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Elôadásomhoz Mosonyi Mihály sógorának, Weber Henrik 
festômûvésznek alkotásai szolgálnak kiindulópontul, a 
zeneszerzôrôl készített portréi és néhány, áttételesen 
Mosonyihoz is köthetô festménye. Mosonyi és Weber kap-
csolatáról a rendelkezésünkre álló leghitelesebb források 
tehát képek; ezek alapján igyekszem kideríteni, ami a 
képzômûvészet szempontjából Mosonyiról és koráról meg-
tudható.
A magyar biedermeier festészet egyik legszebb, mû-
vészettörténeti szempontból is jelentôs portréja Mosonyi 
Mihályt ábrázolja, feleségével, Weber Paulinával együtt, 
aki a kép alkotójának, Weber Henriknek húga volt. Pauli-
na 1846. október 3-án1 lett az akkor még Brand Mihály fe-
lesége, s boldog, de rövid ideig tartó házasságuk Paulina 
korai halálával ért véget 1851. július 13-án. A kettôs port-
ré valószínûleg az 1840-es évek végén keletkezhetett, pon-
tos évszámot nem tudunk.

1 Bónis Ferenc: Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei. 
Magyar Zene, 1989 XXX/2., 161.

Weber szokványos, divatos portréfestészeti eszközöket is 
használ, modelljeit sötét háttér és függöny elé helyezi, 
frontális beállításban, némileg idealizálva, megszépítve: 
hibátlan, világos bôrük, selymesen fénylô hajuk és ruhájuk 
kontrasztot képez a háttérrel. A házaspár testtartásán mi-
nimálisan érezhetô csak, hogy beállított; a festô hihetôen 
ábrázolja a modelljeire jellemzô gesztusokat, érdeme, hogy 
a hagyományos portré mûfaji keretein belül mozogva visz 
különleges intimitást, személyességet, természetességet 
festményébe. 
Tény, hogy a biedermeier jellegzetességei közé tartozik az 
ilyen típusú közvetlen, meghitt hangulatot árasztó ábrázo-
lás, mely által betekintést nyerhetünk egy-egy család ma-
gánéletébe. Függetlenül attól, hogy a portréfestô milyen 
viszonyban állt a modelljeivel, törekedett az intimitás illú-
ziójára, a nézôt is be akarta vonni a személyes családi lég-
kör varázsába.

A 200 éve született Mosonyi Mihály emlékezete
2015. október 3-án egész napos ünnepséget rendezett a Liszt Kutatóközpont Mosonyi Mihály 
zeneszerzô születésének 200. évfordulója alkalmából. A délelôtti matinékoncerten Mosonyi 
Mihály és a szintén 200 éve született Robert Volkmann, a Zeneakadémia elsô összhangzattan és 
ellenpont tanára kamaramûvei közül néhány került elôadásra; a délutáni tudományos üléssza-
kon elôadások hangzottak el Mosonyi Mihály mûveirôl, személyiségérôl, koráról; este pedig 
Mosonyi és Liszt mûveibôl adott koncertet Kassai István és a Festetics vonósnégyes. 

A koncertek és az elôadások iránt nagy volt az érdeklôdés, jó hangulatban telt az emléknap. A tudomá-
nyos ülésszakot a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, Domokos Zsuzsanna szervez-
te, a konferencia a Kutatóközpont és Kutatókönyvtár munkatársainak részvételével és meghívott elôadók 
közremûködésével zajlott. Elôször került sor olyan alkalomra, amelyen a Liszt Kutatóközpont több gene-
rációjának képviselôi – tapasztaltabb kutatók és pályakezdô fi atalok – egymás után felszólalhattak, be-
mutatva a Liszt Kutatóközpont sokrétû, nemcsak Lisztre kiterjedô tudományos munkáját. Az ülésszakot 
Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont alapító igazgatója vezette és moderálta. 
A Zeneakadémia Kutatókönyvtárának munkatársai szintén értékes elôadásokkal járultak hozzá a nap si-
keréhez, mutatva a közönségnek, hogy a könyvtár és a múzeum szoros együttmûködésben dolgozik, jó 
kapcsolatot ápolnak egymással.

A Gramofon szerkesztôsége úgy döntött: a 2015 téli szám Dosszié rovatában Peternák Anna – zenei és 
képzômûvészeti vonatkozású, különlegesen érdekes – elôadásának közlésével tiszteleg a 200 éve szüle-
tett Mosonyi Mihály emléke elôtt. 

Peternák Anna: Mosonyi és sógora – 
Portrék és zsánerképek Weber Henrik életmûvébôl

1 Bónis Ferenc: Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei. Magyar Zene, 1989 XXX/2., 161.
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Weber Henrik festményét az teszi különlegessé, hogy csa-
ládjának közeli hozzátartozóit, húgát és sógorát örökítette 
meg, akiket jól ismert és szeretett. Brand (Mosonyi) Mi-
hály mint Paulina férje jelenik meg, házikabátban, kigom-
bolt mellénnyel, gyûrûvel az ujján, feleségét átkarolva. 
Semmilyen attribútum nem utal arra, hogy ô zeneszerzô – 
nem látunk a képen kottát, hangszert, de még egy tinta-
tartót vagy papírtekercset sem. Különösen érdekes ezt ösz-
szehasonlítani más, korabeli magyar zeneszerzôk, költôk, 
írók portréival, ahol a magyar kultúra kiválóságai repre-
zentatív módon, foglalkozásukat jelzô szimbolikus tár-
gyakkal jelennek meg – és persze feleség nélkül. Weber ké-
pén úgy tûnik, maga Paulina a zeneszerzô attribútuma. 
A feleség korai halála után évekkel Mosonyi nyílt levele-
ket publikált a Zenészeti Lapokban Levelek Paulina kisasz-
szonynak címmel. Párhuzamba állítható Weber portréjával 
egy ilyen levélbôl származó leírás,2 melyet Mosonyi a 
feleségérôl készített, „leecsetelte ôt”, amint koncertet hall-
gatva, átszellemült arccal elmerengve hallgatja az égi han-
gokat. 
„Azért, mivel kegyed e hangversenyeknek bájoló hallgatónôi 
virágkoszorújában mint egy érdekes rózsaszál nem akart, vagy 
gátolva volt részt venni, megboszúlom magamat, leirom, s le-
ecsetelem kegyedet, hogy miként tünt volna fel elôttem e 
müvészeti elôadások alkalmával. (Nagy merénylet egy kontár 

2 Zenészeti Lapok, 1860/61, január, 133.

festésztôl, ki most olyan dologba fog, melyre mind eddig még a 
legnagyobb müvészek sem mertek vállalkozni.)
Ott ül kegyed az Európához cimzett szállodának vagy a nem-
zeti muzeumnak megvilágitott pompás termében, s elmereng-
ve hallgatja az égi hangokat. Nem mozdul, szép sötét szempil-
lái, mintha hallérzékekké változtak volna alighogy néha néha 
rezgenek, s átszellemült arc-kifejezéssel kiséri a legfi nomabb 
hangok hullámzatát is ép úgy, mint azoknak eget ostromló 
menydörgôs kitöréseit. Rafael látva, szent Ceciliájának minta-
képeül választotta volna kegyedet. Némely helyeknél, mintha 
gyémánt keretbe lennének foglalva szemei, ugy ragyognak. S 
mit értek e gyémánt-szerüen ragyogó tekintet alatt? Nem 
mást, mint azon belsô szellemi élvezetbôl folyó elragadtatást, 
melynek érzetével nem minden közönséges emberfi át áldotta 
meg a természet. S lássa kegyed! azon bûvös hatás, melyet ke-
gyedben s talán másokban is a hallgatók közôl a zene ellenáll-
hatatlanul elôidéz, ez a zeneköltôknek legnagyobb élvezete s 
jutalma; mert ilyenkor érzi, hogy nemcsak ô maga egyedül 
szált fel e földröl a költészet magaslataiba; de a zene hangjai-
nak szárnyain masok is – levetkezvén földiségök sár-részeit – 
követik ôt oda, hogy háladalt, s magasztaló dicséneket zengje-
nek a legfelsôbb lény szine elôtt.”
Ugyanazt a mély szeretetet tükrözik e sorok, mint amit 
Weber Henrik festményén is felfedezhetünk Mosonyi gesz-
tusaiban (például ahogy feleségét átkarolja); a zeneszerzô 
személyiségének olyan oldalát tárja elénk, amely rendkívül 
szimpatikus, emberi, nem megközelíthetetlen mûvészként 
áll elôttünk, hanem feleségét odaadóan szeretô férjként. 

Családi festmény 1848-ból

Kevésbé ismert, de nem kevésbé érdekes festmény Weber 
Henrik saját családját ábrázoló, nagy méretû kompozíciója 
1848-ból, melyen Mosonyi és felesége képmását is megta-
láljuk. Mosonyi kockás házikabátot visel, feleségét átkarol-
ja – e két motívum az elôbb tárgyalt kettôs portréra emlé-
keztet. A zeneszerzô – némileg háttérbe vonulva, árnyék-
ban – Weber Henrik és Paulina egyik testvérével, Gusztáv-
val beszélget. Weber Henrik saját magát is ilyen rejtôzködô 
helyzetben ábrázolja,3 háttal, a kép jobb szélén látjuk, 
amint kezében egy jelzésértékûen megfestett papírlapot 
(talán rajzot?) mutat testvérének, a szobrász Frigyesnek. A 
mûvész apja, Weber Mihály pesti posztókereskedô épp új-
ságot olvas, ifjabb Weber Mihály, a legkisebb fi ú szintén, 
vélhetôen egy illusztrációt tanulmányoz éppen, a kép bal 
szélén pedig könyv, újság, valamilyen szelence sziluettjét 
sejtjük. Mindebbôl már látható, hogy a kép egy intellek-
tuális, mûvészet iránt érdeklôdô polgárcsaládot ábrázol. 
Weber szorosan egymás mellé helyezte alakjait. Nagyon 
valószínû, hogy ilyen módon nem ülhettek neki egyszerre 

Mosonyi Mihály és Weber Paulina (Magyar Nemzeti Galéria)

2 Zenészeti Lapok, 1860/61, január, 133.
3 Vajon Weber azért ábrázolta magát és Mosonyit ilyen rejtôzködô módon, alig kivehetô arccal (árnyékban és szinte háttal), mert hasonló-

ságot vélt felfedezni kettejük lelki alkata, karaktere közt, vagy csak véletlenül alakult így a kompozíció? Biztosat nem tudunk, csak talál-
gatni lehet. Mindenesetre az összes többi szereplô arca jól kivehetô és tisztán megvilágított.
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modellt; a festô feltehetôleg külön-külön, legalábbis kisebb 
egységekben festette le családtagjait, kollázsszerûen építve 
fel a kompozíciót – talán ezért is sikerülhetett ilyen nehe-
zen átláthatóra, zsúfoltra. De ez az elsôre hibának tûnô jel-
legzetesség teszi igazán megjegyezhetôvé a képet. Számos, 
interakcióra, kommunikációra utaló gesztust fi gyelhetünk 
meg, Weber ügyesen kapcsolta össze a szereplôket. 
Mosonyi Mihály a kortársak, például Ábrányi Kornél fel-
jegyzései szerint jó társalgó volt,4 nemcsak zenérôl, hanem 
mindenféle tudományról, mûvészetrôl kellemesen lehetett 
vele beszélgetni. Weber festményén úgy tûnik, hogy 
Mosonyi fi gyelemmel hallgatja sógorát, kissé háttérbe hú-
zódva, feleségére és a többiekre is fi gyelve, de türelmesen. 
Talán vitáznak, ezt elsôsorban az egyértelmûen Mosonyi 
felé forduló, neki magyarázó Weber Gusztáv aktív gesztu-

sából sejthetjük (melyet egyébként az elôtérben látható 
kislány megismétel – különleges báj és humor van ebben, 
ahogy a felnôttekhez hasonlóan ô is magyaráz a nagyapjá-
nak valami fontosat). Az egyes portrék hitelesek, fi noman 
kidolgozott, élethû és élettelteli minden arc. 
Ha nem is könnyen, de találunk Weber festményéhez ha-
sonló közvetlenségû, szeretetteli családportrét a korszak-
ból, például Carl Joseph Begas vagy Wilhelm Lindenschmit 
saját családjáról készített portréit említhetnénk; az utóbbi-
ban némi humort is felfedezhetünk, az elôbbi pedig han-
gulatában hasonló, kedves családi kép, bár a családtagok 
itt befelé fi gyelnek, inkább magukkal, mint egymással 
vannak elfoglalva.
Mosonyi Mihály a magyar zene és kultúra kialakításáért, 
fejlesztéséért munkálkodott, éppen úgy, mint ahogy sógo-
ra, Weber Henrik a magyar festészetért. Mindketten olyan 
pionírok, akik németajkúként elsôk közt foglalkoztak ma-
gyarosnak tartott témákkal,5 keresték az egyéni, csak ha-
zájukra jellemzô hangulatot; német nevük, származásuk 
ellenére magyar földön érezték otthon magukat. A 
Zenészeti Lapok megalapításának idején felmerült a gondo-
lat, hogy ne csak zenei, hanem összmûvészeti lapot indít-
sanak, s a képzômûvészeti szekcióban részt vett volna 
Weber Henrik is, Than Mór és Orlai Petrich Soma mel-
lett.6 Ez végül nem valósult meg, mégis mutatja a magyar 
kultúra felvirágoztatásáért munkálkodó közös szándékot, 
mely ekkoriban néhány kiemelkedô értelmiségi mûvészt 
vezérelt, köztük Webert és Mosonyit is.

Weber Henrik magyar történelmi tárgyú 
festményei

Weber Henrik a Pesti Mûegylet tagja volt, mely társaság 
Magyarország elsô és sokáig egyetlen képzômûvészeti szak-
intézménye, 1840-tôl évente egy, 1853–1865 közt pedig ha-
vonta egy képzômûvészeti kiállítást rendezett Pest-Budán.7 
Az 1840-es évek elején még igencsak kevés, magyar 
történelembôl vett témát feldolgozó festmény készült, s ke-
rült kiállításra. 1843-ban a Honderû még mindig arról szá-
mol be, hogy a Pesti Mûegylet kiállításán csak egy ilyen 
tárgyú kép szerepelt (Balassa Ferenc: Corvin Mátyás halá-

4 „[Mosonyi] Finom és megtisztult izlése fölkereste és fölkarolta a szépet, nemest és magasztosat a tudomány, irodalom és szépmûvészet min-
den ágában, s átalában vele társalogni, eszmét cserélni bármely tárgy felett: valódi élvezet volt nemcsak beható éles belátása és itéleténél, 
hanem vonzó és örökifju kedélyénél fogva is, mely még az élet terhesebb küzdelmei közt sem hagyta el soha egészen.” Ábrányi Kornél: 
Mosonyi Mihály élet és jellemrajza. (Pest: Corvina, 1872.) 7.

5 „Weber Henrik az elsôk közé tartozott, aki a sok nehézség ellenére, egy-két kortársa jelentéktelen próbálkozása után már a 40-es évek 
elején jelesebb történeti képeket állít ki a magyar história körébôl. Elôtte történeti képeket festettek: Spiró Ede „Magyarország és Er-
dély egyesítése” (1825), három évvel késôbb Wándza Mihály „Mátyás és Beatrix találkozása” és „Mária és Zsigmond herceg eljegyzése”. 
Schmidt József (1840) „Corvin Mátyás lovaggá ütését”, „Árpád vezér és kísérôi megvizsgálják Magyarország füvét, földjét, vizét”. Kovács 
Mihály „Attila ütközetét”, „Mátyás királyt”. Ezek lehettek az elsô példák, amelyek történeti képek festésére ösztönözték [Webert].” 
Koday Ernô: Weber Henrik. (Budapest: Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, 1943.) 23.

6 Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály. (Budapest: Gondolat, 1960.), 143. és Ábrányi, i. m. 45–47.
7 Szvoboda Dománszky Gabriella: A Pesti Mûegylet története. In: Budapesti Negyed, IX. évf. 2–3. szám. Mûvészet a városban. 65.

A Weber-család (Kiscelli Múzeum)
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la).8 Weber Henrik azonban az elsôk közt dolgozott fel ma-
gyar történelmi témákat; az 1844-es Pesti Mûegylet tárla-
ton nagy sikert aratott a Hunyadi János Kapisztrán barátja 
karjai közt, a szent vacsora elfogadása után meghal címû fest-
ményével (a kép lappang). A kép sikeréhez hozzájárult, 
hogy ugyanebben az évben (1844. január 27-én) mutatták 
be nagy sikerrel Erkel Ferenc Hunyadi László címû operá-
ját a pesti Nemzeti Színházban, így a Hunyadiak történe-
te, a magyarok régi dicsôsége és megpróbáltatásai különö-
sen fókuszba kerültek.9 Weber Henrik ezen kívül még leg-
alább három, Hunyadi Mátyást ábrázoló olajfestményt ké-
szített.10

A Mátyás király a juhásznéval a budai hegyekben címû fest-
ménye az 1845-ös mûegyleti kiállításon került bemutatás-
ra. A szép juhászné történetének elsô megfogalmazása Kiss 
Károly tollából ered; a szöveg 1828-ban jelent meg az 
Auro rában.11 Az 1937–1938-ban rendezett mûcsarnoki 
nagy biedermeier kiállításon12 azonban Weber festményét 
Mátyás király és Szép Ilonka címen állították ki, így említi 
a mai egyetlen létezô Weber Henrik monográfi a is (Koday 
Ernô, 1943). Koday Ernô még Vörösmarty Szép Ilonkájá-
nak sorait is hallani véli a kép szemlélésekor: „Megelevene-
dik elôttünk Vörösmarty Mihály bûbájos költôi elbeszélése, s 
érezzük, hogy a mester onnan kapott ihletet mûve elkészítésé-
hez.”13

Koday megállapítja, mennyire érdekes, hogy Vörösmarty 
költeménye Weber Henriket és zeneszerzô sógorát, 
Mosonyi Mihályt is megihlette. Ám Weber festményének 
fôalakjai, kedélyes, vidám párbeszédük, a hölgy kacér mo-
solya, kalapja és kosara, a kép hátterében sejthetô folyó 
(Duna?) sokkal inkább a szép juhászné történetét idézi 
elénk, mint Szép Ilonkáét (a juhászné férjének vitt elemó-
zsiát – talán épp ezt rejti a kosár –, ekkor találkozott a va-
dász-álruhás Mátyás királlyal, aki udvarolni kezdett neki).
A kép jóval korábbi, mint Mosonyi Szép Ilonkája,14 az ope-
rával ellentétben nem Vörösmarty versébôl indul ki, de 
ugyanúgy a magyar történelem legdicsôbbnek és legboldo-

gabbnak tartott idôszakát idézi, amikor igazságos Mátyás 
király álruhában járta az országot, személyes kapcsolatot 
alakított ki népével, melybe a legtermészetesebben bele-
tartoznak az ilyen szerelmi kalandok is.

8 Koday, i. m. 22.
9 Szvoboda Dománszky Gabriella: Régi dicsôségünk... : Magyar históriai képek a XIX. században. (Budapest: Corvina, 2001.) 44.
10 Koday, i. m. 51–51. (mûjegyzék)
11  Kiss Károly: A szép juhászné. Aurora, 1828. 161 172. l. A Mátyás királyról szóló anekdoták kétségtelenül divatosak voltak a korban. Vö-

rösmarty Szép Ilonkáján kívül néhány, jóval alacsonyabb színvonalú költeményrôl is tudunk, mely Mátyás király szerelmi kalandjait 
dolgozza fel. Például Vahot Imre Költô és király (1846) címû vígjátékában Mátyás igazi gátlástalan csábító, ellenben Lisznyay Kálmán 
Vadászkaland (1856) címû költôi „beszélye” elnézôen naiv, hiszen úgy véli, Mátyás királynak bármi megengedhetô.  
Margócsy István: A király mulat. Fejedelmi csábítás a magyar romantikában. 2000 (irodalmi és társadalmi havi lap), 2004/9. 
Egyéb példákat is említ: Versek: Kisfaludy Károly: Eprészleány (1829), Czuczor Gergely: Vértesi vadászifjak (1829), Eprészô leány (1835), 
Bajza József: Vadászkaland (1831), Garay János: Kis madár (1828), Királyi kaland (1842), Kerényi Frigyes: Lenke (1842), Arany János: Páz-
mán lovag (1856). Színdarabok: Pálóczi Horváth Ádám: A tétényi leány Mátyás királynál (1816), Kisfaludy Károlytól a Mátyás deák 
(1826), Hûség próbája (1828) vagy még inkább Gaál Józseftôl A király Ludason (1837)

12 A magyar biedermeier.
13 Koday, i. m. 24.
14  A kép 1845-ben már kiállításra került a Pesti Mûegylet tárlatán – tehát vagy ebben az évben, vagy valamivel elôtte keletkezhetett. 

Mosonyi Szép Ilonkája 1860–61-ben készült.

Mátyás király és Szép Ilonka (magántulajdon)
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Weber Henrik festményén kedélyes biedermeier 
idillt látunk, egy szimpatikus szerelmespárt az 
erdô mélyén; a zsánerjelenet kedves, egyszerû, 
érthetô. Fontos megemlíteni, hogy a szép 
juhászné története nem tragédiával ér véget, 
ahogy a Szép Ilonka, hanem Beatrix királyné 
közbeavatkozásával, operajelenetbe illô ruha-
cserével, amikor is Beatrix a szép juhászné ruhá-
jában várja Mátyást (azaz Miklós vadászt) a ju-
hászlakban.15 
Mátyás király alakja, szerepe meglehetôsen ha-
sonló Mosonyi Mihály Szép Ilonka címû operájá-
ban, mint Weber festményén, egyszerûen megfo-
galmazott, cseppet sem bonyolult lelkialkatú 
csábító szerelmes, aki jól akarja érezni magát a 
szép lány társaságában. Mosonyi Szép Ilonkájá-
nak recepciójáról így ír Bónis Ferenc: „A közön-
ség eleinte örült a Mátyás királlyal való színpadi 
találkozásnak – annak már kevésbé, hogy az «igaz-
ságos» afféle csélcsap mantuai hercegként jelent 
meg elôtte.”16 (Ld. bôvebben keretes írásunkat.)
A Szép Ilonka elsô elôadásain (1861–1862 közt) a 
cím sze replô lány nagyapjának, Peterdinek szere-
pét Bignio Lajos énekelte, aki 1863-ban meg-
próbált közbenjárni azért, hogy Mosonyi kö vet-
kezô operáját, az Álmost a bécsi Operaház be-
mutassa.17 Az 1860-as évek elején festette meg 
Weber Henrik Bignio Lajos arcképét (a fest-
mény jelenleg a Magyar Állami Operaház tulaj-
dona18). Nem kizárt, sôt valószínûsíthetô, hogy 
Mosonyi volt a kapcsolat a bariton énekes és 
Weber között. Az arckép nem közelíti meg a ko-
rábban tárgyalt Weber-portrék színvonalát, bár 
az énekes jól felismerhetô, semmilyen, konven-
cionálistól eltérô, jellegzetes elemet nem talá-
lunk rajta. Mégis, Weber festményei (a kevésbé 
jól sikerültek is) olyan kordokumentumok, 
melyekbôl sok minden megtudható a XIX. 
száza di magyar mûvészek törekvéseirôl, érdek lô-
 dé sé rôl, s láthatjuk, hogy ezek a törekvések ze-
nész és képzômûvész körökben meg le hetôsen 
hasonlók voltak. Bár erôs még az osztrák és né-
met befolyás a hazai mûvészetekre, kétségtele-
nül minden területen elindult egy olyan fejlôdési 
folyamat, mely a valódi magyar nemzeti roman-
tikus zene és magyar festészet kialakulásához 
vezetett. n

15 A megleckéztetés után megtörténik a leleplezés, a juhász és felesége megtudják, hogy maga Mátyás király járt el hozzájuk, amit nagy meg-
tiszteltetésnek vesznek, a királyi pár pedig megbékélve, enyelegve távozik a budai hegyekbôl, s mindenki éli tovább megszokott ritmusú 
életét. Az álcázott Zeuszként csábító magyar királyt nem ítéli el a történet, ahogy Weber Henrik zsánerképe sem (természetesen más lenne 
a helyzet, ha idegen uralkodó vagy herceg csábítana el magyar asszonyt – gondoljunk csak a Bánk bánra, vagy Zách Klára történetére).

16 Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály, a magyar zenei romantika úttörôje. Zempléni Múzsa, 2005/2. 39–43. 
17 Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály magyar operái. In: Zenetudományi Tanulmányok IX. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.)
18 Az Ernst Múzeum letétjeként került az Operaházba 1930-ban.

MOSONYI MIHÁLY ELFELEDETT MAGYAR OPERÁI
Mosonyi Mihály (1815–1870) 1861-ben ötfelvonásos operát komponált Vörös-
marty költeménye, a Szép Ilonka nyomán. Vörösmarty lírai remeklése 22 stró-
fába és epilógusba sûríti mindazt, amibôl Mosonyi teljes estényi zenét írt. 
Merész vállalkozás volt, annyi szent. Bár elsô pillantásra kiválónak látszik té-
maválasztása: magyar történelmi tárgy Mátyás király fôszereplésével, magyar 
jellemek, gyönyörû történet. Ám a bemutató után – amelyet 1861. december 
19-én Erkel Ferenc vezényelt a Nemzeti Színházban – hamarosan kitûntek a 
darab dramaturgiai gyöngéi. Vörösmarty „cselekménye” – Ilonka fellobbanó 
szerelme, csalódása és halála – a lélek síkján játszódik. A költô zsenialitása 
épp abban mutatkozik meg, hogy kimondás helyett csak érzékelteti a törté-
nést. Ebbôl a kivirágzásból és elhervadásból lehetetlen volt igazi, vérbô ro-
mantikus operalibrettót írni. (...) A bemutató kritikusai azt is szóvá tették, 
hogy Mosonyi – Erkellel ellentétben – semmit nem vett át a nemzetközi ope-
rairodalom eszköztárából, mindent verbunkos-matériából próbált felépíteni. 
„Még a szüneteket is kisujtásozta” – írták róla. Ha egybevetjük a Szép Ilonkát a 
vele egykorú Bánk bán-operával, kitûnik, hogy Erkel, a nagytapasztalatú szín-
házi ember a nemzetközi formákat gazdagította magyar színezettel – vagyis 
a színpad felôl közeledett a magyar zene felé. Mosonyi pedig az ellenkezô út-
irányt választotta: ô a magyar zene felôl próbálta megközelíteni az opera vi-
lágát. Mosonyi mûve bôvelkedik a szebbnél-szebb részletekben, mint drámai 
egész azonban Erkel alkotása bizonyult idôtállónak.
Mosonyi második magyar operája, a Szigligeti Ede szövegkönyvére írt Álmos, 
immár nem nélkülözi a drámai konfl iktust. Ez nem más, mint a honfoglaló 
magyarság harca a végzet földi és földöntúli erôivel. Szövegválasztásában is, 
zenei eszközeiben is a kor legmodernebb operaszerzôjétôl tanult: Richard 
Wagnertôl. Az Álmos afféle magyar nibelungi ének, a szó wagneri értelmé-
ben. Nem hiányoznak belôle a wagneri külsôségek sem: a végzetet szövô 
nornák, a félszemû farkas, a legyôzhetetlen kard. Álmos maga Mózesre 
emlékeztetô fenséges bibliai népvezér – aki vétkezik, ezért nem léphet a ma-
gyar Ígéret földjére, Pannóniába, csupán annak határáig vezetheti népét, ott 
meg kell halnia.
Az 1862-ben írt operával Mosonyi messze távolodott a Szép Ilonka lírájától. 
A verbunkos elvontabb mûvészi stilizációval jelenik meg benne, mint meg-
elôzô mûvében. Dikciója, jelenet-építkezése, harmóniavilága, hangszerelése 
mérhetetlenül gazdagabbá vált Wagner hatására. Az opera egyéni hangja, 
magyar hangja, mégis vitathatatlan. Ha Mosonyi, amint elkészült, benyújtja a 
partitúrát a Nemzeti Színháznak, az elsô évadban bemutatták volna mûvét. 
Ô azonban lovagiasságból feltételeket szabott: elôször Wagner mûvei számá-
ra akarta biztosítani a magyar színpadot. Azok aztán, némi harc után, rendre 
meg is jelentek a Nemzeti Színház majd az Operaház repertoárján – és hihe-
tetlen vitalitásukkal sokáig háttérbe szorították a hazai kezdeményezéseket. 
Mosonyi nem érte meg az Álmos bemutatóját: az már csak halála után hat-
vannégy évvel, de – még elképesztôbb adat – Bartók Kékszakállú-operája 
után tizenhat esztendôvel, meg- és elkésetten került az Operaház színpadára. 
A magyar zene úttörôi akkor már más ideálokért küzdöttek.

(Forrás: Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály, a magyar zenei romantika úttörôje. 
Zempléni Múzsa 2005/2.)



Szirányi Gábor – Szirányi János: Zongorabillentyûk 2. 
Keéri-Szántó Imre és Wehner Tibor emlékezete

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtárának korábbi igazgató-helyettese, 
Szirányi Gábor 2013-ban – ugyancsak a Gramofon Könyvek sorozatban – megjelent 
könyvében (Zongorabillentyûk) Thomán Istvánnal, Szalay Stefániával és Böszörményi-
Nagy Bélával foglalkozott. Jelen kötet szerzôje Szirányi Gábor mellett testvére, Szirányi 
János zongoramûvész-zenei szerkesztô, a Bartók Béla Emlékház korábbi igazgatója. A kö-
tet a Liszt Ferenc, majd késôbb Bartók Béla és Dohnányi Ernô nevével fémjelzett, világhírû 
magyar zongoraiskola újabb két jeles személyiségének, Keéri-Szántó Imrének és Wehner 
Tibornak állít méltó emléket. 

Retkes Attila, a Gramofon fôszerkesztôje így foglalta össze a kötet jelentôségét. „Kezdô 
idôpontunk: 1902 – Keéri-Szántó Imre ekkor iratkozott be a Zeneakadémiára, amelynek 
késôbb több mint két évtizeden át tanára volt. A befejezés dátuma pedig: 1977 – Wehner 
Tibor halálának éve. A Zongorabillentyûk 2. ezáltal nemcsak két nagyszerû mûvész-tanár életének és pályafutásának, hanem a 
magyar zeneélet háromnegyed évszázadának (1902–1977) is részletes krónikája. Emberközelbe kerülnek az I. világháború esemé-
nyei, 1918/19 zûrzavara, a bethleni konszolidáció, a II. világháború évei, a háború utáni rövid demokratikus periódus reménysége, 
a kommunista diktatúra borzalmai, az 1956-os forradalom és szabadságharc, majd a kényszerû megalkuvások és kompromisszu-
mok évtizedei: a Kádár-korszak. Kötetünk egyúttal intézménytörténet is: középpontjában sokunk szeretett alma matere, a Zene-
akadémia áll, amelyet ugyancsak nem kíméltek a történelem viharai.”

Lin dner András: Mûvészportrék – Vallomások
Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat archívumából ti-
zenhat mûvész-interjút bocsát most közre a szerzô és a kiadó ebben a kötetben. A be-
szélgetések szerzôje Lindner András, aki végzettségét tekintve ugyan közgazdász (a HVG alapító tagja és máig szerzôje), de ze-
netörténészeket megszégyenítô jártassággal, lexikális tudással és tévedhetetlenül biztos stílusismerettel rendelkezik a klasszikus 
zene területén. Az elmúlt két évtizedben többféle cikksorozatot, számtalan kiváló külföldi fesztiválbeszámolót készített, de a leg-
izgalmasabbak kétségkívül ezek a Mûvészportrék – Vallomások.

A tizenhat interjúalany kivétel nélkül meghatározó jelentôségû szereplôje volt a 20. századi magyar zenei elôadómûvészetnek. 
Egykor ünnepelt, majd méltánytalanul elfeledett operaénekesek és -énekesnôk (Sándor Judit, Ágai Karola, László Margit, Szecsôdy 
Irén, Bartha Alfonz, Ilosfalvy Róbert). Ugyancsak az operajátszás világából olyan állócsillagok, mint a szerencsére ma is köztünk 
élô Tokody Ilona, Kováts Kolos, Molnár András, Sólyom-Nagy Sándor és Kovács János, illetve a kötetünk megjelenése elôtt né-
hány héttel elhunyt Békés András. Mellettük pedig két jeles hegedûmûvész (Kovács Dénes és Varga Tibor), egy fantasztikus pá-
lyát befutó zongoramûvésznô (Rév Lívia) és egy generációkat nevelô csellista (Banda Ede). Közülük sokan egyáltalán nem vagy 
csak nagyon ritkán nyilatkoztak – ezért is volt megtisztelô, hogy a Gramofon felkérésére, Lindner András mikrofonja elôtt nyíltan 
beszéltek életükrôl, pályájukról. A megszólaltatott mûvészek egy része már nincs az élôk sorában, így ez a kötet az utókor szá-
mára is segíthet megôrizni emléküket, mûvészi hitvallásukat. A beszélgetéseket a publikálás sorrendjében közlik: az elsô (Sándor 
Judit) 2000 februárjában, az utolsó (Kovács János) 2003 szeptemberében jelent meg a Gramofonban.

A
sorozat újdonságai

Bôvebb információ, megrendelés e-mailben: retkesattila@retkesattila.hu




