso 
4.tétel: Allegro con brio - Un poco sostenuto 
1908. XII. 14, Bp. Zak, Akadémiai Zenekar, Hubay vezényel 
 
Pán halála Reviczky Gyula költeményére (25’) 
K:1898.01.04., ea: Bp, 1898.03.02., kéziratos partitúra 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 3 nagyfuvola, 3 oboa, 1 angolkürt, 3 klarinét, 1 basszusklarinét, 3 
fagott, 1 kontrafagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, háromszög, cintányér, 
nagydob, hárfa, vonósok 
 
1. Vidám hajózás (Allegro giojoso) 
2.Orgia (Allegro vivace) 
3. Pán halála (Lento assai) 
4.A természet gyásza (Tempo di marcia funebre - Allegro con moto 
5. A kereszt diadala (Andante moderato - Lento e maestoso) 
1902. XI.15., Berlin, Beethoven-Saal, Busoni 2. hangversenyén 
1910. I. 24., Kerner István, 6. Filh. Hgv 
1913. X. 21., Népopera, Reiner Frigyes 
1925. V.3, Hubay Jenő, A Zeneakadémia 50 éves évfordulójára 
2007. 04.06., Bp. Nyitott Műhely, Éliás Katalin és Varga Petra négykzes ea. 
 
III. (a-moll, Patetikus) szimfónia (60’, Kerner: 50’) 
Symphonie Pathetique pour grand Orchesre 
K: 1900.02.20., 3.tétel: 1898.12.xx, ea: 1901.01.30., a 4.tétel:1899.01.25., mj:? 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 3 nagyfuvola, 3 oboa, 1 angolkürt, 3 klarinét, 1 basszusklarinét, 3 
fagott, 1 kontrafagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 1 tuba, üstdob, cintányér, hárfa, vonósok 
 
1.tétel: Allegro patetico-Sostenuto-Bentenuto (25’, 15 ’) 
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2.tétel: Scherzo-Allegro-Trio (10-9’) 
3.tétel: Marcia funebre sulla morte dell’ Imperatrice Regine Elisabetta d’ Austria-Ungheria, 
Grave e lento (11-10’) 
4.tétel: Allegro con brio, (Epithalame Paola Borhese esküvőjére) (Ünnepi hangok címmel 
is)941 (15’, 12 ’) 
 
1899. I. 25.  - csak a 3., Gyászhangok tétel 
1901. I. 30 Bp, BFTZ, Kerner 
1907. V.14., Bp. Zak,  - csak a 4.tétel, Zeneakadémia megnyitó ünnepsége 
1911. XII. 21. Bp. Zak, Országos Szinfóniai Zenekar, vez: Kún László 
1912. január 10. Bp, BFTZ, Kerner 
1914. XI.20., Népopera (6.népszerű hgv) – csak a Gyászhangok tétel 
1921. V.29., vez: Kerner István, Apponyi-ünnepség (75. születésnap). 
 
IV. (c-moll) szimfónia (50’, Dohnányi: 35’) 
Quatriéme symphonie  - ut mineur pour grand Orchestre  
K:1902.02.20., (1920.02.16. új 3. tétel), ea: 1903.02.18., mj: ? 
 
Zenekara: 1 kisfuvola, 2 nagyfuvola, 3 oboa, 3 klarinét, 3 fagott, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, 
1 tuba, üstdob, cintányér, vonósok 
 
1. tétel: Lento e maestoso- Un poco piu animato- Allegro non troppo (20-14’) 
2.tétel: Adagio (13-12’) 
3. tétel: Allegro vivace - Piu mosso- Andante- Presto  (8-9’) 
4. tétel Largo assai e maestoso - Allegro giocoso (20-15’); 
 
1903. II.18., Bp, BFTZ 
1903. V.4. (csak a 2. és 4. tétel), a BFTZ 50. évfordulója, vez: MÖ 
1920. III.1. BFTZ, vez: Hubay, (Mihalovich nyugdíjazása alkalmából) 
1928. I. 28., Bp, Zak, Zak. Zenekar, vez: Hubay 
1930. II.19. – Zsolt Nándor, MR-adás, Zak Zkara, A Főiskola néhai örökös elnökének, 
Mihalovich Ödön emlékezetére rendezett hangverseny 
1939. V.15., MR-adás, Dohnányi Ernő, Operaházi Zenekar, MÖ-emlékest, halálának 10. évf 
 
Részletek az ELIANE c. zenedrámából 
1907. I.30. Bp. Zak, Róna Jozefina, Pichler Elemér, Erdős Rikárd, zogorán közreműködik: 
Lichtenberg Emil 
 
Eliane – 1. előjáték 
2005. 05. 14. Magyar Rádió Márványterem - Vántus Rézfúvós-ötös 
2006.03.06. Szeged, Fricsay-terem, Vántus Rézfúvós-ötös 
 
Eliane – 2. előjáték 
2005.05.14. Magyar Rádió Márványterem - Szent Hubertus Kürtkvártet  

 

                                                 
 
941 Csáth (1977) II/ 28., ő a negyedik szimfónia 4. tételének mondja. 
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Mihalovich-művek hangversenynaptára 
 
 
• 1865.12.17. Ünnepi induló nagyzenekarra, BFTZ, Vigadó, Erkel 
• 1867.08.21. Athéni Timon, Meiningen, L. Damrosch,  
• 1870.04.06. A vihar regéje Pest, MÖ 1. szerzői est, 
• 1870.04.06. Hősi induló 
• 1870.04.06. In der Mondnacht 
• 1870.04.06. Athéni Timon 
• 1871.04.05. Rémhajó, MTA Díszterme, Liszt Ferenc,  
• 1872.04.07. Rémhajó, Liszt és Mihalovich négykezes ea 
• 1872.06.26. Rémhajó, Riedel, Cassel 
• 1873.03. 28. In der Mondnacht, MÖ, BFTZ, Dunklné asszony, 2. szerzői est 
• 1873.03.28. Csatadal. 
• 1873.03.28. Győzelmi hősi dal 
• 1873.03.28. Rémhajó 
• 1873.03.28. Ünnepi előjáték 
• 1873.03.28. Rómeó és Júlia 
• 1875.03.24. A sellő, MÖ, BFTZ 
• 1876 Húsvét Gyászhangok nagyzenekarra, Erkel, BFTZ  
• 1876         Gyászhangok nagyzenekarra, Bécs,  
• 1878.01.04. A sellő, Liszt estélye Delibes látogatása alkalmából, Végh és MÖ 

négykezes  
• 1879. V.      A sellő, Wiesbaden, Bülow  
• 1879.01.13. Hero und Leander, Richter, BFTZ 
• 1879.11.26. Le Ronde du Sabbat, Richter, BFTZ,  
• 1882. I.       A sellő, Drezda, Wüllner 
• 1883. V.      A sellő, München, Bülow 
• 1883.05.06. Faust-ábránd, Liszt, Lipcse, Tonkünstlerversammlung 
• 1885.03.20. I. (d-moll) szimfónia, Erkel Sándor, BFTZ,  
• 1887.02.17. A sellő, Angers, Hubay, Festival Hongrois során 
• 1888.11.14. In der Mondnacht, BFTZ 
• 1890.10.29. Toldi szerelme-előjáték, G. Mahler, BFTZ, Magyar színészet 100 éves 

fennállása 
• 1890.10.29. Magyar király-himnusz, BFTZ, Gustav Mahler 
• 1891.05.27. Magyar király-himnusz, Koessler, Zak  
• 1892.06. 07. Magyar király-himnusz, Koessler, Zak  
• 1893.04.16. Magyar király-himnusz, Koessler, Zak 
• 1893.01.11. II. (h-moll) szimfónia, MÖ, BFTZ 
• 1893.05.11. Piroska imája, Bp. Zak. Kamaraestély 
• 1894.04. 28. Magyar király-himnusz, ifj. Stern Hugó, 68.Sz. Reicher Gyalogezred 

Fúvószenekara 
• 1894.11.14. In der Mondnacht, Vigadó, Singhoffer Vilma (ének) – Gőczy Rezső (zg) 
• 1896.02.05., A sellő, BFTZ 
• 1896.02.24. Faust, Felix Mottl, BFTZ 
• 1897.01.13. Hero und Leander, BFTZ, Erkel Sándor 
• 1898.03.02. Pán halála, Erkel Sándor, BFTZ 
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• 1898.03.24. Piroska imája, Bp. Zak, Kamaraestély 
• 1899.01.25. Gyászzene Erzsébet királynéért  
• 1900.05.28. In der Mondnacht, Hubay, Zak, Grósz Mária ének, Akadémiai Zenekar,  
• 1901.01.30. III. (a-moll, Patetikus) szimfónia, Kerner, BFTZ 
• 1901.03.13. In der Mondnacht, Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
• 1902.02.26. A sellő, Bp, Royal Szálló, Zeneakadémia Zenekara, vez: Hubay 
• 1902.05.09. Magyar király-himnusz, Bp  
• 1902.11.15. Pán halála, Busoni, Berlini Filharmonikusok, Berlin Beethoven-Saal,  
• 1903.02.18. IV. (c-moll) szimfónia, Kerner, BFTZ 
• 1903.05.04. IV. (c-moll) szimfónia 2. és 4. tétel, MÖ, a BFTZ 50. évfordulója 
• 1904.12.20. Le Ronde du Sabbat 
• 1905.03.19. Le Ronde du Sabbat, Vigadó, Népszerű Filharmonikus estek 
• 1906.11.21. I. (d-moll) szimfónia, BFTZ, Kerner 
• 1907. I.        I. (d-moll) szimfónia 
• 1907.01.30. Részletek az ELIANE c. zenedrámából, Zak, kamaraest 
• 1907.04.14. Toldi szerelme – előjáték, Helsinki, Rékai 
• 1907.05.14. Magyar király-himnusz, Zeneakadémia megnyitó ünnepsége 
• 1907.05.14. Új hangok, Zeneakadémia megnyitó ünnepsége 
• 1907.03.5/6 Gyászhangok nagyzenekarra, Eger 
• 1907.05.16., In der Mondnacht, Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
• 1908          A sellő, Akadémia 
• 1908.12.14. II. (h-moll) szimfónia, Hubay, Zak, Akadémiai Zenekar 
• 1909.01.31. A sellő, Zeneakadémia  
• 1909.02.16. A sellő 
• 1909.03.11. A sellő, Marosvásárhely  
• 1909.03.21. A sellő, Zeneakadémia 
• 1910.01.24. Pán halála, Kerner István, 6. Filh. Hgv 
• 1910.08.18. A sellő, Hubay, Ostende  
• 1911.12.21. III. (a-moll, Patetikus) szimfónia, Kún László, Zak, Országos Szinfóniai 

Zenekar 
• 1911.12.05. A sellő, Hubay, Róma 
• 1911.11.22. Hero und Leander, BFTZ, Kerner 
• 1912.01.10. III. (a-moll, Patetikus) szimfónia, Bp, BFTZ, Kerner 
• 1912.12.15. A sellő, Bécs, Wiener Konzertverein Orchester, Ferdinand Loewe 
• 1913.10.21. Pán halála, Népopera, Reiner Frigyes 
• 1914.10.26/27. A sellő, Bp, Filharmónikus hangverseny, Kerner István 
• 1914.10.21. Magyar király-himnusz, Bp, Zak,  
• 1914.11.20. Gyászzene Erzsébet királynéért, Népopera, 6.népszerű hgv 
• 1914.12.12., A sellő, Bp 
• 1914.12.17. Toldi szerelme-előjáték, Hubay, Zak, Akadémiai Zenekar  
• 1914.01.18., In der Mondnacht, Bp. Zak, Akadémiai Zenekar, vez: Hubay 
• 1915.11.08. Toldi szerelme-előjáték, Kerner, Bécs, Konzertverein  
• 1916.12.09. Magyar király-himnusz, Bp, Zak, Ferenc József halálára 
• 1917          Magyar király-himnusz, Arad 
• 1918.04. 03., A sellő, Lemberg 
• 1918.04.19., A sellő, Lemberg (P.R.N.23-Galizien) 
• 1918.05.13. Toldi szerelme-előjáték, Hubay, Zak 
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• 1918.05.26. Magyar király-himnusz, Kerner István, Operaház, Az elesettek 
özvegyeinek és árváinak rendezett jótékonysági hangverseny 

• 1920.03.05. Szerelmi jelenet a Toldi 2. felvonásból, Dohnányi, BFTZ, Magyar Királyi 
Operaház, A szegénysorsú iskolásgyerekek étkeztetésére és öltöztetésére rendezett 
jótékonysági hangverseny 

• 1920.03.01. IV. (c-moll) szimfónia, Hubay, BFTZ, Mihalovich nyugdíjazása 
alkalmából 

• 1920.03.01. Toldi szerelme-előjáték, "Mihályovits búcsú estély alkalmával" 
• 1920.03.01. In der Mondnacht, Zak, Akadémiai Zenekar, "Mihályovits búcsú estély 

alkalmával" 
• 1920.05.09. A sellő Városi Színház, Fleischer Antal 
• 1920.11.22. A sellő, Dohnányi, BFTZ, 
• 1921.05.29. III. (a-moll, Patetikus) szimfónia, Kerner István, Apponyi-ünnepség  
• 1922.03.28. Szerelmi jelenet a Toldi 2. felvonásból, Szikla Adolf, Bp. Magyar Királyi 

Operaház, zeneakadémisták operai vizsgahgv 
• 1922.03.28. A sellő, Népopera 
• 1922.10.09. A sellő, Dohnányi, A szerző 80. születésnapja alkalmából 
• 1922.11.26. A sellő, Ábrányi Emil 
• 1922.12.10. A sellő, Fiatalok hangversenye 
• 1923          Toldi szerelme-előjáték 
• 1925.01.22. A sellő, Bp 
• 1925.05.03. Pán halála, Hubay Jenő, A Zeneakadémia 50 éves évfordulójára 
• 1925.10.23. A sellő, Ábrányi Emil 
• 1927           A sellő, Bp 
• 1927. 04.17. Toldi szerelme-előjáték, Vaszy Viktor, Pesti Vigadó 
• 1928.01.28. IV. (c-moll) szimfónia, Hubay, Zeneakadémiai Zenekar 
• 1928.01.28. In der Mondnacht, Hubay, Zak, Zeneakadémiai Zenekar 
• 1929.04.25. Toldi szerelme-előjáték, Dohnányi, BFTZ, MÖ temetése alkalmával 
• 1930.01.19. A sellő, Ábrányi Emil, Vigadó, Székesfővárosi Zenekar 
• 1930.01.19. Toldi szerelme-előjáték, Zsolt Nándor, Zeneakadémiai Zenekar, MR-

adás, A Főiskola néhai örökös elnökének, Mihalovich Ödön emlékezetére rendezett 
hangverseny 

• 1930.01.19. IV. (c-moll) szimfónia, Zsolt Nándor  
• 1930.02.12. A sellő, Debrecen 
• 1930.06.04. Gyászhangok nagyzenekarra, Berg Ottó, Operaházi Zenekar, MR-adás 
• 1930.07.14. A sellő, Állatkert 
• 1931.04.18. A sellő 
• 1932.10.06. Gyászhangok nagyzenekarra, MR-adás 
• 1932.10.22. Toldi szerelme-előjáték, Zeneakadémia, Arany-emlékünnep 
• 1933.04.09. Toldi szerelme-előjáték, Operabarátok matiné 
• 1935.05. 20. Szerelmi jelenet a Toldi 2. felvonásból, Dohnányi, Magyar Királyi 

Operaház, Jubiláris előadás az LFZE 60. évfordulójára 
• 1939.05.15. In der Mondnacht, Dohnányi, Operaházi Zenekar, Magyar Rádió, 

Mihalovich-emlékest, halálának 10. évfordulójára 
• 1939.05.15. IV. (c-moll) szimfónia, Dohnányi  
• 1939.05.15. A sellő, Dohnányi 
• 1941.12.12. A sellő 
• 1944.07.13., A sellő, Rádió, Ábrányi Emil 
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• 2005.05.14. Eliane – 1. előjáték,  Magyar Rádió Márványterem - Vántus Rézfúvós-
ötös 

• 2005.05.14. Toldi szerelme-előjáték Magyar Rádió Márványterme, Vántus Zongora-
kvintet (átirat) 

• 2005.05.14., Eliane – 2. előjáték,  Magyar Rádió Márványterem - Szent Hubertus 
Kürtkvartett  

• 2006.03.06. A sellő, Somorjai Péter, Vántus Zenekar, Szeged, Fricsay-terem 
• 2006.03.06. Eliane – 1. előjáték, Szeged, Fricsay-terem, Vántus Rézfúvós-ötös 
• 2007.04.06. Pán halála, Bp. Nyitott Műhely, Éliás Katalin és Varga Petra négykezes  

 
 

Mihalovich Ödön fényképe újságokban 
 
1903. május Ország-Világ 
1907. június Ország-Világ 
1909. 05. 09. A Hét 
1909. 05.02. Tolnai Világ Lapja 
1910. 04.24. Tolnai Világ Lapja 
1912. 11.03. Tolnai Világ Lapja 
1918. 06.02. Új Idők 
1918. 06.26. Érdekes Újság 
1919. 03.09. A Társaság 
1922. 10.01. Képes Krónika 
1922. szeptember Ország-Világ 
1925. 09.27. Képes Krónika 
1939. 05.12. Rádió Élet 
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A szerző felvételei és hangversenyei Mihalovich Ödön műveiből 
 

• Eliane 1. előjáték  - Windhager Ákos hangszerelése  
Előadás: 2005. 05. 14. Magyar Rádió Márványterem - Vántus Rézfúvós-ötös 
Előadás és felvétel: 2006.03.06. Szeged, Fricsay-terem, Vántus Rézfúvós-ötös 

 
• Eliane 2. előjáték – Várda Zsófia hangszerelése  

Előadás és felvétel: 2005.05.14. Magyar Rádió Márványterem - Szent Hubertus 
Kürtkvartet 

 
• Epithalame Paola Borghese esküvőjére  

Előadás: 2005. 01.15. Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Weisenfeld Melinda és Király 
Miklós – zongora 
Előadás és felvétel: 2005. 05.14. Magyar Rádió Márványterme, Takács Judit és Király 
Miklós – zongora 
 

• Faust, Nr.1. – zongoranégyes, 
Előadás: 2005. 01.15. Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Vaszy Zongoranégyes 
Előadás és felvétel: 2005. 05.14. Magyar Rádió Márványterme, Vaszy Zongoranégyes 
 

• Gyászhangok Erzsébet királyné halálára (III. szimfónia 3. tétele) – a szerző átirata  
Felvétel: 2005. október, Magyar Rádió 6. Stúdió, Magyar Éva és Király Miklós – 
zongora 
 

• Kuruc-dalok   
Előadás: 2005.05.14. Magyar Rádió Márványterme, Geszthy Veronika – ének, Király 
Miklós – zongora 
Felvétel: 2005. október, Magyar Rádió 6. Stúdió, Geszthy Veronika – ének, Király 
Miklós – zongora 

 
• Pán halála – a szerző átirata  

Felvétel: 2007. február 20. Magyar Katolikus Rádió,  
Előadás: 2007. 04.06. Nyitott Műhely: Éliás Katalin és Varga Petra – zongora 
 

• Toldi szerelme, előjáték  
2005. 05.14. Magyar Rádió Márványterme, Vantus Zongoratkvintett 
Felvétel: 2006. 05. 10. Magyar Katolikus Rádió – Bethlenfalvy Bálint hangszerelése,  
Várda Zsófia – kürt, Radics Mihály – hegedű, Király Miklós – zongora 
Előadás – Windhager Ákos hangszerelése, előadók: Árpádházi Szent Erzsébet 
Szimfonikus Zenekar, karmester: Bartal László 
2008. 09.21. Budapest, Rózsák-téri Szent Erzsébet Templom, 
2008. 10.18. Székesfehérvár, Nepomuki Szent János Templom, 
2008.11.05.  19.30, Budavári Nagyboldogasszony Templom 
2008. 12.13. Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium 

 
• Ünnepi hangok (III. szimfónia 4. tétele) – a szerző átirata  

Felvétel: 2005. október, Magyar Rádió 6. Stúdió, Magyar Éva és Király Miklós – 
zongora 
 

http://www.arts.hu/newsite/budavarkoncert.htm
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• Gyászzene Deák Ferenc emlékére – a szerző átirata  
Előadás és felvétel: 2005. 01.15. Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Weisenfeld Melinda és 
Király Miklós – zongora 

 
• A Sellő – szimfonikus költemény,  

SZTE ZFK Vántus István Zenekar, Somorjai Péter karmester 
Előadás és felvétel: 2006. 03. 06. Szeged, Fricsay-terem 
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Bibilográfia 
 

Mihalovich Ödön műveinek forrásai 
 

LFZE Kutatókönyvtára 
Művek 1860-1864 - LFZE – MH. 13.388: egy kötetben, Faust, Schwermuth; Impresion…; 
Faust nr.2; Prométhée; Höllenfahrt…,  

• Rémhajó: LFZE – MH.11.917, (RGY 4244) (1879), partitúra,  Schott, Mainz 
• Sellő: LFZE – MH. 4235, (RGY 13.003) (1879), partitúra,  Schott, Mainz - Zenekari 

szólamai: LFZE Könyvtár Z 11.828/A-B/AR 
• Gyászhangok Deák Ferenc emlékére: LFZE – MH. 6795, (RGY 4245) (1879), 

partitúra,  Schott, Mainz 
Zenekari szólamai: LFZE Könyvtár Z 6.795 

• Hero und Leander  LFZE – MH. 4246, (1879), partitúra, Schott, Mainz 
Zenekari szólamai: LFZE Könyvtár Z 11.916   

• La Ronde du Sabbat LFZE – MH. 11.915., (RGY 4247)(1879), partitúra, Schott, 
Mainz 

• Faust-Phantasie LFZE – RGY 11.921 (1882), partitúra, Breitkopf, Leipzig, 
• 1. szimfónia:   LFZE – 12.305/AR (1882), partitúra, Breitkopf, Leipzig  

Zenekari szólamai: LFZE Könyvtár: Z 12.305/AR  
• 2. szimfónia:   LFZE – Ms.mus.228 
• Pán halála  LFZE – Ms.mus.848. 
• 3. szimfónia:   LFZE – Ms.mus.229  
• 4. szimfónia:   LFZE – Ms.mus.240 
• Toldi szerelme, zongorakivonat, Rózsavölgyi és Társa, Budapest és Lipcse, 1895,  
• Toldi szerelme – partitúra, (LFZE - MH – 9025) litográfia, Rózsavölgyi és Társa, 

Budapest és Lipcse, 1895 
• Eliana, zongorakivonat, Bárd Ferenc K, Budapest, 1908,   
• Eliana, partitúra, LFZE – Ms. mus. 237 
• Wieland, der Schmied – Ms. mus. 271 
• Hagbarth und Signe – Ms. mus. 236 
• Sechs Lieder, Pest Táborszky, 1871, LFZE – MH.4248 
• Acht Gedichte, Leipzig, Schubert, 1872, LFZE –MH.4243 
• Sieben Lieder, Leipzig, Kahnt, (?) OSZK – Mus.pr. 15.152. 
• Sechs Gesänge, Bp, Rózsavölgyi, 1874, OSZK – Mus.pr. 15.150. 
• Sieben Gedichte, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1891, LFZE – MH. 4251 
• Hat dal, Bp, Harmónia, 1897, LFZE – MH. 4242 

 
Mások hivatkozott művei 

• Bertha Sándor (188?): Sellő = Bartlaus István-Gyertyánffy István (1887): Négyes 
dalok könyve, 2., jav, kiadás, Dobrowsky és Franke, 131-138. 

• Brahms, Johannes (é.n.): Symphonie Nr.3., Op.90., Philharmonia V, Wien 
• Bülow, Hans von (1868): Vier Orchesterstücke, Allegro marziale, Kahnt Verlag, 

Leipzig 
• Farkas Ödön: A Sellő, OSZK. Ms. Mus. 1147. 
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• Hartmann, Emil: Eine nordische Heerfahrt (Les vikinges), Trauerspiel Overture, 
op.25., Berlin, én., Carl Simon / Wilhelm Hansen, Copenhagen. 

• Horváth Attila: A Sellő = Magyar Zeneköltők Kiállítási Albuma (1885), szerk: 
Bartalus István, Rózsavölgyi és Társa, Bp, 111-115. 

• Liszt Ferenc (1863): Loreley, LW. N5. 3., für Mezzosopran und Orchester, Ra. 647., 
Kahnt V., Leipzig 

• Mikus Csák István (1916): Sellő, OSZK. Ms. Mus 5373/2a-b. 
• Sgambati, Giuseppe (1881): Sinfonie in Re per grande Orchestra, op.16., Schott’s 

Söhne, Mayence 
• Strauss, Richard (1904): Till Eulenspiegels lustige Streiche op.28., Eulenburg V, 

Leipzig 
• Zichy Géza (é.n.): Egy vár története - L’Histoire d’un chateau, 12 piéces 

caractéristtiques pour grand orchestre. Harmonia K, Bp. 67. 
 

Levelezés, Forrásközlés 
 

• Bartók Béla családi levelei (1981), szerk: Gombóczné Konkoly Adrienne és ifj. Bartók 
Béla, Zeneműkiadó, Bp 

• Babrtók Béla levelei (1971), szerk: Demény János, Zeneműk, Bp 
• Birkin-Feichtinger, Inge (2002): Ödön von Mihalovich’s Gustav Mahler Bild aus der 

Sicht von Briefen an Amthilde Wesendonck aus der Jahren 1889-97 = Studia 
musicologica, Bp 

• Birkin-Feichtinger, Inge (2003): „Hochverehrter Meister” – Briefe von ödön von 
Mihalovich an Franz Liszt = Studia musicologica, Bp 

• Birkin-Feichtinger, Inge (2006): Ödön von Mihalovich und das k.k. Hofoperntheater 
in Wien = Studia musicologica, Bp 

• Hans von Bülow: Briefe und Schrifte (1900), herausgeben von Marie von Bülow, 
Leipzig, Breitkopf und Härtel 

• Cornelius, Peter (1905): Literarische Werke, 2. Band, hrsg: Cornelius, Carl Maria; 
Breitkopf und Härtel, Leipzig. 

• Csapó, Wilhelm von (1911): Franz Liszt’s Briefe, Bp, Franklin Verlag  
• Gádor Ágnes-Bata András 1981: Tizenegy kiadatlan Mahler-levél = Magyar Zene 

1981/3. 
• Hamburger, Klára (ed) (1996): Lettres a Cosima et a Daniela, Mardaga 
• Isoz Kálmán: Liszt Cosima levelei Mihalovich Ödönhöz = Énekszó 1950/2.,  
• Isoz Kálmán (1921): Zenei kéziratok jegyzéke. Magyar Nemzeti Múzum kiadása, Bp. 
• Justh Zsigmond naplója és levelei (1977), szerk: Kozocsa Sándor, Szépirodalmi Kvk, 

Bp 
• La Mara (1893): Liszt’s Briefe, Breitkopf und Härtel, Leipzig 
• La Mara (1898): Briefwechsel zwischen Franz Liszt und Hans von Bülow, Breitkopf 

und Härtel, Leipzig 
• Kodály Zoltán (1964): Visszatekintés 1., szerk: Bónis Ferenc, Zeneműk, Bp. 
• Kodály Zoltán (1989): Közélet, vallomások, zeneélet,  - közreadja: Vargyas Lajos, 

Szépirodalmi Kiadó, Bp 
• Mádl Antal (2009): Előszó = Lenau 2 Gedichte – Versek, szerkesztette: Mádl Antal, 

Decens Kiadó, Dunakeszi 
• Pechotsch-Feichtinger, Inge (1999): Briefe von Ödön von Mihalovich an Mathilde 

Wesendonck, = Studia Musicologica, Bp 
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• Prahács Margit (1955): Kiadatlan és ismeretlen Liszt-levelek a Zeneművészeti 
Főiskola levéltárában = Zenetudományi Tanulmányok III., Liszt Ferenc és Bartók 
Béla emlékére, Akadémiai Kiadó, Bp 

• Prahács Margit (1959): "A Zeneművészeti Főiskola Liszt hagyatéka" =  
Zenetudományi Tanulmányok VII, Akadémiai Kiadó, Bp 

• Prahács, Margit (1966): Franz Liszt Briefe aus ungarischen Sammlungen, Akad. K, Bp 
• Raabe, Peter (1931): Liszts Schaffen, Gotta’sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart 

und Berlin 
Kották bejegyzéssel 

 
• Bloch József válogatott szerzeményei és átdolgozása: IV. concertino, Op.63, Rozsnyai 

Kiadás, 1910 = Szeged, Somogyi Könyvtár, Vaszy-hagyaték 
• Bülow, Hans von (1868): Vier Orchesterstücke, Allegro marziale, Kahnt Verlag, 

Leipzig, én. 
• Gruber Emma (é.n.): Sieben Gesänge-n, megj: Bárd Ferenc, Bp-Bécs = Szeged, 

Somogyi Könyvtár, Vaszy-hagyaték, 
• Mahler: Lieder und Gesänge 1-3 Hefte (é.n.) = Somogyi Köynvtár, Szeged, Vaszy 

Viktor-hagyaték: 
• Mihalovich Ödön: Eliána, (1908), Bárd Ferenc, Budapest 
• Molnár Géza: 30 énekgyakorlat, Rózsavölgyi kiadása, 1905 = Szeged, Somogyi 

Könyvtár, Vaszy-hagyaték 
• Szendy: II. rhapsodie hongroise, Rózsavölgyi kiadása, 1904 = Szeged, Somogyi 

Könyvtár, Vaszy-hagyaték 
 

Kéziratos levelek 
 

Mihalovich Ödön Önéletrajza (1872?) OSZK-Fond XII/1322 
Mihalovich a Musical Times ismeretlen újságírójának, 1890?, 04.22, (OSZK – Fond 14/65) 
Mihalovich Ödön vázlatfüzete 1864-1866, Zenetudomány Intézet Könyvtára C518/1969, 
Fond 2/8 
 
Liszt Ferenc Kutatóközpont - Liszt Hagyaték 
1866.05.18. (ep.1179), Cosima levele  
1874.12.22. (ep.1180) Cosima levele  
1875.04.03. (ep.1182) Cosima levele  
1876.01.03. (ep.1185) Cosima levele 
1876.05.02. (ep.1186) Cosima levele  
1876.10.12. (ep.1187) Cosima levele  
1877.01.09. (ep.1188) Cosima levele  
1877.06.27. (ep.1190) Cosima levele  
1877.11.24. (ep.1191) Cosima levele  
1878.03.20. (ep.1192) Cosima levele  
1878.05.20. (ep.1193) Cosima levele  
1878.05.20. (ep.1193) Cosima levele  
1879.02.26. (ep.1197) Cosima levele  
1879.11.29. (ep.1199) Cosima levele  
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Mihalovich Hagyaték  
1876, Mihalovich Dunkl Jánosnak 
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1877.01.25. Mihalovich Dunkl Jánosnak 
1887.11.26. Mihalovich Keglevich-hez 
1902.03.13. Mihalovich K. Lippich Eleknek 
1866.04.22. Bülow Mihalovichnak  
1866.06.15. Bülow Mihalovichnak   
1866.06.21. és 26. Bülow Mihalovichnak   
1866.09.07. Bülow Mihalovichnak   
1866.12.15. Bülow Mihalovichnak   
1866.12.19. Bülow Mihalovichnak   
1867.01.19. Bülow Mihalovichnak   
1867.02.13. Bülow Mihalovichnak   
1868.06.26, Draeseke, Mihalovichnak 
1869.01.08. Bülow Mihalovichnak   
1869.06.25. Bülow Mihalovichnak   
1870.01.10. Bülow Mihalovichnak  
1877.01.25. Mihalovich Dunkl Jánosnak 
1889. 07.22. Mihalovich Erkel Sándorhoz 
1888.03.03. Brahms Mihalovichnak 
1904.01.16. Mihalovich Gaál Endréhez 
Popper Dávid Mihalovichnak 
1897.09.12., D’Albert Mihalovichnak 
 
MOL, Operaházi feldolgozatlan anyag 
1891.05.05. Zichy Géza, Mihalovichnak 
1891.02.23., Zichy Géza Mihalovichnak 
1891.03.03. Mihalovich Zichynek 
1901.10.19. Mihalovich Ödön az Operaház igazgatójának 
 
OSZK – Kézirattár (Mihalovich Levelestár) 
1921.10.16. Mihalovich Hubaynak 
1921.10.18. Mihalovich Hubaynak 
1921.10.24. Mihalovich Hubaynak 
1902.03.13. Mihalovich K. Lippich Eleknek 
1903.03.13. Mihalovich K. Lippich Eleknek 
1903.12.24. Mihalovich K. Lippich Eleknek 
1904.02.23. Mihalovich K. Lippich Eleknek 
1906. ősz, K. Lippich Eleknek Mihalovich 
1906.04.13. K. Lippich Eleknek Mihalovich 
1906.10.25., K. Lippich Eleknek Mihalovich 
1907.08.06., K. Lippich Eleknek Mihalovich 
1908. február, K. Lippich Eleknek Mihalovich 
1910.07.10. Mihalovich az Est szerkesztőségének 
1910.08.16., Mihalovich K. Lippich Eleknek 
1886.08.03. Mihalovich jelentése Treffortnak  
1897- 02.23. Mihalovich Király-Könignek 
 
 
OSZK-Operakataszter, MS. 124/1  
 
ZTI, Bartók Archívum 234, Fond 2/361 Mihalovich ismeretlenhez, 1886. július 6.  
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ZTI, Bartók Archívum 234, Fond 4/361 Mihalovich ismeretlenhez, 1886. július 13. 
 

Korabeli szaksajtó 
 

• (E): Eliane = Magyar Színpad, 1908. február 16. 
• (l.t.; Langer Tivadar): Filharmónia = Pesti Napló, 1898. március 3.,  
• (n.n): Filharmonikus hangverseny= Pesti Hírlap, 1893.01.12. 
• (n.n): Névtelen hősök = Pesti Napló, 1880 december 2.  
• (n.n.): Eliane = Pester Lloyd, 1908. február 19 
• (n.n.) A bécsi lapok az „Elianá”-ról = Zenelap, 1909. április 20., 
• (n.n.): Dur und Moll = Signale, 1904. február 15., Leipzig,  
• (n.n.): Toldi = Polgár, 1909, kedd, november 16.,  
• (n.n.): Wagner hangversenye = Fővárosi Lapok, 1875. március 12. 
• (-n.) Toldi = Szabadszó, 1905.02.28.,  
• (Siklós Albert): Mihalovich Ödön = A Zene, 1929.május 1. 
• (Újdonságok) = Zenelap, 1909. április 20. 4. 
• Fővárosi Lapok 1878. júl.2., 149. 
• Ábrányi Emil: Mihalovich Ödön – Bevezetés a Symphonie pathetique-hez = 

Budapesti Napló, 1901. január 30. 
• Ábrányi Kornél: Dózsa György = Zenészeti Lapok, 1867. április 14., VII/28. 
• Ábrányi Kornél: Józsefi Ráfael hangversenye = Zenészeti Lapok IX/14., 1869. január 

4. 222. 
• Ábrányi Kornél: Ifj. Bertha Sándor és hangversenye = Zenészeti Lapok, X/12., (1869. 

12. 19.) 180. 
• Ábrányi Kornél: Mihalovich Ödön, s hangversenye = 1870. 04. 10. X/28., 
• Ábrányi Kornél: Öt magyar zeneköltő =ZL XI/25. 1871.04.09. 
• Ábrányi Kornél: Kompozitori szemle = A Zenészeti Lapok 1865. december 21. 
• Apponyi Albert emlékbeszéde = (Siklós Albert): Mihalovich Emlékünnep, A Zene, 

1930. február 1. 
• Apponyi Albert: A magyar zenéről = Fővárosi Lapok, 1895. január 12.  
• Apponyi, Albert: Eliane = Leipziger Illustrierte Zeitung, 1908. március 19. 
• Béldy Izidor: Hetedik filharmónikus hangverseny = Pesti Hírlap, 1898. márczius 3. 
• Csáth Géza (2000): A Muzsika mesekertje, szerk: Szaibély Mihály, Magvető, Bp 
• Csáth Géza (1977): Az ismeretlen házban, II, szerk: Dér Zoltán, Fórum K, Újvidék 
• Csáth Géza: Eliána = Nyugat, 1908 / 5. szám 
• Csáth Géza: Filharmóniai Társaság második hangversenye = Budapesti Napló, 1906. 

november 22. 
• Csáth Géza: Népszerű zenekari hangverseny = Budapesti Napló, 1907. január 15. 
• Florestán (Decsi Imre): 4.szimfónia = Zenevilág, 1903.február 24., IV/8.,  
• Fodor Gyula: Arckép - Mihalovich Ödön = A Zene, Temesvár, 1917 december hó 
• Hackl. N. : A filharmóniai társaság (nov.21.)= Zenevilág,1906. december 1.  
• Kárpáth, Ludwig: Eliane = Neues Wiener Tageblatt, 1909. április 18.  
• Kereszty István: VI. filharmóniai hangverseny, Január 30.,=Zenevilág, 1901.február 

15., I/12.,  
• Kereszty István: Műismertetés = Zeneközlöny, 1904, 77-79. 
• Kereszty István: Mihalovich Ödön bécsi diadala = Zenevilág, 1909. április 26. 
• Kereszty István: Mihalovich Ödön 70 éves = Zenelap, Bp, 1917.október 15., 

XXVI/13-14.sz 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/index.html
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• Kern Aurél: Mihalovich, mint ember = Zenei szemle, Temesvár, 1917 december hó 
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	Seht ihr dort die altergrauen Schlösser sich entgegenschauen, Leuchtend in der Sonne Gold, Wo der Hellespont die Wellen Brausend durch der Dardanellen Hohe Felsenpforte rollt? Hört ihr jene Brandung stürmen, Die sich an den Felsen bricht? Asien riß sie von Europen; Doch die Liebe schreckt sie nicht.  Heros und Leanders Herzen Rührte mit dem Pfeil der Schmerzen Amors heil'ge Göttermacht. Hero, schön wie Hebe blühend, Er, durch die Gebirge ziehend Rüstig, im Geräusch der Jagd. Doch der Väter feindlich Zürnen Trennte das verbundne Paar, Und die süße Frucht der Liebe Hing am Abgrund der Gefahr.  Dort auf Sesto's Felsenthurme, Den mit ew'gem Wolkensturme Schäumend schlägt der Hellespont, Saß die Jungfrau, einsam grauend, Nach Abydos' Küste schauend, Wo der Heißgeliebte wohnt. Ach, zu dem entfernten Strande Baut sich keiner Brücke Steg, Und kein Fahrzeug stößt vom Ufer; Doch die Liebe fand den Weg.  Aus des Labyrinthes Pfaden Leitet sie mit sicherm Faden, Auch den Blöden macht sie klug, Beugt ins Joch die wilden Thiere, Spannt die feuersprühnden Stiere An den diamantnen Pflug. Selbst der Styx, der neunfach fließet, Schließt die Wagende nicht aus; Mächtig raubt sie das Geliebte Aus des Pluto finsterm Haus.  Auch durch des Gewässers Fluthen Mit der Sehnsucht feur'gen Gluthen Stachelt sie Leanders Muth. Wenn des Tages heller Schimmer Bleichet, stürzt der kühne Schwimmer In des Pontus finstre Fluth, Theilt mit starkem Arm die Woge, Strebend nach dem theuren Strand, Wo, auf hohem Söller leuchtend, Winkt der Fackel heller Brand.  Und in weichen Liebesarmen Darf der Glückliche erwarmen Von der schwer bestandnen Fahrt Und den Götterlohn empfangen, Den in seligem Umfangen Ihm die Liebe aufgespart, Bis den Säumenden Aurora Aus der Wonne Träumen weckt Und ins kalte Bett des Meeres Aus dem Schooß der Liebe schreckt.  Und so flohen dreißig Sonnen Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, Dem beglückten Paar dahin, Wie der Brautnacht süße Freuden, Die die Götter selbst beneiden, Ewig jung und ewig grün. Der hat nie das Glück gekostet, Der die Frucht des Himmels nicht Raubend an des Höllenflusses Schauervollem Rande bricht.  Hesper und Aurora zogen Wechselnd auf am Himmelsbogen; Doch die Glücklichen, sie sahn Nicht den Schmuck der Blätter fallen, Nicht aus Nords beeisten Hallen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen sie des Tages Immer kürzern, kürzern Kreis; Für das längre Glück der Nächte Dankten sie bethört dem Zeus.  Und es gleichte schon die Wage An dem Himmel Nächt' und Tage, Und die holde Jungfrau stand Harrend auf dem Felsenschlosse, Sah hinab die Sonnenrosse Fliehen an des Himmels Rand. Und das Meer lag still und eben, Einem reinen Spiegel gleich, Keines Windes leises Weben Regte das krystallne Reich.  Lustige Delphinenschaaren Scherzten in dem silberklaren Reinen Element umher, Und in schwärzlicht grauen Zügen, Aus dem Meergrund aufgestiegen, Kam der Tethys buntes Heer. Sie, die Einzigen, bezeugten Den verstohlnen Liebesbund; Aber ihnen schloß auf ewig Hekate den stummen Mund.  Und sie freute sich des schönen Meeres, und mit Schmeicheltönen Sprach sie zu dem Element: "Schöner Gott, du solltest trügen! Nein, den Frevler straf' ich Lügen, Der dich falsch und treulos nennt. Falsch ist das Geschlecht der Menschen, Grausam ist des Vaters Herz; Aber du bist mild und gütig, Und dich rührt der Liebe Schmerz."  "In den öden Felsenmauern Müßt' ich freudlos einsam trauern Und verblühn in ew'gem Harm; Doch du trägst auf deinem Rücken, Ohne Nachen, ohne Brücken, Mir den Freund in meinen Arm. Grauenvoll ist deine Tiefe, Furchtbar deiner Wogen Fluth, Aber dich erfleht die Liebe, Dich bezwingt der Heldenmuth."  "Denn auch dich, den Gott der Wogen, Rührte Eros' mächt'ger Bogen, Als des goldnen Widders Flug Helle, mit dem Bruder fliehend, Schön in Jugendfülle blühend, Über deine Tiefe trug. Schnell, von ihrem Reis besieget, Griffst du aus dem finstern Schlund, Zogst sie von des Widders Rücken Nieder in den Meeresgrund."  "Eine Göttin mit dem Gotte, In der tiefen Wassergrotte, Lebt sie jetzt unsterblich fort; Hilfreich der verfolgten Liebe, Zähmt sie deine wilden Triebe, Führt den Schiffer in den Port. Schöne Helle, holde Göttin, Selige, dich fleh' ich an: Bring auch heute den Geliebten Mir auf der gewohnten Bahn!"  Und schon dunkelten die Fluthen, Und sie ließ der Fackel Gluthen Von dem hohen Söller wehn. Leitend in den öden Reichen Sollte das vertraute Zeichen Der geliebte Wandrer sehn. Und es saust und dröhnt von ferne, Finster kräuselt sich das Meer, Und es löscht das Licht der Sterne, Und es naht gewitterschwer.  Auf des Pontus weite Fläche Legt sich Nacht, und Wetterbäche Stürzen aus der Wolken Schooß; Blitze zucken in den Lüften, Und aus ihren Felsengrüften Werden alle Stürme los, Wühlen ungeheure Schlünde In den weiten Wasserschlund; Gähnend, wie ein Höllenrachen, Öffnet sich des Meeres Grund.  "Wehe, weh mir!" ruft die Arme Jammernd. "Großer Zeus, erbarme! Ach, was wagt' ich zu erflehn! Wenn die Götter mich erhören, Wenn er sich den falschen Meeren Preis gab in des Sturmes Wehn!" Alle meergewohnten Vögel Ziehen heim, in eil'ger Flucht; Alle sturmerprobten Schiffe Bergen sich in sichrer Bucht.  "Ach, gewiß, der Unverzagte Unternahm das oft Gewagte, Denn ihn trieb ein mächt'ger Gott. Er gelobte mir's beim Scheiden Mit der Liebe heil'gen Eiden, Ihn entbindet nur der Tod. Ach, in diesem Augenblicke Ringt er mit des Sturmes Wuth, Und hinab in ihre Schlünde Reißt ihn die empörte Fluth!"  "Falscher Pontus, deine Stille War nur des Verrathes Hülle, Einem Spiegel warst du gleich; Tückisch ruhten deine Wogen, Bis du ihn heraus betrogen In dein falsches Lügenreich. Jetzt, in deines Stromes Mitte, Da die Rückkehr sich verschloß, Lässest du auf den Verrathnen Alle deine Schrecken los!"  Und es wächst des Sturmes Toben, Hoch, zu Bergen aufgehoben, Schwillt das Meer, die Brandung bricht Schäumend sich am Fuß der Klippen; Selbst das Schiff mit Eichenrippen Nahte unzerschmettert nicht. Und im Wind erlischt die Fackel, Die des Pfades Leuchte war; Schrecken bietet das Gewässer, Schrecken auch die Landung dar.  Und sie fleht zu Aphrodite, Daß sie dem Orkan gebiete, Sänftige der Wellen Zorn, Und gelobt, den strengen Winden Reiche Opfer anzuzünden, Einen Stier mit goldnem Horn. Alle Göttinnen der Tiefe, Alle Götter in der Höh' Fleht sie, lindernd Öl zu gießen In die sturmbewegte See.  "Höre meinen Ruf erschallen, Steig aus deinen grünen Hallen, Selige Leukothea! Die der Schiffer in dem öden Wellenreich in Sturmesnöthen Rettend oft erscheinen sah. Reich' ihm deinen heil'gen Schleier, Der, geheimnißvoll gewebt, Die ihn tragen, unverletzlich Aus dem Grab der Fluthen hebt!"  Und die wilden Winde schweigen, Hell an Himmels Rande steigen Eos' Pferde in die Höh'. Friedlich in dem alten Bette Fließt das Meer in Spiegelglätte, Heiter lächelnd Luft und See. Sanfter brechen sich die Wellen An des Ufers Felsenwand, Und sie schwemmen, ruhig spielend, Einen Leichnam an den Strand.  Ja, er ist's, der auch entseelet Seinem heil'gen Schwur nicht fehlet! Schnellen Blicks erkennt sie ihn. Keine Klage läßt sie schallen, Keine Thräne läßt sie fallen, Kalt, verzweifelnd starrt sie hin. Trostlos in die öde Tiefe Blickt sie, in des Äthers Licht, Und ein edles Feuer röthet Das erbleichte Angesicht.  "Ich erkenn' euch, ernste Mächte! Strenge treibt ihr eure Rechte, Furchtbar, unerbittlich ein. Früh schon ist mein Lauf beschlossen; Doch das Glück hab' ich genossen, Und das schönste Loos war mein. Lebend hab' ich deinem Tempel Mich geweiht als Priesterin; Dir ein freudig Opfer sterb' ich, Venus, große Königin!"  Und mit fliegendem Gewande Schwingt sie von des Thurmes Rande In die Meerfluth sich hinab. Hoch in seinen Fluthenreichen Wälzt der Gott die heil'gen Leichen, Und er selber ist ihr Grab. Und mit seinem Raub zufrieden, Zieht er freudig fort und gießt Aus der unerschöpften Urne Seinen Strom, der ewig fließt. 
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