
„A magyarok, akik-
nek semmi fogalmuk 
sem volt zenémrôl és 
Nemzeti Színházuk-
ban egyedül Verdin 
stb. éltek, számomra 
abszolút hihetetlenül 
élénken fogadták 
Nibe lungom, Trisztá-
nom és Mesterdalno-
kom minden részletét, 
magától értetôdôen 
azért, mert én [...] 
mutattam be azo-
kat.” Richard Wag-
ner Mathilde We sen-
doncknak írt, 1863. 
augusztus 3-ai le vele 
a komponista 1863. 
júliusi, pesti koncert-

jei után íródott. Sorai alapján bizonyosnak látszik, hogy a zeneköltô fenti gyôzelmét csakis magának 
tulajdonította, s hogy a világon semmi fogalma nem volt mûvei 1863 elôtti magyar történelmérôl. Wag-
ner véleménye azonban csak az érem egyik oldala; jelen írás célja éppen ezért az, hogy széleskörû for-
rásokat felhasználva, több nézôpontot felvonultatva mutassa be Wagner és Magyarország 19. századi 
közös történelmét. A tanulmány szerzôje a grazi Universität für Musik und darstellende Kunst doktor-
jelöltje, aki a tervek szerint március végén védi meg disszertációját, amely után megszerzi a PhD foko-
zatot. Témavezetôje Peter Revers, az egyetem szenátusának elnöke, az Osztrák Zenetudományi Társaság 
korábbi elnöke. Cikkünk szerzôje a világon elsôként gyûjtötte össze Wagner magyar tematikájú leveleit, 
amelyekbôl tudományos katalógust is összeállított.

✒ Varga Ildikó Rita Anna

a Magyarok
Wagner

és
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A magyar Wagner-história elsô eseménye 1842-re tehetô, 
amikor Richard Wagner neve a Regélô, Pesti Divatlap ha-
sábjain elsô ízben tûnt fel.1 A cikk szerzôje mintegy másfél 
hónappal a drezdai Rienzi-ôsbemutató után számolt be „egy 
új opera szerzô”-rôl, Richard Wagnerrôl, akinek operája 
„igen tetszett”, s „jellemzô, élénk zenével bír”. Ugyanebben 
a rövid hírben arról is írt, hogy a szerzô következô operája 
„A repülô hollandi” majd Berlinben kerül színpadra. Erre 
– némi „bolyongás” után – végül szintén Drezdában került 
sor, mert Wagner a Rienzi sikerén felbuzdulva A bolygó hol-
landi premierjét oda tette át.
A magyar Wagner-történet elsô zenei eseményére tizenegy 
évvel késôbb, 1853. december 8-án került sor. Ekkor hang-
zott fel itthon elôször a Tannhäuser nyitánya a Nemzeti 
Múzeum szalonjában, az Erkel Ferenc vezényelte Pesti Fil-
harmóniai Társaság elsô koncertszezonjának második 
hangversenyén. A premierrôl a hazai sajtó több cikkében 
is megemlékezett, s bár a recenziók közül kizárólag a Pesti 
Napló kritikája2 volt pozitív, Haraszti Emil zenetörténész 
az ôsbemutatót mégis teljes közönség- és sajtósikernek 
könyvelte el külön dicsérve a hallgatóságot: „Mert a ma-
gyar közönség egységes volt, nem törôdött a külföldi lár-
mával, sem a vétót kiáltó külföldi, fôként drezdai, bécsi és 
berlini kritikusokkal és zenészekkel (...)”.3

Hozzá kell tennünk, hogy a magyar közönség korántsem 
lehetett egységes, még nációit tekintve sem. A fôvárosra 
annak idején jellemzô demográfi ai adatokat fi gyelembe 
véve a pesti koncertlátogatók nagyobb része valószínûleg 
német anyanyelvû volt az 1850-as évek elején.4 A magya-
rokat felmagasztaló történetbôl azonban levonható az a 
konzekvencia, hogy Pest lakóinak egy jelentôs hányada 
érdeklôdött a világ zenei újdonságai, közöttük Wagner 
iránt is. A kialakult Wagner-keresletet bizonyítja, hogy 
már a Tannhäuser-nyitány pesti ôsbemutatója elôtt, 1853. 
november 16-án megszületett Luzernben az a Liszt Ferenc-
nek címzett Wagner-levél,5 amely függelékében a Pest és a 
Tannhäuser szó egy közös listán szerepel. A felsorolásban a 
várható bevétel összege – tizenöt Lajos arany – is olvasha-
tó. Az, hogy a Pesti Városi Német Színház (Pester 

1 1842. dec. 4, 2/97. szám, Omnibus-rovat. Lelôhely: Országos Széchenyi Könyv-
tár (a továbbiakban OSZK), Mikrofi lm-tár.   

2 1853. dec. 13., 4/1128. OSZK, Mikrofi lm-tár.    
3 Haraszti, Wagner Richard és Magyarország, Budapest, 1916, p. 223.
4 Pesten és vonzáskörzetében akkortájt megközelítôleg 157497 lakosból mindösz-

sze 57891 volt magyar, 85887 német, 8030 szlovák, 2205 szerb, 656 pedig horvát, 
dalmát, illir, stb. Forrás: Kocsis Károly, Budapest és régiója etnikai térszerkezeté-
nek átalakulása, 1850-1990, in Földrajzi Értesítô, XLIII. évf. 1994. 3-4. füzet, Bu-
dapest, MTA, p. 305. 

5 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, Dritte erweiterte Aufl age in Volksstümlicher 
Gestalt, Herausgegeben von Erich Kloss, Leipzig, Breitkopf&Härtel, 1910, pp. 
278-285. 

Stadtheater) meg akarta venni a partitúrát, Wagner 
következô, 1854. február 3-ai levelébôl6 derül ki, amelyben 
a zeneszerzô Bülow-t kérte, hogy kiadóján, a Meseren ke-
resztül küldjön egy opera-példányt az akkori igazgatónak, 
Theodor Wittének. Az említetteken kívül még négy leve-
lében tett említést Wagner mind a Tannhäuserrôl mind 
fôvárosunkról, amibôl arra következtethetünk, hogy a 
Pesti Német Színház igazgatósága lépéseket tett 1853-1859 
között a Tannhäuser elôadási jogának megvétele érdeké-
ben.
Az, hogy nem a Nemzeti, hanem a Német Színház tárgyalt 
elôször a Tannhäuser bemutatójáról, s hogy a magyar sajtó 
nem volt egyöntetûen lelkes a Tannhäuser-nyitány pesti 
bemutatója után, nem véletlen. Az önálló magyar kultúra 
megteremtése markáns kérdéssé vált akkoriban, ami a két 
színház párharcában is megmutatkozott. A háború eleinte 
a Német Színház javára dôlt el, ám miután az 1849-ben le-
égett, az új épület – amelyet az Újvásár-téren7 1853 körül 
építettek és a Nottheater nevet viselte – egyre kevésbé volt 
képes megtartani Pest vezetô színházának szerepét. Talán 
éppen ezért is igyekezett, hogy 1862. március 6-án, tizen-
nyolc órai kezdettel, Carlo Emanuele de Barbieri vezényle-
tével helyt adhasson a Tannhäuser német nyelvû 
ôsbemutatójának. Errôl mindössze egyetlen kritika maradt 
ránk, amelynek egyik oka, hogy a premierrôl mélyen hall-
gatott a magyar nyelvû sajtó. A pécsi születésû Czeke Sán-
dor, Wagner ismerôse publikált egy vegyes hangvételû kri-
tikát8 „C” álnév alatt az eseményrôl a Pester Lloydban, 
amelyen két akkori, jelentôs wagnerista, Mihalovich 
Ödön és id. Ábrányi Kornél is részt vettek.
Nem csupán a cikkíró Czeke Sándor találkozott Wagner-
rel személyesen, hanem id. Ábrányi Kornél, és rajta kívül 
sok más magyar wagnerista, köztük valószínûleg több is-
mert magyar hölgy is. Ennek egyik bizonyítéka az az 1861. 
április 16-ai keltezésû, Párizsban írt levél,9 amelynek cím-
zettje „Igen Tisztelt Barátnôm”, s amelyben a Tannhäuser 
is szóba kerül. A küldemény vélhetôen Jurkovich 
Leopoldinának, Szemere Bertalan nejének íródott, aki az 
1848-as szabadságharcban jelentôs szerepet vállaló ex-mi-
niszterelnök felesége volt, s családjával Párizsban élt 
számûzetésben. 

6 Richard Wagner, Briefe an Hans von Bülow, Verlegt bei Eugen Diederichs in 
Jena, 1916, pp. 45-46.

7 Mai Erzsébet-tér.
8 Pester Lloyd, 1862. márc. 8, 56. szám. A cikk címe: Tannhäuser und der 

Sängerkrieg auf der Wartburg. Grosse romantische Oper in drei Aufzügen von 
Richard Wagner (Zum ersten Male aufgeführt in deutschen Theater am 6. März). 
OSZK, Mikrofi lm-tár.  

9 Az említett, német nyelvû levelet az OSZK Kézirattára ôrzi, Fond XII/1195 jel-
zet alatt. A levél egyéb jelzete: Wagner’s Hungarian Letters-Selection, a cikk 
szerzôjének katalógusa, a továbbiakban WHL-S/7. 

„Die Ungarn, die keinen Begriff von meiner Musik hatten”? 
avagy Richard Wagner mûvészetének honi fogadtatása és „Magyar Leveleinek” 
rövid krónikája
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Az idôrendben soron következô Wagner-epizód sem ke-
vésbé érdekes már csak azért is, mert egy másik Wagner-
levéllel, vagy esetleg levelekkel kapcsolatban egy sor el-
lentétes információ áll rendelkezésünkre. A történet a 
következô: Wagner 1863. júliusában elôzetes tárgyalások 
után két koncertet adott Pesten a Nemzeti Színházban. 
Önéletrajzi könyvében, a Mein Leben-ben, s több levelé-
ben10 is azt írta, hogy a magyarok, másutt, hogy Radnótfáy 
Sámuel, a Nemzeti akkori intendánsa, megint másutt, 
hogy a Nemzeti Színház vezetôsége személyesen kereste 
fel ôt Penzingben, hogy felkérjék két koncertre. Magyar-
ország egyik akkori vezetô wagnerista orgánuma, a 
Zenészeti Lapok ugyanakkor egy cikkében azt állította, 
hogy Wagner „a napokban egy sajátkezûleg írt levelet in-
tézett Erkel karnagyhoz, melyben hajlandónak nyilatko-
zik fôvárosunkat meglátogatni (...) s egy pár hangversenyt 
rendezni a magyar szinházban.”11 
A kor másik jelentôs lapja a Színházi Látcsô arról írt,12 
hogy Wagner a Nemzeti Színház igazgatóságával „levele-
zésbe ereszkedett” ugyanilyen célzattal. Az elôbbi orgánu-
mokon kívül id. Ábrányi Kornél,13 Elisabeth Hammerstein14 
és a Sämtliche Briefe/1515 (Wagner leveleinek gyûjteményes 
kötetei) is az Erkellel kapcsolatos leveles-történet(ek) va-
lódisága mellett állt ki, nem is beszélve a WBV 
Addendumának ide vonatkozó cikkérôl,16 amely a mára 
elveszett Erkelnek írt Wagner-küldeményt tényként fo-

10 Mathilde Maiernek 1863. júl. 20, Pest (Wagner-Briefe-Verzeichnis, a továb-
biakban WBV, 3625, WHL-S/12.), Mathilde Wesendoncknak 1863. aug. 3, 
Penzing (WBV 3630, WHL-S/15.), és id. Ábrányi Kornélnak, s a Zenészeti La-
poknak 1863. aug. 8, Penzing (WBV A218, WHL-S/16.).

11 1863. júl. 9, III/41. OSZK, Mikrofi lm-tár.
12 Színházi hírek-rovat, 1863. júl. 9-én, 93-ik lapszám. OSZK, Mikrofi lm-tár.
13 Ábrányi Kornél, Erkel Ferenc élete és mûködése (Kulturtörténelmi Korrajz), Bu-

dapest, Buschmann F. Könyvnyomdája, 1895. Ábrányira Haraszti utal, p. 240. 
14 Elisabeth Hammerstein, Richard Wagners persönliche Beziehungen zu Ungarn. 

Disszertáció, 1946, 2. fejezet, pp. 1-2, 13-14. 
15 Richard Wagner: Sämtliche Briefe, Bd. 15, Briefe des Jahres 1863, hrsg. von 

Andreas Mielke, redaktionelle Mitarbeit: Isabel Kraft, Wiesbaden, 2005, Nr. 
171, p. 209.    

16 Addenda 1998-2009 zu Werner Breig, Martin Dürrer, Andreas Mielke: Wagner-
Briefe-Verzeichnis, Breitkopf&Härtel, Wiesbaden, Leipzig, Paris, 1998, p. 7. 

gadta el. A ránk maradt adatokat összevetve az tûnik lo-
gikusnak, hogy Wagner saját szavainak adjunk hitelt. Ám 
mivel a zeneköltô gyakran mesélte úgy emlékeit, hogy 
azok ôt a legjobb fényben tüntessék fel, az ellentmondó 
adatok legalábbis elgondolkodtatóak. Az is elôfordulhat, 
hogy valamilyen szinten mindkét oldalnak igaza van. 
A Wagner-koncertekre 1863. július 23-án és 28-án került 
sor Pesten a Nemzetiben, de a zeneszerzô útjának nem ez 
volt az elsô állomása: július elôtt Bécsben, Prágában, 
Szentpétervárott és Moszkvában is járt, ahol szintén saját 
maga vezényelte operái és zenedrámái részleteit. Mielôtt 
Pestre érkezett volna, írt egy rövid rendelkezést Pen-
zingben a távolléte alatt oda érkezô postai küldeményekrôl, 
amelyet szintén nálunk, az OSZK Kézirattárában 
ôriznek.17 

Wagner július 18-i, esetleg 19-i érkezését követôen 20-án 
már a koncertek összpróbáját vezette, amely után több ma-
gyar zenész munkájáról is szép szavakkal emlékezett meg. 
Az 1863-as pesti Wagner-hangversenyek fogadtatása, ahol 
az elôzô állomásokkal többségében megegyezô mûsort ad-
tak elô, szinte egyöntetûen pozitív volt, ami 1853 és 1863 
között nem volt hazánkban jellemzô. Ebben a meglehetôsen 
széleskörû német (osztrák) ellenes légkör is szerepet játsz-
hatott, ami több alkalommal is észlelhetô volt a magyar 
társadalom rétegeiben. 
A Nemzetibeli operajátszás fôként francia és olasz hagyo-
mányai korábban szintén akadályokat jelenthettek, ám 
nem volt elhanyagolható az egyre erôsödô „magyar öntu-
dat” befolyása sem, amelyet az új a magyar nemzeti opera 
születése is táplálni látszott. A magyarság-kérdés elôtérbe 
kerülése abban is megmutatkozott, hogy bár az említett 
periódusban a német volt a hivatalos nyelv hazánkban, a 
Nemzetiben minden bemutatásra kerülô szerzô operájá-
nak szövegét magyarították általában azok német fordítá-
sából. A magyarítás másik megjelenési formája a magyar 
nevek felvétele lett: így vált Eduard Hoffman Reményi 

17 Jelzetek: OSZK, Fond XII/1356, WBV A214, WHL-S/9. A fakszimile és a ma-
gyar fordítás elsô magyar közlése. A rendelkezés szövege: „Briefe an mich 
sind, wenn sie bis zum 24 Juli ankommen, nach Pest, poste restante mir 
nachzusenden. Penzing, 18 July 1863.” „A nekem szóló leveleket, ha július 
24-ig megérkeznek, küldjék utánam Pestre poste restante. Penzing, 1863. jú-
lius 18.” 
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Edévé, vagy Brand Michael Mosonyi Mihállyá. Wagner 
forradalminak számító muzsikája mellett ezek a teljesség 
igénye nélkül felsorolt körülmények is hatással lehettek 
arra, hogy a német Richard Wagner mûvészetét fôként az 
elsô két magyarországi Wagner-koncert után látszott szin-
te egyöntetûen elfogadni a magyar sajtó és közvélemény. 
Pedig a wagneristák – közöttük id. Ábrányi Kornél, a honi 
wagnerizmus elsô vezére, Mosonyi Mihály zeneszerzô, Re-
ményi Ede, a világszerte elismert hegedûmûvész, Vajda 
Viktor a zenekritikus, író, tanár, és Rosti (Rosty, Barkóczi) 
Pál, az elsô magyar fotográfusok egyike – már az 1850-es, 
’60-as évektôl kezdve sokat tettek a zeneszerzô honi elis-
mertetéséért. Hozzájuk késôbb többek között ifj. Bertha 
Sándor, a zeneszerzô-zeneíró-rajongó, késôbbi anti wag-
nerista is csatlakozott. Ám a törekvések vélhetôen csak a 
’60-as évektôl kezdték éreztetni erejüket az akkori Magyar-
országon. Egyrészt azért, mert az említett wagneristák 
ütôképes csapattá csupán attól az idôszaktól kezdve váltak, 
másrészt pedig mert a legnagyobb wagnerista lap (Zenészeti 
Lapok) is csak azoktól az évektôl mûködött. 
Miután Wagner távozott Magyarországról, két Magyar-le-
velet18 is írt Penzingben. Az elsôt19 Radnótfáy Sámuelnek, 
a Nemzeti Színház akkori intendánsának, a másodikat20 

pedig id. Ábrányi Kornélhoz, a Zenészeti Lapok fô szer kesz-
tô jéhez eljuttatva általában a magyarokhoz, afféle nyílt le-
vélként. Az elsô levélben a komponista köszönetet mon-
dott muzsikusaink munkájáért, s a magyaroknak a pozitív 
fogadtatásért.
Az utóbbi levél, amelynek kézirata sajnos elveszett, több 
sajtóorgánumban is megjelent nyomtatásban. Az elsô 
közlés eredeti nyelven a Pester Lloydban21 történt, a ma-
gyar fordítás22 elé pedig id. Ábrányi Kornél egy elôszót 
írt, amelyben kifejtette, hogy Wagner levelét elégtétel-
nek tekinti, amit végre minden magyar zenéért fáradozó 
megkapott. Az említett nyílt levélben Wagner a magyar 
zene jövôjérôl értekezett. 
A majdhogynem esszének ne vezhetô írás elôzménye, 
hogy a ’63 júliusi koncertek után Wagner több korabeli 
magyar szerzô darabjának kottáját is megkapta mintegy 
ajándékképpen. A zenemûveket – köztük Mosonyi Mi-
hály egy szerzeményét, ami a Tanulmányok zongorára, a 

18 Magyar-levelek: a cikk szerzôje által összegyûjtött, a magyaroszági Wagner-re-
cepcióval kapcsolatos, és-vagy magyaroknak írt, ill. Magyarországon fellelhetô 
Wagner által írt levelek. 

19 A levél kelte: 1863. augusztus 1, Penzing. Lelôhely: a Magyar Állami Opera-
ház Emlékgyûjteménye, 72. 47. 45., WBV 3626, WHL-S/14. Elsô megjelenés 
magyarul: Színházi Látcsô, 1863. augusztus 5, 120-as lapszám in OSZK, Mikro-
fi lm-tár. 

20 Forrás: Niederrheinische Musik-Zeitung für Musikfreunde und Künstler. Köln, 
11/35, 1863. augusztus 29, pp. 279-280. A cikk címe: Richard Wagner über 
ungarische Musik. A cikk a Pester Lloyd 188. lapszámában megjelent tudósítást 
vette át, amire a 279-ik oldalon hivatkozik. Forrás: Bayerische Staatsbibliothek 
Digital, BSB, Niederrheinische Musik-Zeitung für Musikfreunde und Künstler, 11, 
1863. http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10527514 
_00292.html. A letöltés idôpontja: 2015. 01. 31. 

21 Pester Lloyd, 1863. augusztus 19, 188. lapszám. WBV A218, WHL-S/16. Forrás: 
OSZK, Mikrofi lm-tár. 

22 Zenészeti Lapok, 1863. augusztus 20, III/47. Cím: Wagner Richard nyílt levele 
a Zenészeti Lapok szerkesztôjéhez. Ábrányi elôszavával. Forrás: OSZK, Mikro-
fi lm-tár. 

magyar zene elôadása képzésére c. kötetben jelent meg – 
áttanulmányozva Wagner arra a konklúzióra jutott, hogy 
a magyar mûzenei törekvések csak és kizárólag a legtisz-
tább, ôsi források (lásd népzene) felhasználásával juthat-
nak magas szintre Magyaror szágon. Bár Wagner nem lát-
szott megkülönböztetni a magyaros (verbunkos, népies 
mûdal) mûfajokat az autentikus népzenétôl, gondolata 
mégis értékesnek és elôre mutatónak nevezhetô.
Wagner Penzingben, akkori otthonában nem érezhette 
igazán jól magát. Egy 1863. október 12-i, Mosonyi Mihály-
nak írott levél23 is tanúskodhat arról, hogy a zeneköltô 
fontolgatta idôleges pesti letelepedését. Péterfi  (Péterfy) 
Jenô, aki az említett levelet a Magyar Mûvészeti Almanach 
lapjain 1907-ben németül és magyarul is közzétette24 azon 
a véleményen volt, hogy Wagner csupán egy újabb opera-
bemutatójáról írhatott barátjának, Mosonyinak. Tekintve 
azonban, hogy egy premier sem különösebb anyagi, sem 
nagyobb mûvészi változást nem hozott volna Wagner éle-
tébe, valószínûbb, hogy Reményi Ede valóban szavát adta 
a zeneszerzônek arra, hogy Pesten támogatókat nyer szá-
mára, akik segíthetik letelepedését, s ígéretét Wagner 
Mosonyin keresztül kérte számon.  

A zeneszerzô végül nem költözött Pestre, így az ô magyar-
országi történelmének következô mérföldköve a Lohengrin 
bemutatója lett, amelyre a Nemzetiben, 1866. december 
1-én került sor. A premierrel kapcsolatosan a zeneköltô 
két további Magyar-levelet is írt. Az elsôben25 lemondta 
Radnótfáy meghívását, a másikban26 pedig, amit az elô-
adás karmesterének, Huber Károlynak címzett, kedves 
szavakkal mondott köszönetet a szép bemutatóért. 

23  OSZK, Kézirattár, Fond XII/1192, WBV 3669, WHL-S/18. 
24 Péterfi (y) Jenô cikke in Magyar Mûvészeti Almanach, szerkeszt. Incze Henrik, 

Budapest, 1907, VII. évfolyam, pp. 42-43. 
25 Kelt 1866. nov. 26-án, Luzernben. OSZK, Kézirattár, Fond XII/1194. WBV 

4607, WHL-S/21. 
26 1866. dec. 14, Luzern. WBV 4619, WHL-S/22. A levél fakszimiléjét Haraszti 

Emil közli in Hubay Jenô élete és munkái, Budapest, Singer és Wolfner, 1913, a 
12 és 13-as lap között. 
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A Lohengrin volt az elsô olyan hazánkban bemutatott 
Wagner-opus, amely egyöntetû sajtó és közönségsikert ho-
zott. A Fôvárosi Lapokban id. Ábrányi Kornél kimerítô, és 
magasztaló kritikát írt, melyben a wagneri irányzatot a 
francia és olasz operákkal hasonlította össze.27 A Sürgöny-
ben ezt olvashatjuk: „A »Lohengrin« zenéje oly nagyszerû, 
hogy annak egyes tételei a jövô zene legnagyobb ellenét is 
képesek lefegyverezni”,28 a Zenészeti Lapokban pedig szin-
tén Ábrányi hangsúlyozta, hogy a magyar wagneristák ha-
talmas erôfeszítéseket tettek, hogy a premier ilyen pozitív 
visszhangra találjon.29 
Ám még mielôtt a Lohengrint bemutatták volna Pesten, 
München a Trisztán és Izolda premierjének és fényes sike-
rének örvendhetett. Mosonyi Mihály és Rosti Pál Wag-
ner személyes meghívására Münchenbe érkezett, s bár 
Mosonyi a bemutatón nem vehetett részt annak jelentôs 
halasztása végett, mégis beszámolt a Zenészeti Lapok-ban 
élményeirôl, illetve kapott Wagnertôl két újabb Magyar-
levelet is. Mindkét levél egyszerre érkezett Mosonyi után 
haza. Az elsô30 egy meghívó volt egy baráti összejövetelre 
Wagnernél, a másik pedig beszámoló a Trisztán átütô 
müncheni sikerérôl.31

27 Fôvárosi Lapok, A „Lohengrin” zenéje, 1866. dec. 4-én, 3. évfolyam 277-ik szám. 
OSZK, Mikrofi lm-tár.  

28 Sürgöny, Színház és mûvészet-rovat, „LOHENGRIN”, 1866. dec. 4-én, 6. évf. 
277-ik szám. OSZK, Mikrofi lm-tár.

29 Zenészeti Lapok, 1866. dec. 9 és 16-i szám, (7/10 és 11.), Ábrányi á.k. álnév alatt. 
OSZK, Színháztörténeti tár. 

30 1865. május 24, München. WBV 4187, WHL-S/19. Forrás: Haraszti, Wagner 
Richard és Magyarország, Budapest, 1916, p. 324. és 471. 

31 1865. június 14, München. WBV 4215, WHL-S/20. Elsô megjelenés Haraszti-
nál, magyar fordításban, pp. 323-324. Kézzel írt másolat az OSZK Kézirattárá-
ban: Fond XII/1193. 

1869. május 23-án Friedrich Altschul, Bellovics Imre, 
Johann Nepomuk Dunkl, Ellinger József, Mosonyi Mihály, 
Rózsavölgyi Gyula, Rudolf Schweida, és Szoupper 
(Szupper, néha Soupper) Jenô, Richard Wagner jó 
ismerôsei, levelet kaptak a zeneköltôtôl.32 Az említett urak 
az akkori Osztrák-Magyar Monarchia ismert muzsikusai, 
koncertszervezôi, tanárai, kiadói, stb. voltak, s a nekik írt 
levél válaszként érkezett arra a születésnapi felköszöntésre, 
amelyet azok Luzernbe küldtek Wagnernek. A zeneköltô 
népes, magyar ismerôsi-baráti köréhez többek között 
Haynald Lajos bíboros, Apponyi Albert gróf, Siposs An-
tal, Augusz Antal báró, Mihalovich Ödön, Alexandra 
Sztáray-Szirmai grófnô, Dubez Péter, Weber Károly ker-
tész, Huszár Imre, Rabatinszky Mari kisasszony, Rózsaági 
Antal ügyvéd, Jánosi Engel József zeneíró, Richter János és 
még sokan mások is hozzátartoztak. 

A következô Wagner premierre majd két évvel a levél 
után, 1871. március 11-én került sor, amikor a Tannhäuser 
régi verziójának bemutatója volt magyarul a Nemzetiben. 
Az operát id. Ábrányi Kornél fordításában adták elô, s a 
fôpróbán maga Liszt is jelen volt. A fogadtatás igen ve-
gyesnek mondható. A Reform kritikusa szerint a közönség 
élvezte az elôadást, „s a ház a roppant helyárak daczára zsú-

32 A levél magyar fordításának és fakszimiléjének elsô magyar közlése. A szerzô 
fordítása: „Altschul, Ellinger, Mosonyi, Rózsavölgyi, Schweida, Szoupper, 
Bellovits és Dunkel Uraknak! Mélyen tisztelt, kedves Barátaim! Teljes 
szívembôl köszönöm Önöknek szívélyes születésnapi üdvözletüket! Az elsô 
volt, ami a távolból elért; újból életre keltette azokat az összehasonlíthatat-
lanul szívélyes és felemelô Pesten átélt élményeimet, amelyeket Önök nekem 
azokon a szép estéken Pesten szereztek. Ezáltal Önök is életre keltettek en-
gem újra, mert csak az ilyen szép emlékek ölthetik össze a mûvész lelkének 
örökké megújuló életfonalát! Testvéri üdvözlet ezért! Az Önök hálás Richard 
Wagnere. Luzern, 1869. május 23.” LFZF ML1285, WBV 5304, WHL-S/23
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folva volt”.33 Az Ellenôr ugyanaznapi cikke34 szerint az ope-
rának vannak „sivár, unalmas helyei”, Mihalovich Ödön 
pedig – aki késôbb a magyar Wagner-Társaság alapításá-
ban is részt vett – az ôsbemutató színvonalát csupán 
kielégítônek nevezte azzal együtt, hogy a kórusról, a zene-
karról és a díszletrôl elégedetten számolt be az Ungarischer 
Lloyd hasábjain megjelent kritikájában.35 Id. Ábrányi Kor-
nél tollából származott talán a leghozzáértôbbnek 
nevezhetô írás,36 amelyben összességében az elragadtatás 
hangján szólt, ám lelkesedése valószínûleg részben Wagner 
iránti elfogultságának volt köszönhetô.
A Tannhäuser bemutatóját ismét két Magyar Wagner-levél 
elôzte meg. Az elsôt37 az akkor már elhalálozott Radnót-
fáynak címezte Wagner, aki küldeményében Richter Já-
nost ajánlotta a Nemzeti még meg sem üresedett karmes-
teri posztjára. A másik,38 premiert megelôzô levél Erkel Fe-
rencnek íródott. Ebben Wagner megköszönte az operáért 
kapott tiszteletdíjat és egyben azt is kifejtette, miért is nem 
bocsátja a Tannhäuser újabb változatát a Nemzeti Színház 
rendelkezésére.  

33 Reform, Különfélék-rovat, A „Tannhäuser” elsô elôadását, 1871. március 12, II. 
évf. 71. szám. OSZK, Mikrofi lm-tár. 

34 Ellenôr, Nemzeti színház, 1871. március 12, III. évf. 178. szám. OSZK, Mikro-
fi lm-tár.

35 Ungarischer Lloyd, 1871. márc. 14. Hivatkozással: Haraszti, p. 352. 
36 Fôvárosi Lapok, A „Tannhäuser zenéje I. és II.”, 1871. márc. 14 és 15-én, 8/60 és 8/61. 
37 A levél kelte: 1870. márc. 31, Luzern. OSZK, Levéltár, Levelestár/Richard Wag-

ner levele Radnótfáy Sámuelnek. WBV 5543, WHL-S/24.
38 1870. jún. 28, Luzern. OSZK, Levéltár, Fond XII/1190. WBV 5611, WHL-S/25.

A kozmopolita Orczy Bódog, aki Radnótfáyt követte a 
Nemzeti intendánsi székében a Tannhäuser bemutatója 
után nekilátott, hogy saját ízlése szerint alakítsa át a szín-
ház mûsorpolitikáját. Egyik célja Erkel Ferenc és Huber 
Károly eltávolítása lett, s miután ezt elérte, Richtert nevez-
te ki karmesternek. Részben olyan további intézkedései-
nek hála, mint a magyar drámák és zenemûvek számûzése 
a színház programjából, Pesten újra fellángoltak a német- 
és Wagner-ellenes indulatok. A közvélemény fellázadt a 
Nemzeti és a magyar zenei élet germanizálása ellen, s a 
közhangulat romlását a Magyar Wagner Társaság alapítá-
sával kapcsolatban tett lépések is tovább fokozták. Wag-
ner 1872. január 2-án írt ez utóbbi témában levelet39 (dr.) 
Theodor Kafka barátjának, amelyben nem csupán a pes-
ti,40 de a bécsi Társaságról is szót ejtett.
Az indulatok azért is lángolhattak fel ismét, mert Richter 
János koncertet szervezett, amelynek bevétele nagy részét, 
ezer forintot Bayreuth építésének javára ajánlotta fel. 
Ugyan gondosan és elôrelátóan a nyugalmazott magyar 
muzsikusok részére is juttatott ötszáz forintot, a közvéle-
mény egy része sérelmezte, hogy egy ilyen szegény ország, 
mint Magyarország, Németországban jótékonykodik. 
Richter felajánlását és a magyar zenészek munkáját Wag-
ner 1872. március 12-én, úgyszintén Luzernben kelt levelé-
ben41 köszönte meg, amit a Magyar Állami Operaház 
Emlékgyûjteménye ôriz. 

1873. május 10-én újabb Wagner nevéhez fûzôdô esemény 
borzolta fel az akkor már egyesített Budapest lakóinak ke-
délyeit. Ekkor került ugyanis sor A bolygó hollandi Nemze-

39 OSZK, Kézirattár, Fond XII/1191, WBV 6000, WHL-S/26.  
40 A Magyar Richard Wagner Társaság alakuló ülése: 1872. febr. 25. Alapítók: 

Mihalovich Ödön, Richter János, Apponyi Albert gróf, Mende János.
41 Magyar Állami Operaház Emlékgyûjteménye, 72. 48. 46. WBV 6075, 

WHL-S/27. 
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tibeli bemutatójára, amely igen vegyes kritikát kapott. 
Mindössze egy dologban egyezett meg minden orgánum: 
Richter munkájának elismerésében. Ilyetén a Wagnerrel 
kapcsolatos ellenérzések is csökkenni látszottak kissé, ám 
nem sokáig. Richter ugyanis azért, hogy a magyar közön-
séget egy „olaszos” Wagner operával újra meghódítsa, 
1874. november 24-én mûsorra tûzte a Rienzi-t, amely igen 
jelentôs ballépésnek bizonyult és sokat ártott a hazai 
wagnerizmus akkori állásának. 
A magyar Wagner-történet elôbbieknél könnyedebb, rö-
vid intermezzói voltak azok levelek, amelyeket Weber Kár-
oly kertész kapott Wagnertôl 1874. október 22-én 
Bayreuthból és 1875. március 10-én vagy 11-én 
Budapestrôl.42 Az említett úrtól vadszôlô-venyigéket ren-
delt Wagner, amit második üzenete szerint rendben meg is 
kapott, 1874-ben pedig Dubez Péternek, a kor elismert 
hárfamûvészének írt,43 akit a Rajna kincse és A walkür, 
majd a tetralógia hátralévô két részének hárfaszólamai át-
dolgozására kért fel. Wagner elsô óhajának a hárfamûvész 
eleget is tett, ám a második Wagner-Dubez levél44 – amely 
egy meghívó volt a bayreuthi megnyitó zenekarába – már 
nem találkozott Wagner kívánságával, hisz invitálását vé-
gül elfoglaltságára hivatkozva Dubez nem fogadta el. 

42 Az 1874-es levél jelzetei: WBV 6897, WHL-S/28. Az 1875-ös sorok 
jelzetei: WBV A439, WHL-S/37.

43 1874. december 8, Bayreuth, WBV 6925, WHL-S/29. Elsô publikáció: Zenelap, 
Wagner Rikhárd két levele, 1888. november 20, III. évf. 25. szám.  

44 1875. május 28, Bayreuth, WBV 7061, WHL-S/39. Elsô publikáció: lásd az elôzô 
lábjegyzetet. 

1883-ig, Richard Wagner haláláig még egy igazán fontos 
Wagner-esemény történt Budapesten. Wagner Liszttel 
együtt adott koncertet a Vigadóban,45 amely elôtt, való szí-
nû leg 1875 januárjában írt levelet46 a komponista 
Mihalovich Ödönnek a témával kapcsolatosan. A nagy 
sikerû esemény után, amelyet szintén Bayreuth javára ren-
deztek, Wagner – Cosima szavaival élve – gyönyörû levelet 
írt Lisztnek. Az 1875. március 24-én, Bayreuthban kelt le-
vél eredetije ismeretlen helyen található, de annak egy 
Mihalovich által másolt példányát47 a Zeneakadémia 
Könyvtára  ôrzi. A levélben Wagner hálás szavai olvasha-
tók, s egy bocsánatkérés is, mivel a zeneszerzô nem vett 
részt a hangversenyt követô ünnepségen.
Richard Wagner 1883. február 11-i utolsó levelében, ame-
lyet Angelo Neumannak, az utazó Wagner-társulat48 
vezetôjének írt, még megemlítette Pestet, ahol a nagy 
zeneköltô február 13-ai halálhíre hallatán méltón búcsúz-
tak el Wagnertôl. A Nemzeti gyásztáviratot és babérkoszo-
rút küldött, a Filharmóniai Társaság pedig egy búcsúestet 
rendezett, amelyen a Faust-nyitány, a Nagypénteki varázs, 
Siegfried halála, és Beethoven III. szimfóniája hangzottak 
el Erkel Sándor vezényletével.
1883-ban,49 és 1883 után50 Wagner magyarországi recep-
ciótörténete még jó néhány érdekes fordulatot vett, hul-
lámhegyeken és hullámvölgyeken ment át, míg az 1900-as 
évek elejére a zeneszerzô már-már divatossá vált Magyaror-
szágon. Az 1905–1906-os szezon kivételével sosem volt ke-
vesebb, mint harminc Wagner-opera és -zenedráma Ope-
ránkban, amely 1907–1908-ra harminchét elôadásban 
tetôzött. Ez az összes produkció mintegy húsz százalékát 
tette ki, míg a Verdi-dalmûvek elôadottsági gyakoriságra 
öt százalék körülire csökkent. Így az ország, amely eleinte 
fôként az olasz és francia operák és operetták bûvöletében 
élt az 1900-as évek elejére a wagnerizmus erôs bástyájává 
vált. ■

45 A bemutatott Wagner-részletek közül Siegfried halála és Wotan búcsúja elôször 
hangzottak fel Magyarországon.

46 LFZF, a Zeneakadémia könyvtára: ML 1287, WBV 8896, WHL-S/34.
47 LFZF ML 1288, WBV 7072, WHL-S/38.
48 Neumann társulata fôként Wagner „Ring”- jét elôadva járta be Európát. Az 

elôadások színvonala erôsen hakni-jellegû lehetett, részint mert a helyszínek 
gyors egymásutánban követték egymást, részint mert helyszíni próbákra sem 
igazán volt idô. 

49 1883. máj. 23-28: a „Ring” magyarországi ôsbemutatója a Gyapjú utcai Né-
met Színházban. Játszotta: Angelo Neumann társulata, németül. 1883. szept. 
8.-„Mesterdalnokok”- ôsbemutató, Nemzeti Színház, magyarul.

50 1889. jan. 26. és 27: a Rajna kincse és a A walkür ôsbemutatója. 1892. ápr. 9: 
Siegfried, dec. 12: Az istenek alkonya. 1893. jan. 30-febr. 4: a teljes „Ring”. 1901. 
nov. 28: Trisztán és Izolda, 1907. okt. 24: Tannhäuser, „Párizsi verzió”. 1914 és 
1924: Parsifal-bemutatók.
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