
B I H A R I J Á N O S 1 7 6 4 — 1 8 2 7 . 

AVILÁGHÍRŰ magyar cigányzseni, halálának 100 éves évfordulója alkal-
mából, ismét az érdeklődés előterébe került. Életrajzi adatainak, 
műveinek pontos megállapításával (Major E.: Zenei Szemle 1928) 

fontos lépés történt arra nézve, hogy alakja a legendák homályából hű tör-
téneti megvilágításba kerüljön. De csak egy eljövendő Bihari összkiadás fogja 
magyar zenetudósainknak lehetővé tenni azt, hogy műveinek teljes megisme-
résével a magyar zenetörténetben elfoglalt helyét pontosan megállapítsák. Mi 
most egy pár fontosabb adattal a nemzeti kultúrára kétségtelenül nem csekély 
jelentőségét óhajtjuk kiemelni. 

Milyen volt Bihari fellépése előtt Magyarországon a zenekultúra? Mit 
jelentett Bihari működése a nemzeti kultúra szempontjából abban a korban, 
amelyben élt? 

A XVIII. század zenekultúrájában európaszerte általános jelenség a 
nyilvános koncertélet hiánya. Részint gazdag főurak tartanak fenn házizene-
karokat saját költségükön — ahol sok tag a személyzetből telik ki, — részint 
diákok, egyetemi hallgatók saját gyönyörűségükre muzsikálnak a «collegia 
musica» összejövetelein. Hivatásos zenekarok, szólóhangversenyek csak a század 
végén tünnek fel. Mozart 1751-ben játszik először nyilvánosan Bécsben egy 
zongoraversenyt, 1750-ben kezdenek ugyancsak itt háromszor hetenkint 
«zenei akadémiákat» tartani, amikből Bécs nyilvános zenei élete később olyan 
hatalmas mértékben fejlődik ki. 

Főuraink Mária Terézia uralkodása idejében zenei műveltségükkel és 
ízlésükkel is a nyugati kultúra szolgálatában állanak. A XVIII századi magyar 
főúri zenekaroknak alig van közük a nemzeti művészethez. A Haydn vezetése 
alatt virágzó eszterházai és kismartoni zeneélet, az Erdődy és Grassalkovich 
grófok zenekara Pozsonyban, a Végheké Vereben, a Károlyi grófoké Megyeren, 
Batthyány József hercegprímásé Nagyváradon, idegen művészek fejlődését 
segítik előre. A «Wienerisches Diáriumban» hosszú leírását olvashatjuk az 
udvari vendégek tiszteletére rendezett főúri ünnepségeknek, ahol sohasem 
hiányzott a házizenekar szereplése. Igy többek között igen jellemző a korra 
az 1773-ik évi Diárium beszámolása Mária Krisztina főhercegnő és Albert 
főherceg Grassalkovich gróf ivánkai birtokán tett látogatásáról: 

«A királyi fenségeket a birtok határánál üdvlövéssel, trombitákkal és 
dobpergéssel fogadták. Ebéd előtt paraszttáncokat mutattak be, majd a kerti 
folyón hajósétát rendeztek. Az első hajó török formára volt megépítve, a 
benneülő zenészek török zenét játszottak. Mind ők, mind az evezősök török 
kosztümben voltak öltözve. A második hajó holland fregáttot imitált; a 
személyzet és a hajó almazöld, rózsaszinű és ezüst színben pompázott. Azután 
következett a gróf saját tábori zenekara hollandus hajón, egyforma uniformis-
ban. Majd velencei gondolák sárga-kék-ezüst libériás királyi inasokkal.» 

Ime a parádés, színpompás barokk-kor magyar főura, aki az ünnepies 
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trombitákban, dobokban bővelkedő török zenét részesíti előnyben, török, 
holland kosztümökben tetszeleg magának, mintha hírét sem tudná a gyönyörű 
nemzeti viseletnek. 

Amint szegény, hányatott életű, de lelkes tanáremberek voltak Mária 
Terézia alatt a nemzeti nyelvű kultúra apostolai, úgy a nemzeti zenét is diák-
karok mentik meg a teljes hanyatlástól. Sárospatakon, Debrecenben több-
szólamú diákkarok működnek, melyek a népies, világi énekeket karolják fel.1 

A XIX. század elején fontos lépések történnek a zenei művelődés ügyében. 
A gróf Festetich Györgytől megalapított keszthelyi Georgikonnal kap-

csolatban a gróf költségén zeneiskola is működik, aminek «próbatételeiről» 
beszámolnak a korabeli folyóiratok : «Este a theátromban musikális akadémia 
volt, ahol a musika oskola nevendékei concerteket játszottak». (Magyar Kurir 
1818, 408. 1.) 

Budán a várban a volt Erdődy grófi palotában működik a királyi budai 
zeneiskola Seyler Józsefnek, a budai főtemplom karnagyának vezetésével. 
Ugyancsak Seyler karnagy az, aki Szent Cecilia ünnepén, 1819 nov. 22-én, 
150 tagból álló zenekarral adja elő a Ferenciek templomában Cherubini miséjét. 
(Ofner u. Pester Zeitung 1818, 866. 1.) 

Ugyancsak ebben az évben alakul meg a pesti zenei egyesület. Létre-
hívásában Schedius Lajos és Babnigg Mihály szereztek maguknak érdemeket. 
Előbbi az egyetem nagyhírű esztétika professzora, utóbbi evangélikus ének-
tanár, aki az akkori ev. iskolák élénkebb szellemi mozgékonyságát, nagyobb 
esztétikai fogékonyságát hozta magával. A tagok eleinte dilettánsok, később 
hivatásos zenészek. Tagsági díj egy évre 2 frt. A próbákat szombaton tartják. 
Kezdetben 200 hallgatót és 90 tagot számoltak. Havonta két koncertet vagy 
a Hacker szálában, vagy a Magyar Király szálában tartottak. Igazgató Cibulka 
Lajos volt. Az egyesület nagy lelkesedéssel dolgozik, úgy hogy a következő 
évben már Haydn Teremtés című oratoriumát adják elő. 

Magyar nevekről, magyar zenéről csak elvétve olvashatunk Bihari fel-
lépése előtt (1801). Például az 1800. év február 15-én tartott utolsó pesti álarcos 
redout alkalmával az Ofner u. Pester Zeitung szerint (1800, 178. 1.) 16 pár 
nemzeti táncokat mutatott be, vagy Sopronban Ocsai Balogh Péter temetésén 
harmóniás énekek tartattak, amelyeket Gyenge László harmadfélesztendős 
primánus vezetett, ki több jeles alkalmatosságoknál is szívesen forgolódott 
a harmóniás énekre való tanítgatására némely magyar ifjaknak. (Magyar 
Kurír, 1819.) 

A pesti és budai városi színházakban előadott operák, balletek termé-
szetesen szintén nem jöhetnek számításba a magyar zeneművészet szem-
pontjából. 

Ezzel az alapjában még teljesen túlnyomóan idegen szellemű német kis-
mesterektől irányított zenekultúrával szemben Bihari fellépése döntő jelentő-
ségű volt. Vele, Csermákkal és Lavottával megszűnik a névtelen magyar 
zenetörténelem és kezdődik a virtuózok korszaka. A palotás és a verbunkos-
zene e három nagy mesterében a felújulás korának nemzeti művelődési esz-
ménye, a II. József uralkodása alatt mind erősebben fellángoló nemzeti fel-
buzdulás a zenében is megkapja a maga méltó reprezentánsait. 

A palotás zene előképei idegen eredetűek voltak Az arisztokraták régi 
1 Szombathi Jánosnak, a sárospataki pr. kollégium professzorának 1730—1823 és 

története megirójának itt nagy érdemei vannak, mert a néptől sok régi énekes könyvet 
szerzett meg a kollégium könyvtára számára. 
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táncaiból, a minétből, gavotteból, ecossaiseből nőttek ki. Ezekből és a népi 
táncokból átgyúrt verbunkból Bihari egy sajátos új magyar stílust teremt, 
amely nagy méltóságával, «ázsiai gravitásával» nagyszerű művészi ösztönnel 
tudta kifejezni az akkori magyarság lelkét. Az igazi népies jelleget ez a kor 
nem kedvelte. Hiszen Verseghy Ferenc magyar költő létére német dallamra 
írt szöveget vagy a német Sperontes dalgyűjtemény mintájára hangszeres 
darabokat lát el szöveggel. Berzsenyi, Kazinczy szintén nem kedvelik a népiest, 
legfőbb törekvésük, hogy a klasszikus formákba magyar lelket öntsenek. 
Igy a palotás zene mestereinél is megtaláljuk a klasszikus szonátaforma, a 
klasszikus zenei figurák utánzását, de ezt magyaros jelleggel látták el. A szonáta 
andantéjából lett a lassú magyar, a hallgató nóta, a trióból a figura vagy 
kadencia, amely virtuóz cifrázatokkal vezetett át a «Friss» tételhez. 

Sajnos Bihari, mint a többi cigányok, autodidakta volt, aki a hang-
jegyeket világéletében sem ismerte, így műveit mások jegyzik fel vagy írják át 
zongorára. (Mohaupt, Ruzitska.) Részben Bécsben, részben Pesten jelennek 
meg. Képzelhetjük, mennyi elveszett így ezáltal a szerzemények eredeti szép-
ségéből, abból a nagyszerű lendületből, játékmodorból, amellyel Bihari ország-
szerte a legnagyobb lelkesedést tudta kelteni. Egykorú feljegyzések adnak 
csak fogalmat arról, micsoda fontos, elmaradhatatlan kiegészítő része volt 
Bihari zenéje e kor minden jelentősebb ünnepségeinek, főkép nemzeti mozgal-
mainak. Pozsony, a Mária Terézia alatt még teljesen Bécs kultúrájának hatása 
alatt álló őskoronázó város, az 1811/12., majd az 1825/26-iki országgyűlés 
alkalmával — amely országgyűlések főszinterei voltak a nemzeti nyelvért 
folyó küzdelemnek, a deák nyelv közéleti uralma ellen — a legnagyobb nemzeti 
lelkesedésnek volt tanuja. Ennek a lelkesedésnek hatalmas szítói lehettek 
Bihari édes-bús hallgatói, tüzes frissei. A mult század idegen érzésű arisz-
tokráciájának dédelgetett kedvence, a bécsi udvari bálokon nemzeti büszkesége 
lett az egyszerű magyar zenepoéta. Liszt «Des Bohémiens» című művében alig 
talál szavakat arra, hogy Bihari játékától való elragadtatását kellőkép kifejezze. 

Bihari, Csermák, Lavotta magyar nótáinak, táncainak kiadása céljából 
egy külön társaság alakul, a «Veszprém Vármegyei Musika Intézet» (1823.). 
Ez az első ilyen intézet, amely tudatosan és kimondottan a nemzeti zeneművé-
szet ügyét szolgálja. Sebestyén Gábor kir. fiskális, az intézet lelkes megalapí-
tója, helyes érzékkel a főúri hölgyekhez fordul támogatásért, mert úgymond : 
«A nemzetek történetei bizonyítják, hogy a' nemzeti Literatura addig, míg 
a szépnem pártfogása alá nem vette, főbb lépcsőre soha sem emelkedett» 
(Tud. Gyüjt. 1825. III. köt.). 

Megragadó az a nagy nemzeti érzés, ami e kor kultúrharcosaiban kivétel 
nélkül él. A Veszprém Vármegyei Muzsika Intézet ugyanazokat a törekvéseket 
szolgálja, mint Bessenyei. Decsi Sámuel, Kármán, Csokonai nagy nemzeti 
kultúrprogrammjai. Különféle utakon, de mind egy célért küzdenek : a magyar 
faj emeléséért, a nemzeti öntudat életrekeltéséért. 

Sebestyén Gábor a következő szavakkal hívja fel az Intézetre a nagy-
közönség figyelmét: 

«Minekutána sok szép eredeti Magyar Nóták, a' közre nem' botsáthatás 
miatt, igen keveseknél, és tsak kéziratokban' s szinte örök feledékenységben 
maradni tapasztaltatnának: tehát, hogy a' Szivnek és Léleknek nemesitése, 
a' jobb izlés és a nemzeti érzés, mint minden pallérozottabb nemzeteknél, közöt-
tünk ezen a tsatornán és gyarapodjék' s az eddig kevesektől esmért jeles dara-
bok többekkel közöltessenek, különösen pedig, hogy ezáltal Compositoraink 
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s jobbakra, szebbekre s' nagyobbakra buzditassanak a' muzsikában gyönyör-
ködők' kedvéért, a' honi muzsikusoknak megkapható jeles Darabjaiból, egy 
ahoz értő Müvész' felvigyázása alatt Fortepianora alkalmaztatva, ily homlok-
Írással : Magyar Nóták fogásonként, s' minden fogást más-más magyar Dániá-
nak ajánlva, minél többet' közre botsátani' s azokkal a' Nemzeti Magyar Nóták' 
kedvelőinek a' legillendőbb áron szolgálni.» 

Ezeket a Magyar Nótákat Ruzitska Ignác alkalmazta Fortepianora. 
15 «fogásban» jelennek meg 1823—1832-ig. Ezek közül az első fogás legelső 
száma Bihari lassúja, amit ma Requiem fia halálára címen ismernek. A VI. 
fogásban a 41. számú primitiális lassú magyar, a IX. fogásban a 68. számú 
«A felséges Magyar Királyné koronázására» (1826.) (I. Ferenc negyedik neje, 
Karolina Auguszta) írt Magyar Nóták a legismertebb szerzeményei. 

Minden fogást ékes stílusú levéllel ajánlotta Sebestyén egy-egy főúri 
hölgy pártfogásába. Ezekre a levelekre érkezett válaszok közül talán a leg-
szebb gr. Batthyány Istvánné, szül. Bolza Antonia grófnő válasza, akinek 
a hét Bihari nótával is bővelkedő III. fogást ajánlották. «Édes Hazámnak 
ditsőségét mindenkor ohajtván, nagyon örvendettem, hogy Hazámfiai a' Magyar 
Nemzeti Notákat a' külfölddel is megismertetvén, azon fondor rágalmazásokat, 
a' kik azt vitatni bátorkodtak, hogy a' minden nagyot és szépet betsülni tudó 
magyar a' szép Mesterségekben hátra vagyon, semmiségekbe visszataszit-
ják : — de midőn a III.-dik fogásbeli Magyar Notákat nékem ajánltatva látom, 
örömem határt nem ismer. Illy, egy nagy nemzet előtt történt megtiszteltetés 
érzékenyen érdekelvén szivemet, kérem tisztelt uraságodat, ne terheltessék 
buzgó köszönetemet az Egyesület érdemes tagjainak tudtára adni, s őket 
a' további munkálkodásra, mely által magoknak halhatatlan nevet szerezni 
fognak, serkenteni. Én részemről iparkodni fogok, igaz hálámat leginkább 
azzal bébizonyitani, hogy szeretett hazámnak, gyermekeimben érdemes fiakat 
nevelhessek, a' ki állandóul maradok Uraságodnak igen jó akarója stb.» 

Ez a levél mindennél ékesebben szól arról, hogy Bihari és társai magyar 
nótáikkal milyen nagy fordulást tudtak előidézni arisztokratáink zenei érdeklő-
désében. Főúri asszonyaink kitüntetésnek veszik, ha a magyar nótákat párt-
fogásukba ajánlják. 

Bessenyei a felújulás korának nagy előharcosa pár évtizeddel előbb 
tiltakozik a vád ellen, hogy veleszületett restségénél fogva a tudományoknak 
szépségére és hasznos voltára érzéketlen a magyar. «A tehetség megvan a ma-
gyarságban, de hogy a tudományok izét nagy része még sem érzi, annak az az 
oka, mert a maga nyelvével nem kóstolhatja.» Milyen jól találnak ezek a szavak 
a kor zenekultúrájára is. Hogy mennyire megvolt a tehetség a zene terén is 
a magyarságban, erre csak egy példa Bihari, Csermák, Lavotta kifogyhatatlan 
gazdagságú melodikus invenciója. A palotás zenével és verbunkossal meg-
teremtik azt a zenei nyelvet, amelyet megértett és lelkesedéssel tett magáévá 
a felújúlás korának egész magyar társadalma. Nem voltak tanult zenészek, 
csupán istenáldotta tehetségük segítette őket abban, hogy a külföld ezt a zenei 
nyelvet, mint nemzeti művészetet ismerje meg. Hány és hány klasszikus 
zeneszerző használta fel dallamaikat, virtuóz modorukat magyar vonatkozású 
műveikben ! (Beethoven, Schubert, Massenet, Joachim stb.) 

A harmincas években, mikor Bihari már nem volt az élők sorában, a 
palotás zene tovább él a művelt magyar zenésztársulatok körében. Főkép 
a kitűnő muzsikus és áldozatkész hazafi gr. Fáy István karolja fel az általa 
létrehívott «Felső Magyarországi Musika Egyesület» koncertjein. Évenként 
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háromszor négy napon keresztül tartott a tek. táblabíró zenekar (tagjai jórészt 
dilettáns táblabírák) és méltóságos igazgatója (Fáy gr.) Abauj-Tornamegyében 
Fáy községben a gróf kuriájában «Musikai Akadémiákat». Az első magyar 
koncertek ezek, amelyek Bihari szellemében tovább működve, nem kis érde-
meket szereztek a nemzeti zene fejlesztésében. (Lásd Ujfalussy Mihály jelen-
tései a Felső Magyarországi Musika Egyesület működéséről. Tud. Gyüjt. 1831, 
I. 1832, IV.—VIII. köt.) Gr. Fáy, 1857-ben «Régi magyar zene gyöngyei» 
címen a palotás zene mestereinek több művét zongorára alkalmazva adja ki. 

Egy dicsőséggel teli pályafutás után, 1827 ápr. 26-án halt meg Bihari. 
Ma, midőn 100 év után ismét egy nemzeti renaissance korát éljük, reméljük, 
hogy a magyar verbunkos fénykorának különféle könyvtárakban elszórt, 
porosodó, részint kéziratos dokumentumai talán végre mégis csak a nemzet 
közkincseivé lesznek, ezzel is segítve betölteni a magyar szellemtörténet nagy 
zenei hézagait. 

Prahács Margit. 

SZEKSZÁRDON. 

A szives-arcú házak közt mosolygva 
Egy obsitos áll: Háry, a vitéz. 
Köti kalandját jókedvű csokorba, 
Tódítva tettét s rá esküdni kész. 

Tetszik szivünknek a torz e világa, 
S e halhatatlan emberi alak, 
Ki mesterien gyujtja kedvre, lángra 
Énünket, mely terhektől roskatag. 

— Azaz.. . nem Háry: Garay regél, 
A Kont szerzője, Szekszárd nagy szülöttje 
Felejtkezik egy víg tereferén. 

Az élet űzte, őt is gond gyötörte. 
De mind ezen túl, révbe' kikötött: 
A szent szekszárdi trófeák között. 

Havas István. 

Napkelet 


