
Munkácsy-induló?  
                 Munkácsy-nóta?
Egy irodalmi adat nyomában1

Gyenge Enikő tanulmánya

Munkácsy-indulóról mindaddig nem tudtunk, amíg a festő 1886-os amerikai 
látogatása alkalmával meg nem jelent egy tudósítás a helyi sajtóban, hogy 
muzsikusok Munkácsy-indulóval búcsúztatták a hajóra szálló, Franciahonba 
visszatérő vendéget. Később ezt a félmondatot minden pontosítás nélkül több 
helyen is átveszi a Munkácsy-irodalom. A zenész olvasó egy pillanatra talán 
el is gondolkodik rajta, majd a festő életútját övező (ma azt mondanánk: bul-
vár) adathalmazzal küzdve, elsiklik fölötte. Nem így a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Emlékház igazgatója! Szente Béla úr 2016 nyarán azzal a kéréssel for-
dult hozzám, hogy miután az Emlékház történész munkatársa minden hozzá-
férhető szakhivatkozást felkutatott,2 próbáljak meg zenetörténészként is utána-
járni a Munkácsy-indulónak, hátha kiadták, hátha fennmaradt a kottája, hátha 
van valami konkrét zenei nyoma? A Múzeum szívesen kiadná újra: de szép is 
lenne az Emlékház csodálatos Munkácsy-relikviái között egy autentikus, 
Munkácsyhoz köthető zeneművet megszólaltatni…

Munkácsy Mihályról  
az Egyesült Államokban készült 
fényképfelvételek
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Munkácsy és a cigányzene, Munkácsy és Liszt, Munkácsy és 
Cécile Papier szalonja: a zene a festő életének minden sza-
kaszában sajátos szerepet játszott. Felesége, Cécile Papier 
nagy zenerajongó és virtuóz zongorista volt, híres péntek 
esti szalonjában Párizs és a világ legnevesebb zenészei – 
Massenet, Saint-Saëns, Gounod, Délibes, Hubay, Aggházy 
– megfordultak és muzsikáltak, gyakran a háziasszony köz-
reműködésével. Maga a festő, hogy az alkotáshoz megfelelő 
hangulatba kerüljön, szívesen festett zeneszó mellett, pl. 
amikor a Mozart halála című késői remekén dolgozott, ké-
résére felesége órákon át a Requiemből zongorázott a műte-
remben3. A mindennapokban azonban a magyar nóta volt 
az ő zenei világa, nagyon szeretett cigányzenére mulatni, 
magyar vendégei előtt, „gulyásvacsorái” alkalmával eldalol-
gatott, el-elfütyülte kedves nótáit, és ahogy Rippl-Rónai 
visszaemlékézésében olvashatjuk, „a csárdást is legényesen, 
peckesen járta.”4 Justh Zsigmondra is a füttye volt hatással: 
„Ha fütyül, akkor érzem meg leginkább egyéniségét, amely 
komor, nagyszabású, de filozófikus nervózus mélység nél-
kül.”5 Valóban virtuózan, művészi szinten fütyült. Visszaté-
rő jelenetek a Munkácsy-irodalomban: Munkácsy Ameriká-
ban elérzékenyülve cigánynótákat fütyül Pulitzer vállát 
átölelve, Párizsban ugyanazt teszi Rigó Jancsi hegedűkísére-
tével, a véglesi kastélyban Apponyi Albert zongorakíséreté-
vel, Pesten Jókai Mór vállára borulva. 
Legnagyobb igyekezetem ellenére sem sikerült a művész 
füttyét vagy legalább a hangját felkutatnom archív felvétele-
ken, bár akár létezhetne is ilyen, hiszen az 1900 körüli idők-
ből fennmaradtak fonográf felvételek – Kossuth Lajos 
hangját például 1890-ben rögzítették. De a Munkácsy-iro-
dalmat tanulmányozva sikerült beazonosítanom egy párat 
kedvenc nótái közül. A Mi füstölög ott a síkon távolban 

Egressy Béni szerzeménye6, egy másik kedvenc, a Nézz ró-
zsám a szemembe egy zongorakíséretes csárdásegyveleg 
részeként bukkant fel egy 1905-ből származó, különleges, 
archív felvételen.7 További, Munkácsyhoz kapcsolható nó-
tacímek a mester iránti hódolat jeléül komponált virtuóz 
zongoradarabban, Aggházy Károly művében bukkannak 
fel, amelyről később lesz szó. 
Aggházy Károly zongoraművész és zeneszerző (1855–1918), 
Liszt kedvenc magyar tanítványa, nemcsak ismerte Munká-
csyt, de egymaga vagy Hubayval közösen többször játszott 
Munkácsyné párizsi szalonjában, élvezve a pár önzetlen 
vendégszeretetét és patronálását. Munkácsyék 1882-es pesti 
látogatása során szervezőként és zongoristaként is jelentő-
sen közreműködött a méltó fogadtatásban. Egy ízben 
Tomka István partnereként Liszt Magyar rohamindulója 
4-kezes változatával (S.610) kedveskedett neki, és azt a 
Vigadó-beli hangversenyt is ő szervezte, amelyen a szerző 
előadásában elhangzott Liszt Munkácsynak ajánlott XVI. 
magyar rapszódiája.  

Aggházy, akinek a pesti vizit alatt bőven nyílt alkalma Mun-
kácsyval cigányzene mellett mulatni és a mester kedvenc 
nótáit feltérképezni, ezt követően írta és 1884 körül adta 
ki Magyar táncok címmel zongoradarab sorozatát (op. 11).8 
A tételek: I. Palotás, II. Toborzó, III. Munkácsy nóta. Utób-
bi tipikus rapszódia-felépítésű darab, lassú szakasza Munká-
csy kedvenc nótáit dolgozza fel (Bús a szívem; Csillagos az 
ég), majd tüzes csárdással zárul. Ihletett, virtuóz magyaros 
kompozíció.

Munkácsy Mihály: Liszt Ferenc arcképe (1886)

Aggházy Károly (1855–1918) zongoraművész, zeneszerző
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Munkácsy 1886 novemberében ügynöke, Karl Sedelmayer 
rábeszélésére Amerikába utazott. Az utazás anyagi-erkölcsi 
értelemben hatalmas sikernek bizonyult, számos további 
megrendelést hozott, Munkácsyt kézről kézre adták, tenye-
rükön hordozták. John Lukács Budapest 1900 című köny-
vében9 olvashatunk pár érdekes adalékot az útról: „a mű-
vész akkor már közismert volt; annyira, hogy egy levelet, 
amelyet egy amerikai csodálója mindössze így címzett: 
’Munkácsy, Európa’, kikézbesítettek párizsi címére. Sedel-
meyer valósággal diadalmenetet szervezett számára az Egye-
sült Államokban. Munkácsynak több képe is elkelt […], 
Cleveland elnök a Fehér Házban fogadta, a tengerészeti 
miniszter vacsorát adott a tiszteletére Washingtonban, a 
Delmonico ünnepi fogadást rendezett New Yorkban. […]”10

A festő 1886. november 14-én érkezett meg New Yorkba, és 
1887. január 1-én indult vissza. A sajtó, elsősorban a makói 
születésű Joseph Pulitzer lapja, a The New York World hí-
ven dokumentálta a zsúfolt szakmai-, magán- és protokoll-
eseménysort, de a két hónapos utazásról cikkek jelentek 

meg a New York Heraldban, a Daily 
Newsban, a The Churchben, a The 
Magazine of Art, a The Church 
Review című lapokban, a Starban, 
Theatre-ben, a Figaróban.11 Az írá-
sokban két, egymással összefüggő ze-
nei vonatkozású közlésre bukkan-
tunk. 
A The New York World 1886. novem-
ber 24.-i számában olvashatjuk, hogy 
november 23-án a Metropolitan 
egyik díszelőadását követően a New 
York-i magyarok vendégeként az ün-
nepi banketten „Lichtenstein ma-
gyar együttese” játszott magyar nem-
zeti dallamokat.12

A The New York Times 1887. január 
2.-i cikke „Munkácsy hazatérése 
Franciaországba”13 címmel búcsúztat-
ja a festőt:  „Munkácsy M., a művész 
tegnap indult a Francia Gőzhajózási 
Társaság ’La Bretagne’ nevű gőzhajó-
jával. […] Nagyszámú tömeg – a mű-
vész távozásától izgatottan – ment a 
Francia Kikötőbe tegnap reggel 9 
órára, a Magyar Cigány Együttestől 
kísérve, amely egyéb zeneművekből 
való válogatás mellett eljátszotta a 
Munkácsy tiszteletére írt és róla elne-
vezett in dulót.” 
John Lukács említett könyvében is a 
New York Times cikkének informá-
ciójára ismerünk rá. „A rakparton 
’Munkácsy-indulót’ játszott egy ’ma-
gyar’ cigányzenekar, amikor a művész 

a […] hajó fedélzetén elindult New 
Yorkból vissza, Franciaországba.”14

A konkrétumok minden közlésből hiányoznak. Milyen ze-
nekarról lehetett szó? Ki volt Lichtenstein? Miféle indulóról 
van szó? Ha cigányzenekar volt, valóban „komponálták” az 
indulót vagy szokás szerint egy nóta- vagy csárdásfüzért 
improvizáltak, és csupán a sajtó keresztelte el Munkácsy-
indulónak? Ha valóban külön erre az alkalomra komponál-
ták, esetleg kiadták nyomtatásban is? 
Sárosi Bálint népzenekutató a cigányzenekarokról szóló 
kétkötetes forráskiadványában15 találtam adatokat arra, 
hogy mely cigányzenekarok tartózkodhattak amerikai kon-
certkörúton 1886–87-ben. A bőség zavarával szembesül-
tem:  a fellelhető sajtóhírek szerint legalább nyolc zenekar 
– Cseresnyés Károly, Garay Ferenc, Fehér Poldi, Baráth 
Imre, Oláh Pali, Erdélyi Náci, Balázs Kálmán, Berkes Béla 
és zenekaraik – léptek fel ekkortájt az Újvilágban.  
Hogy ezek közül melyik lehetett „Lichtenstein magyar zene-
kara”? Lichtenstein valószínűleg azonos azzal a Lichtenstein 
Györggyel (1820–1893, jogász, zongoraművész és tanár), aki 
a forradalom után Kossuth kíséretében érkezett Angliába, 

Aggházy Károly: Munkácsy nótája (részlet)
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ott Kossuth fiainak volt a zenetanára, és akiről tudjuk, 
hogy a cigányzene és a belőle sarjadó műzene elkötelezett 
híveként tevékenykedett. Az első kutatók egyike, akik 
Brahms Magyar táncainak nótaforrásait próbálták azono-
sítani.16 Edinburgh-ben telepedett le, nem tudjuk, hogy 
foglalkozott-e esetleg kedves cigány zenészei amerikai 
impresszálásával, de elképzelhető, hogy igen. Mert minő 
véletlen? a walesi herceg kedvenc zenekara a korabeli doku-
mentumok szerint éppen Balázs Kálmán (1835–1900) 
együttese volt,17 ők talán Lichtenstein közvetítésével kerül-
tek ki Angliába, majd Amerikába is. Nagyon valószínű, túl 
sok lenne a véletlen.

A Munkácsy-indulóval kapcsolatban aztán váratlan infor-
mációra bukkantam. Általában fenntartásokkal szoktuk 
kezelni a regényes monográfiák adatait, de Harsányi Zsolt 
Ecce homo Munkácsy-könyve18 minden szakértő szerint ki-
emelkedő alapossággal megírt monográfia. Bellák Gábor 
művészettörténész az új kiadás előszavában méltatta Harsá-
nyit, mint a 19. század kiváló ismerőjét, aki Munkácsyn kí-
vül Petőfiről, Lisztről és Madáchról is tudományos hiteles-
séggel megírt monográfiákat jelentetett meg. Harsányi 
személyesen bejárta a festő életének helyszíneit, és munkájá-
ban még családi emlékekre és feljegyzésekre is támaszkod-
hatott: Munkácsy indulását az Országos Magyar Képzőmű-
vészeti Társaság elnökeként az a Harsányi Pál támogatta, 
aki Harsányi Zsolt dédnagyapja volt. Az Ecce homo 158. 
oldalán olvashatunk a „magyar cigány együttes” kilétéről, 
eszerint valóban Balázs Kálmán zenekara búcsúztatta Mun-
kácsyt a New York-i kikötőben. De… nem Munkácsy-in-
dulóval:
„Újév napján utazott vissza. Délelőtt tízkor indult a ’La 
Bretagne’. A kikötőben nagy sokaság álldogált, amerikás ma-
gyarok, kezében mind nemzeti színű zászlócskát lobogtatott. 
Cigányt is hoztak, a Balázs Kálmán bandáját. Mikor a hor-
gonyokat felszedték s a hajó lomhán megmozdult, a cigány 

MUNKÁCSY-KRONOLÓGIA
• 1844. február 20-án született Munkácson Lieb Leó Mihály 

és Reök Cecília gyermekeként.

• 1851 Szülei halála után Békéscsabára kerül Reök Istvánhoz, 
anyai nagybátyjához.

• 1854-1858 Asztalosinasnak tanul. 

• 1860 Gyulán egy Fischer nevű helyi rajztanártól vesz órá-
kat, majd Szamossy Elek tanítványa lesz.

• 1863 Békéscsabán megfesti első olajképét (Levélolvasás)

• 1863-1864 Budapesten elnyeri az Országos Magyar

Képzőművészeti Társaság támogatását, lelkes pártfogókra ta-
lál Harsányi Pál, Ligeti Antal és Than Mór személyében.

• 1865 Felveszik a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, majd 
egy évvel később a müncheni Képzőművészeti Akadémiára, 
itt mestere Wagner Sándor. (Vihar a pusztán)

• 1867 Eötvös József állami ösztöndíjából a Párizsi Világkiál-
lításra utazik, nagy hatással lesz rá Gustave Courbet művé-
szete.

• 1868 Düsseldorfban megfesti az Ásító inast

• 1870 A Siralomház elnyeri a párizsi Salon aranyérmét, Pá-
rizsba költözik, műtermet bérel.

• 1872 Depressziós rohamát követően De Marches báró 
colpachi birtokán öngyilkosságot kísérel meg.

• 1874 Házasságot köt De Marches báró özvegyével, Cécile 
Papier-vel, nászútjuk állomásai Bázel, Genf, Velence, Bécs 
után Pest és Békéscsaba. (Poros út I., Zálogház)

• 1876-tól Sikeres szalonképek, virágcsendéletek, tájképek és 
arcképek időszaka, Cécile előkelő párizsi szalont visz.  

• 1878 A Párizsi Világkiállításon a Miltonnal szerepel, Karl 
Sedelmayer személyében új műkereskedővel szerződik. Fel-
merül benne az első Krisztus-kép, majd a Trilógia ötlete.

• 1881 Elkészül a Krisztus Pilátus előtt, amelyet Sedelmayer 
több országban bemutat, mielőtt tulajdonosa, John 
Wanamaker New York-ba szállítja.

• 1882 Pesti utazás, megismerkedik Liszttel. (Liszt: XVI. ma-
gyar rapszódia – Munkácsynak ajánlva) 

• 1884 Befejezi a Golgotát. (Aggházy Károly: Munkácsy-nóta)

• 1886 Krisztus képeivel nagy sikerű amerikai körutazásra 
megy. (Kikötői búcsú: Munkácsy-induló)

• 1887-1993 Felkérik a bécsi Kunsthistorisches Museum 
mennyezetképének megfestésére (A reneszánsz apoteózisa)

• 1891-93 Az épülő Parlament számára megfesti a Honfogla-
lás című képet. 

• 1896 Az elkészült Ecce Homot Budapesten mutatja be és 
részt vesz a millenniumi ünnepségeken. Egyre romló idegál-
lapota miatt először Baden-Badenben, majd az endenichi 
szanatóriumba kezelik. 

• 1900. május 1-jén hunyt el.

Balázs Kálmán, a 19. század egyik legjobb prímása
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rázendítette a Himnuszt. A parton állók levett kalappal éne-
kelték, hogy ’ jó kedvvel, bőséggel’. Miska a korlát mellől inte-
getetett nekik.”19

Körvonalazódik a válasz a címben felvetett kérdésre: a 
„Munkácsy-induló” valószínűleg a Himnusz volt. Nincs 
okunk kételkedni Harsányi konkrét mozzanatokkal illuszt-
rált leírásában. Minden tekintetben találó és életszerű lehe-
tett a Himnusz éneklése akkor és ott, a búcsú pillanatában. 
Ezt látszik igazolni az is, hogy a korabeli dokumentumok és 
a szerzői kézirat szerint kezdetben a himnuszt feszesebb, in-
dulóhoz hasonló tempóban játszották – kifejezett verbun-
kos karakterre gondolhatunk. Vajon mire gondolhatott az 
amerikai újságíró? Magyarországon a himnusz keletkezése 
(1844-ben a Nemzeti Színház pályázatára komponálta 
Erkel) után szinte pillanatokon belül általánosan ismertté 
és kedveltté vált, állami himnuszként azonban még évtize-
dekig az osztrák „Gott erhalte” (Haydn ismert dallama) szó-
lalt meg, és ennek alkalomszerű magyar „kiegészítéseként” 
a Rákóczi-induló. Csupán 1903-ban született (majd vonó-
dott vissza) az a törvényjavaslat, amelyben a magyar parla-
ment hivatalossá tette volna a Himnusz használatát, és csak 
1918-tól vált általánossá ünnepi alkalmakkor való megszó-
laltatása.20 
Mit tudhatott minderről 1887-ben a The New York Times 
tudósítója?  Valószínűleg nem sokat.  Balázs Kálmánék egy 
negyedórát vagy még többet játszottak, nótákat, csárdáso-
kat, és a végén, a hajó indulásának pillanatában – induló-

szerű tempóban a Himnuszt. Előttünk van a jelenet, ahogy 
az újságíró jegyzetfüzetével a kezében végigkérdezi az ének-
lő magyarokat vagy a játszó cigányzenekar tagjait, hogy va-
jon mit is játszottak? Képzelhetjük, milyen nyelven, milyen 
válaszokat kapott! Egy magyar nótacímet? Munkácsy ked-
venc csárdásának címét? Vagy egy kis marketing nagyot-
mondással: Munkácsy-induló, ami itt és most a mester tisz-
teletére íródott. Az újságíró minden esetre erre a jól hangzó 
következtetésre jutott lapja hasábjain.
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Fischer Iván két operát is rendez a Budapesti Fesztiválzenekar következő, 
2017–18-as évadában, történetében először vezényli női karmester az 
együttest, és J. S. Bach műveit is különös felállásban hallhatja a közönség. 
A zenekar karácsonyi koncertjén ezúttal is a közönség választhatja majd 
ki a műsort a helyszínen. Kitajenko, Savall, Anderszewski, Lupu, Ax – 
nagy találkozások egy szezonon át. A bérletek mellett május 29-től már 
jegyek is válthatók a BFZ hangversenyeire.
A Budapesti Fesztiválzenekar a 2017–18-as évadot szeptemberben 
Mozart Don Giovanni című operájával indítja, amely néhány évvel 
ezelőtt már elvarázsolta nemcsak az itthoni, de az amerikai közönséget 
is. A New York Times 2011-ben „magával ragadóbbnak, kreatívabbnak 
és merészebbnek” tartotta Fischer Iván rendezését a Mostly Mozart 
fesztiválon, mint a legtöbb operaházi Don Giovanni- 
előadást. A kritikusok etalonként kezdték el emlegetni az azóta 
legendássá vált szcenírozott produkciót, melynek felújított változatát 
újra meghívták a New York-i fesztiválra és az Edinburghi Nemzetközi 
Fesztiválra is.
Fischer Iván az évadban először kilép a Mozart-sorozat bűvköréből, 
és Verdi legutolsó operáját, a Falstaffot is megrendezi. Az ugyancsak 
szcenírozott koncerteken több énekes sztárral dolgozik együtt: 
Falstaffot Nicola Alaimo, Fordot Tassis Christoyannis, Alice-t pedig 
Eva Mei alakítja. Alaimót ebben a szerepben már hallhatta a New York-i 
Metropolitan és a milánói Scala közönsége is. 

KARAKTERES KARMESTEREK
Az amerikai Marin Alsop muzsikusnak született, és már tízévesen tudta, hogy karmester akar lenni. Bár 
megdöbbentette, hogy nőként még mindig lehet első, történelmet írt 2013-ban, amikor a BBC Proms zárókoncertjét 
vezényelte, és történelmet ír a BFZ életében is, hiszen ő az első női dirigens az együttes élén.  
A szezon vendégkarmesterei között köszönthetjük Dmitrij Kitajenkót, aki Sosztakovics, Rachmaninov és 
Csajkovszkij műveiből válogatott, újra eljön a zenekarhoz Marek Janowski, a „sebész karmesteri pálcával”, 
ugyancsak visszatérő vendég a finnek kedvence, Jukka-Pekka Saraste, aki ezúttal egy apokaliptikus, olykor 
sokkoló Bruckner-szimfóniát hoz a magyar közönségnek, és vezényli a zenekart a Grammy-díjas  
régizene-specialista, Jordi Savall is. A barokk élményt tökéletesíti a kamarazene szenvedélyes szerelmese,  
Jonathan Cohen, a kortárs zenéből pedig egy hamisítatlan Jörg Widmann-esten kaphatunk ízelítőt. Fischer Iván az 
új évadban többek között Csajkovszkijt, Bartókot, Brahmsot, Schumannt, Rachmaninovot és Mahlert vezényel.

SEMMI RUTINSZERŰ
Fischer Iván mindenhez vonzódik, ami nem rutinszerű, ezért az új szezonban is szokatlan ötlettel áll elő. A világon 
egyedülálló, hogy egy szimfonikus zenekaron belül barokk együttes is működik, ezt az együttest pedig most a BFZ 
zeneigazgatója beemeli a nagyzenekari koncertek programjába. A BFZ több koncertet is Johann Sebastian Bach 
barokk hangszereken megszólaltatott művével kezd majd, így a közönség átélheti a két hangzás közötti döbbenetes 
különbséget.

NEMZETKÖZI SZÓLISTAGÁRDA
A hétszeres Grammy-díjas zongoraművész, Emanuel Ax tökéletesen illeszkedik ebbe a sokoldalú zenekarba, 
hiszen miközben elkötelezett híve a kortárs szerzőknek, a Fesztiválzenekarral egy igazi klasszikust, Mozart d-moll 
zongoraversenyét játssza. Budapestre jön a lengyel zongoraművész, Piotr Anderszewski is, egy valódi punk magyar 
gyökerekkel, intenzív és eredeti játékstílussal. A zongoristák mezőnyét erősíti a világhírű orosz zongoraművész, 
Lilya Zilberstein és Radu Lupu is. A fiatal orosz-német hegedűművész, Alina Pogostkina egy Sibelius-
hegedűversennyel lepi meg a közönséget, Arabella Steinbacher pedig Korngold Hegedűversenyével készül. 
A Müpával közös szervezésű maraton főhőse ezúttal Leonard Bernstein lesz. Eklektikus kompozícióiban keveredik 
a jazz, a klezmer és a színházi zene, de bármit is írt, elsődleges célja a kommunikáció volt. Ahogy fivére, Burton 
Bernstein fogalmazott, „Lenny történelmet írt: ő volt az első amerikai, akit komolyan vettek a koncerttermekben”.

ÉLJÜK ÁT  
A KIVÁLÓSÁGOT!

További információ és jegyvásárlás: www.bfz.hu
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