
BIH ARI A BÉCSI KONGRESSZUSON ÉS A  RÁKÓCZI INDULÓ
BÉCSBEN.

A napóleoni századfordulón Bécs zenei élete, mint a császárváros 
műveltsége általában, sajátos, mozaikszerű képet mutatott.1 Zavaros tar
kasága híven tükrözte a Habsburgok birodalmának etnikai és kulturális 
összetételét. Bécs zenei múltjában jelentkeznek a nagy nyugati kultúrák 
eredményei:2 spanyol, olasz, francia, sőt az innsbrucki3 és prágai4 udvar 
közvetítésével franko-flamand hatások is. A politikai érintkezések nyo
mán új kulturális kapcsolatok keletkeznek. De az osztrák zene idegen stí
lusok konglomerátuma, nincs nemzeti, csak bizonyos lokális, népi jellege. 
Heurigés mulatozás, mámoros báli éjszaka, vidám utcai szerenád opti
mista hangulatainak színes ködéből született a bécsi keringő. Nem osztrák 
nemzeti, de bécsi talajból sarjadzik ki Schubert, majd Strauss János mű
vészete. Az osztrák tartományokban felszívódnak ugyan hatások a mű
zenébe (bodenständiger Charakter), de ez csak színfolt: couleur locale 
(Haydn).5 6 A bécsi iskola elnevezés csupán földrajzi megjelölés. Bécs sok 
lehetőséget nyújtott a falai között időző nagy mestereknek, de ezek nem 
írtak osztrák zenét. Gluck hellenizmusában francia és olasz pátosz vegyül,

1 J. F. Mosel: Die Tonkunst in Wien während der letzten fünf Dezennien. Wien. All
gemeine Wiener Musik Zeitung. 1843. évf. —  Wiener Musiker vor und um Beethoven von 
Robert Haas. Wien, 1927. A Wienerisches Diarium, majd Wiener Zeitung „Liste der ver
storbenen in der Stadt“  rovata alapján.

2 J. Mantuani: Geschichte der Musik in Wien. I. B. Wien, 1904.
3 Fr. Waldner: Nachrichten über die Musikpflege am Hofe zu Innsbruck von 1490— 

1519. Langensalza, 1898.
4 E. Köchel: Die kaiserliche Hofmusik Kapelle in Wien von Jahren 1543— 1867.

Wien, 1869. —  A. Smijers: Die kaiserliche Hofmusikkapelle von 1543 bis 1619. Studien zur 
Musikwissenschaft. 1919 VI— VIII. —  G. Van Dorslaer: La chapelle musicale de Fempereur 
Rodolphe Il-en 1594 és E. Haraszti: Mattheo Flecha le jeune, abbé de Tyon. Acta Musico- 
logiea. V. 4. és VII. 1.

6 A. Schnerich: Das Niederösterreichische Lokalkolorit bey Haydn und Mozart. Wien, 
1913. (Festschrift des Vereines für Landeskunde in Niederösterreich). —  U. az: Geschichte der 
Musik in Wien und Niederösterreich. Wien, 1921.
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Mozart zsenije olasz, német, francia, néha a népies bécsi frazeológiából 
teremti meg új nyelvezetét. Kamarastílusának olasz elemeit Fausto 
Torrefranca dolgozata világítja meg.6 A flamand Beethovenben a legel
szántabb osztrák hazafi sem fedezhet fel osztrák vonást.7 8

A német fajiság zenei jegyei korántsem olyan pregnánsak ritmiká
ban, melodikában, mint a latin vagy szláv népeké. H. Joachim Moser 
megkísérelte, már tizenöt év előtt, megírni a német nemzeti zeneművészet 
történetét, a német szellemtörténet által lenézett, pozitivista Taine milieu 
elméletével próbálta megkeresni a specifikus német sajátosságokat és a 
harmonikus öntudatban látja a német faji gondolat legjellegzetesebb meg
nyilatkozását.6 Ernst Bücken kölni professzor,9 aki elsőnek formulázta 
meg a nemzeti szocializmus zenei programmját, a német fajiság jegyeit 
keresve a zenében, a germán területet tájszemlélet (Musiklandschaft) 
alapján osztályozza. Szerinte a „bayrisch-österreichischer Musikraum“ osz
tatlan, egységes vidéket alkot München-Innsbruck-Salzburg-Wien vonal
lal, bezáróan a Burgenlandig, zenéjére a táj és klíma éppen olyan le- 
törölhetetlenül reányomja bélyegét, mint a nyugati aleman vagy az északi 
frank területre. Camille Schneider10 Salzburg zenetörténetének írója szin
tén nyíltan kimondja, hogy az osztrák zene csak egy fejezet a német zene 
történetéből. Sokkal nehezebb probléma, mellyel Bücken nem képes megbir
kózni a faji kapcsolatok feszegetése: nem tud mit felelni, mikor a 
mannheimi német szimfonikus iskola mesterei csehek: Stamitz és társai.

Bécs zenei élete fejedelmi és főúri nemzetközi zenekultúra.11 Hul
lámverése eljut a polgári rétegekhez is. (A nyugati polgári zenekultúra 
kétségkívül Bécsen keresztül érkezett el a magyar városokba).12 De híjá
val van az öntudatos, osztrák, faji nacionalizmusnak, mely különben is hi
ányzott a bécsi nép érzelemvilágából: dinasztikus érzés helyettesítette. A 
hajnalodó század szinte groteszk összevisszaságában találja Bécs zenei éle

6 Mozart e il quartetto italiano. (Bericht über die musikwissenschaftliche Tagung dar 
Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg, herausgegeben von Erich Schenk. Leip
zig, 1932.)

7 E. Closson: L’élément flamand chez Beethoven. Bruxelles, 1928.
8 Geschichte der deutschen Musik. I. k. Berlin, 1920. Ursprung, Auffassung und Eigen

art der deutschen Tonkunst (10. 1.).
9 Ernst Bücken: Deutsche Musikkunde. Potsdam, 1935.

10 Camille Schneider: Geschichte der Musik in Salzburg von der ältesten Zeit bis zur 
Gegenwart. Salzburg, 1935.

11 Az osztrák fejedelmi udvar zenei életéről lásd Adler Guidó bevezetését a Musikalische 
Werke der Kaiser Ferdinand, III. Leopold, I. Joseph 1. Wien, 1892.

12 Eberhard Preussner: Die bürgerliche Musikkultur. Hamburg, 1935.
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tét.13 Gluck és Mozart már halott, Haydn elöregedett, Beethoven még nem 
éikezett el a csúcsra, Schubert csak Sängerknabe. A hivatalos tekintélyt 
idegen nagyság képviseli: a mindenkitől rettegett, cselszövő olasz Salieri, 
akinek intrikáit Mozart is megsínylette. Az osztrák zeneszerző gárda, mely
nek túlnyomó részét oly szívósan ontja a birodalom zenei rezervoárja, 
Csehország: unalmas középszerűség, szürke Hofcompositor, Kappelmeister, 
Kammermusikus, mint a két Kozeluch, Krommer, Preindl, Sechter, néha 
akad köztük kiváló teoretikus: Albrechtsberger, Beethoven mestere, az 
egykori győri orgonista. De élő zenei érték nem maradt utánuk, nevüket 
csak a történetíró ismeri. A zenés színházak az olasz és francia művé
szetnek hódolnak, olasz és francia darabokkal, énekesekkel és táncosok
kal.14 Zenei exotikum: a Habsburgok birodalmának népei és néptörzsei.

Bécs zenei életének megfigyelése igen fontos a magyar zenekultúra 
szempontjából is. Nemcsak azért, mintha a Kaiserstadt Pest-Budán és 
Pozsonyban találta volna meg provinciális reflexét, (Erdély zenekultú
rája önállóbb és magyarosabb)15 s mintha — újabban szeretik hangoz
tatni — a külföldi áramlatok s így a zenei irányok is kizáróan, vagy fő
kép, német és osztrák közvetítéssel jutottak volna el hozzánk, vagy, mert 
német és osztrák, (sokkal inkább cseh) mestereket találunk a magyar zene 
bölcsőjénél. Ez a felfogás szinte kolonizálja a magyar szellemiséget és a 
bécsi kultúra mechanikus függvényévé süllyeszti, ugyanakkor megfeled
kezve a most említett döntő körülményről, hogy Bécsnek nem volt nem
zeti zenekultúrája, nem tartja számon, milyen kezdeményező, vezető és 
kialakító szerepet játszott a magyarság Bécs zenei életében. Nem osztrá
kok, de cseh és magyar főurak irányítják a birodalom művészetét.

A barokk Bécsnek magyar főurak a legkiválóbb mecénásai.16 * 18 Né

13 E. Hanslick: Geschichte des Concertwesens in Wien. Wien, 1869. —  Perger und 
Hirschfeld: Geschichte der Gesellschaft der Musikfreunde. Wien, 1912. Mandyczewski pótköte
tével.

14 L. V. Sonnleithner: Materialien zur Geschichte der Oper und Musik in Wien. (Kéz
irat a Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában.)

15 Lásd Allgemeine Musikalische Zeitung. Leipzig, Jahrgang XIV, 1812, No. 28.
Klausenburg in Siebenbürgen. . .  Mithin herrscht hier in der Musik grösstentheils ungarischer
Geschmack ..  .

18 A bécsi magyar főúri zenekultúráról másutt óhajtunk beszámolni. Addig utalok 
a párisi Revue Musicale 1932. évfolyamában megjelent dolgozatomra: Les Eszterházy d’aprés 
des documents inédits de l’époque, melyben felhasználtam J. Nissle közléseit is. (Berliner 
Allgemeine Musikalische Zeitung. 1829. No. 23. Erinnerungen aus Wien, Ungarn, Sicilien und 
Italien). Nissle kürtös volt a híres zenebarát Végh Ignácnak, a verebi földesúrnak zene
karában. A verebi kúria életéről az alábbi ismeretlen, rendkívül érdekes leírást olvassuk: Auf 
unser Reise nach Ofen hatten wir überall Gelegenheit zu bemerken, wie sehr auch der unga
rische Adel die Musik schützte und liebte. Wie erstaunte ich aber, als ich auf dem Gute
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melyik valóságos zenei udvartartással büszkélkedik, első sorban a kis
martoni herceg, Eszterházy Miklós, aki télen Bécsben rezideál. Haydn 
gazdája, Beethoven pártfogója, zenetörténeti jelentősége a Lobkovitzok 
és Schwartzenbergek fölé magasodik. A Privatcapellék sorában kitűnnek 
Eszterházy Ferenc és a két Eszterházy János orkesztere, Batthyányi Jó
zsef hercegprimás bécsi, hainburgi és pozsonyi zenészei, Grassalkovich 
Antal herceg Harmoniemusik-ja. A zenészek örömest használják a fürst
lich Batthyánischer vagy Esterházyscher Kammervirtuos címet. A ma
gyar főurak áldozatkészségét nemcsak a nagy mesterek, de a kevésbbé 
neves komponisták is élvezik. A Forkel-féle Musikalisches Almanach 
1782—89. évfolyamai, a Musikalisches Almanach für Deutschland auf das 
Jahr 1783. (Leipzig), a Schönfeld-féle Jahrbuch der Tonkunst az 1796. 
évről, a Wiener Theater Almanach 1794—96. kötetei, a századforduló leg
híresebb zenei utazójának, Friedrich Beichardtnak levelei,17 a gazdag 
egykorú mémoire irodalom, Zinzendorf18 és Rosenbaum19 kéziratos naplói, 
a titkos rendőrök, a konfidensek jelentései,20 az Adeliges Liebhaber Con-

des Herrn von V. alles in grösster Bewegung fand. Auf einem Platze wurde ein Theater er
richtet, in der Nähe desselben Dekorationen gemalt, hier übte man schon mehrere Gesang- 
stücke; dort sass ein Wiener Komponist in voller Arbeit, seine Opern zu vollenden und 
ich selbst musste mit Extrapost eine zweite abzugewinnen suchen. Der allgemeine Kunsteifer 
hatte etwas ansteckendes, in 4 Wochen ward alles flott. Die Söhne der Herrn v. V. und andere 
brave Dilettanten hatten Gesangpartien übernommen, sechs gute Geiger besassen wir selbst 
und von Wien und Ofen kamen die übrigen Künstler. Der angesehendste Adel der Umgegend 
hatte sich versammelt. Man war einerseits eben so begierig zu hören und zu sehen als ander
seits sich hören und sehen zu lassen. Die allgemeine Theilname, das frische Leben welches 
in der Aufführung herrschte, ermangelten nicht die Darstellungen mit dem belohnenden Bei
fall zu krönen und Konzerte und Tafelfreuden beschlossen die Festlichkeit. Mit Vergnügen 
wahrte man hier was innige Liebe zur Kunst im Verein wahrer musikalischer Anlagen einer 
blos mehr ausgebildeten Kehlfertigkeit gegenüber zu wirken vermögen, etc. A  közreműködők 
közül főkép egy francia énekest dícsér (eine herrliche, umfangreiche Bassstimme). Nissle neve 
nem szerepel a cikk alatt, de Kästner (Bibliotheca Beethoveniana. Leipzig, 1924) megállapí
totta szerzőségét. —  Itt említünk meg egy nálunk még szintén ismeretlen adatot: Gyrovetz, 
akinek hat szimfóniáját megvette Batthyány József hercegprímás, Eszterházy Miklós herceg 
számára írt egyházi zenedarabokat, melyeket a herceg bécsi palotájának „szalonjában“ mu
tattak be kórussal és zenekarral. (Lebensläufe deutscher Musiker von ihnen selbst erzählt. 
B. III/IV. Adalbert Gyrovetz herausgegeben von A. Einstein. Leipzig, é. n. 108 1.)

17 Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien und den österreichischen 
Staaten zu Ende des Jahres 1808 und Anfang 1809. Eingeleitet und erläutert von Gustav 
Gugitz. I— II. B. München, 1918. (Denkwürdigkeiten aus Altösterreich.)

18 Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
19 Nationalbibliothek. Handschriften Sammlung. Ser. Nov. 2001. VII. B. 1814— 17.
20 August Fournier: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress. Eine Auswahl aus 

ihrem Papieren. Wien, 1913. —  Sokkal gazdagabb és érdekesebb: Commandant M. H. Weil: 
Les dessous du Congrés de Vienne d’aprés les documents originaux des archives du minis- 
tere impérial et royal de l’Intérieur a Vienne. Tome I— II. Paris, 1917.
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certek, a Cavalier Concertelc műsora, az egykorú sajtó rengeteg adatot 
őriztek meg a bécsi magyar arisztokrácia zenei tevékenységéről, mely 
kétségkívül nagyban hozzájárult, hogy Reichardt ezt írja Bécsről; „Nach 
Paris die erste Stadt in Europa für ausübende Musik“. Tizennyolc nap 
alatt Mozart kilencszer játszik Eszterházy János gróf bécsi palotájá
ban.21 „Akadémiáinak“ bérlői között számos magyar főnemest találunk.22 
Bécsi magyar mágnások hívták meg 1762-ben Pozsonyba a csodagyermek 
Mozartot, aki nővérével és atyjával két hétig tartózkodik a koronázó vá-

21 Die Briefe W. A. Mozart. Herausgegeben von L. Schiedermair. München, 1911. 
II. k. 66. sz. levél. Mozart dirigált is Eszterházy János gróf palotájában, így Carl Philipp 
Emmanuel Bach: Die Aufferstehung und Himmelfahrt Christi kantátáját (1788. február 26. és 
március 4., Forkel: Musikalisches Almanach auf das Jahr 1789, 121. 1.). Nehéz megállapí
tani, melyik Eszterházy Jánosról lehet ezúttal szó. A Jahrbuch der Tonkunst (1796.) meg
említ egy E. J. grófot: „Esterházy Johann Graf von, ein schätzenswürdiger Freund der Ton
kunst, welcher die Hoboe mit Gefühl und Delikatesse bläst.“  (Róthkrepf— Mátray innen 
fordította: „Gr. E. J. Bétsben a XVIII. század végén a muzsikának betses barátja, a hoboát 
különös lágy érzéssel fújta“ . A muzsikának közönséges története. Tudományos Gyűjtemény 
1832. VII. k.) „Főmuzsikusa“  Wranitzky Pál, aki a Szent Korona visszahozatalakor írja 
A magyar nemzet öröme művét. Egy nagy szimfónia három darabból álland. I. A nemzet 
első vigassága s ennek elterjesztése. II. A rendek kellemetes érzékenységei és azok közt visz- 
szatért egyesség. III. A község öröme a Szent Korona visszaérkezése alkalmatosságával. 
Offenbach 1790. Ez az E. J., kinek felesége Roisin Franciska márkinő, 1775-ben született 
s így 1784. március 20-án, mikor kelt Mozart levele, még csak kilenc éves. ,,Az Eszterházy- 
család és oldalágainak leírása“  (E. János gróf tollából. Budapest, 1901.) című megbízhatatlan 
és hiányos munka E. Miklósnak írja. Nagy Iván (Magyarország családai címereikkel és 
nemzedékrendi tábláikkal. Pest, 1858, IV. k.) E. Miklós Jánosnak. Schubert pártfogóját is 
írják még néha E. Jánosnak, aki teljes nevén E. János Károly. Azt hisszük, hogy Mozart 
pártfogója, a cseszneki ágból származó Galánthai Eszterházy Nepomuk János gróf (1754— 
1840.), felesége, Bánffy Ágnes bárónő (Gothaisches Genealogisches Taschenbüch der gräflichen 
Häuser. Gotha, 1927, 146. 1.), aki „Rath im Herrenstande“  az alsóausztriai kormányzatban, 
(Hof- und Staatschematismus der röm. kais. königlichen und erzherzoglichen Haupt und Re
sidenzstadt Wien, 1781 Wien, 165. 1.). Gyűjteményeit Böckl alább idézett jegyzéke ismeri. — 
Még egy Eszterházy János jöhetne szóba, Eszterházy Miklós koronaőr fia, a család tatai 
ágából, aki testvérével, Ferenccel, a szisztovai béketárgyalásra kiküldött követtel együtt, 
a Lipót király által a nádor számára összeállított listán mint olyan szerepel, „qui se sont 
malconduits á la diéte“ , (Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg Nádor iratai. Budapest, 
1926, 446 1.), de a kérdéses időpontban nem találjuk nyomát Bécsben. —  Jó viszonyban 
volt még Mozarttal Gróf Eszterházy Ferenc kancellár is, kinek palotájában énekelték Ph. 
E. Bach, Händel, Pergolese kórusait (Schönfeld, 70. 1.). Nagymestere a Zur gekrönkten Hoff
nung im Orient in Wien szabadkőműves páholynak, melynek tagjai közé tartozott Mozart 
is. Halálára írta a Maurische Trauermusikot (Waldersee— Köchel: Mozart. Chronologisch- 
Thematisches Verzeichniss seiner Werke. Leipzig, 1905.; No. 477.).

22 Mozart id. levele atyjához: Gróf Nádasdy generális, Bánffy gróf, Izdenczy, Pász- 
thory. Eszterházy Ferenc gróf; E. János gróf és grófné, Ürményi, Erdődy László gróf, 
Batthyány Antónia grófnő, Zichy István és Károly gróf.
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rosban.23 Nem Bécsbe szakadt magyar-e Monsieur Gáli Lajos24 a Land- 
strassén, a Blumengasse 104. sz. alatt, „a nagy emlékezetű Mozartnak 
nemtsak tanítványa, hanem maga is a fortepianon virtuóz s mestere mun
káit két klavirra alkalmaztatja“ s akit Eéthy András a Hazai és Külföldi 
Tudósításokban (1823. évi 23. sz.) figyelmébe ajánl „azon hazafiaknak, 
akik mind annak, ami jeles és szép, honyitásában olly jelesen buzognak, 
hogy értekeződjenek vele?“24 Oarpani, a Bécsben élő olasz,, Haydnról írt 
könyvében, melyet majd Stendhal plagizálni fog, olvassuk, hogy a Pálffy 
grófi család ezernél több művét őrzi a milánói Giovanni Battista Sammar- 
tininek,25 Gluck mesterének, kinek jelentősége a prebeethovenizmusban csak 
most kezd igazán kibontakozni. A  legfőbb hivatalos zenei hatóság, a Hofmu- 
sikgrafamt, élén Amadé Tádé gróf Hofmusikgraf. Nemcsak zeneszerző, de 
tökéletes zongoraművész. A  Vaterländische Blätter für den Öster
reichischen Kaiserstaat elragadtatva írja: „Das Spiel des Herrn Grafen 
von Amadé hat bei einer fast unglaublichen Geschwindigkeit, ebenso 
viele Deutlichkeit als Präzision.“ (1808. No. VI.). A ma is virágzó Gesell
schaft der Musikfreunde-nak első elnöke Apponyi Antal György gróf 
(1814—17), a hivatalos Wiener Zeitung így emlékszik meg róla: „Die be
kannte Kunstliebe und der Eifer, mit welchem dieser allgemein ge
schätzte Cavalier alles gute und nützliche zu unterstützen pflegt, be
rechtigen zu den schönsten Erwartungen für das Gedeihen dieser Gesell
schaft, welche sich so rühmliche Zwecke vorgesehen hat.“ (1814. október 
20.), Ugyanő ajánlotta Haydn-t a szabadkőműves páholyba.26 Széchenyi 
Ferenc grófnak, a Nemzeti Múzeum alapítójának, landstrassei háza nem
csak az aufklärismust támadó „kirchliche Bomantik“ központja, de a főúri 
zenekultúrának is.27 Maga a gróf is muzsikus — Kis Czenken nyolc tag
ból álló „harmoniás udvari kart“ (fúvó zenét) tartott 1778—1784-ig, fia, 
Lajos, szintén. Leánya, a későbbi Batthyány Miklósné grófné, zeneszer
zéssel is foglalkozott: a Passy-féle Orgeltöne vallásos dalgyűjtemény 
(Haslinger kiadása) három dalt közöl a grófnétól is. A bécsi színházak 
élén is magyar főurak állanak. (Direktion der Cavaliere). Még Musik-

23 Mozart Lipót 224. és 231. sz. levele Hagenauerhez (Scliiederraair: IV. k.).
24 Gall Lajos neve ismeretlen a Mozart irodalomban. Egyetlen művét találtam a Ge

sellschaft der Musikfreunde könyvtárában: Six variations pour le pianoforte sur 1’ Air a 
Sckusserl und e Reinerl composées et dediées á Mademoiselle Elise de Frank pár Louis Gall. 
Linz, im Verlage der bürgerl. Noten und Kupfer druckerey.

25 Le Haydine. Wien, 1812. IV. levél, 84. 1.
20 Gräfin Wilhelmina Thun geb. Gräfin Ulfeld. Ein Beitrag zur Beethoven Litteratur. 

Altwiener Kalender von Alois Trost. Wien, 1922. 122 1.
27 Fraknói Vilmos: Gróf Széchenyi Ferenc, Budapest, 1906. 11. 1. —  Walburga 

Schweitzer: Kirchliche Romantik. Die Einwirkung des heil. Klemens Maria Hofbauer auf das 
Geistesleben in Wien, 1926. Kézirat. Universitätsbibliothek D. 792. 127 1.
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lehranstaltot is alapít, a Theater an der Wien mellett, Pálffy Ferdinand 
gróf, a nagy életművész, kinek személyében Magyarország olyan ki
váló színházi szakembert adott a birodalomnak, hogy csak Papillon de 
la Feriét, XV. Lajos intendánsát hasonlíthatjuk hozzá. A Beethoven kö
rüli bécsi, magyar baráti körből egyedül domanoveczi Zmeskáll Miklóst, 
a magyar kancellária titkárát említjük, kompozícióit a Gesellschaft der 
Musikfreunde könyvtára őrzi.25 A bécsi dilettánsok között sok a magyar 
mágnás műkedvelő,28 29 a világi és egyházi zeneszerzők között szintén, Csáky 
Lajos gróf, Sztáray Mihály gróf, Podmaniczky Lajos gróf, Eszterházy 
Károly gróf stb.30 Kivételes helyet foglal el Bécs szellemi életében a nők 
bálványozott kedvence, Kisfaludy Sándor, a daliás testőr hadnagy, nevét 
művészi körökben viszonya Viganóné Medina Máriával, a „cadixi szüle
tésű spanyol“, de igazában bécsi származású és a prózai Josepha Mayer 
nevet viselő, híres táncosnővel31 teszi ismertté, aki „egy korig a földön 
idvezítette“.32 33 Jó zenész, hegedűn és „a magyar tárogatónak kiműveltebb 
másán, a hautbois-on“ játszik.32 Komponálgat „s maga is mindig bánta, 
hogy a’ Muzsika elveit, a’ Generál Basszust meg nem tanulta, mert nagy 
hajlandóságot és tehetséget érzett magában a’ hangköltésre, mellyben 
Avatottak’ állítása szerint, igen eredeti Ideáji voltak: mint p. o. az, hogy 
Ö históriai rajzolatokat, Catastrophákat, költői Fantáziákat, Regéket 
s'a’, t. szeretett volna Muzsika által kifejezve előadni“ .34 Bécs legünnepel
te bb mestereivel érintkezett. „Esmerte Salierit, Weiglt és Beetho-

28 A. Sandberger: Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte. München 1924. II. k. 
213— 225. Beethoven’s Freund Zmeskall als Komponist. —  Beethoven első trióinak Subseribenten 
Liste-jén szerepel Almássy Babette, Apponyi Antal gróf, Beleznay tábornok. Berényi György 
gróf, gróf Csáky alkancellár, Cziráky Antal gróf, Erdődy József gróf és grófné, Eszter
házy János gróf és Miklós herceg, Grassalkovich herceg, Illésházy István gróf, Károlyi 
grófné, Pálffy gróf kancellár, Podmaniczky báró, Zichy grófnő.

29 A bécsi, magyar, főúri zenekultúrára lásd még: Adressenbuch von Tonkünstlern 
Dilettanten, Hofkammer-Theater und Kirchenmusikem, Vereinen, Heer und Pensioninstituten, 
Bibliotheken zum Behilfe der Tonkunst, k. k. privil. Kunst- und Musikalienhandlungen, 
Instrumentenmachern etc. in Wien. Verfasst und herausgegeben von Anton Ziegler 1823. és 
TH. H. Böckh: Merkwürdigkeiten der Haupt und Residenzstadt Wien und ihre nächsten 
Umgebungen. Wien, 1823.

30 L. Traeg, Cappi, Diabelli, Haslinger, Mollo, Steiner et comp. etc. zeneműkiadók ka
talógusait és a Meysel— Whistling— Hofmeister zenei bibliográfiáit 1817-től.

31 Katalog der Portrait Sammlung der K. und K. General Intendanz der K. und K. 
Hofmeister. Wien, 1882. Gruppe IV. 440. 1.

32 Angyal D.: Kisfaludy Sándor minden munkái. Budapest, 1892. VII. k. Napló és 
Önéletrajz. 216. 1.

33 U. o. 383. 1.
34 U. o. 388. 1.
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vént...“ 35 Magyarországi zeneszerzők: Fusz János és Spech János 
életük jelentős időszakát töltik Bécsben, ahol megbecsült zenei ténye
zők. Utóbbi a kor legnagyobb zeneelméleti tekintélyének, a Beethoventől 
is tisztelt Reicha Antalnak, a párisi konzervatórium professzorának esz
méit és rendszerét népszerűsíti.36 A Bécsben élő magyar művészek közül 
csak Bőhm Józsefet, Beethoven temperamentumos magyar hegedűsét („der 
wackere Fiedler“)37 és Szalay József zongoraművészt („Hümmels hoff
nungsvoller Schüler“ , írja róla az Allgemeine Musikalische Zeitung 1817, 
No 25.) említjük.38 Amíg idehaza megindul a hangjegymetszés és nyom
tatás, az első magyar zeneművek Becsben jelennek meg. Háromszázat 
meghaladja a Bécshen napvilágot látott magyar táncok száma.

Nemrégen szemére vetették Eszterházy Miklósnak, hogy nem te
remtett magyar zenekultiírát.39 A herceg itthon és Ausztriában egyete
mes, nyugati zenekultúrának volt a munkása. Magyar zenekultúrát nem 
teremthetett a semmiből, ezt majd csak alulról feltörő, évtizedes, érlelő 
folyamat hozza létre, nem felülről, a hangversenyteremből kiinduló pro
cesszus. Eszterházy Miklós folyton járta a nagy metropolisokat és szinte 
személyesen közvetítette a nyugati áramlatokat az osztrák-magyar biro
dalomba. A nyugati zenekultúrát fejlesztette Bécsben, csak úgy, mint 
Kismartonban, sőt akár azt is mondhatjuk, hogy Eszterházy a kismar
toni, tehát magyarországi, zenekultúrát vitte át Ausztriába. Ez a zene
kultúra épen úgy nem magyar, mint nem osztrák, de nemzeközi. A pozsonyi 
mágnások mikor elindítják a világhír felé a kis Liszt Ferencet, még nem 
nemzeti, de egyetemes célt szolgálnak. Hogyan bontakozhatott volna ki 
nálunk faji művészeti öntudat, mikor még Ausztriának sem sikerült fel
szabadítania magát az olasz zenei imperiálizmus alól, épen úgy nem, 
mint a másfélszáz milliós Oroszországnak? Eszterházy „idegen“ zenekul
túrája még sem maradt gyökértelen Magyarországon, hozzájárult a ma
gyar ugar feltöréséhez, zenekulturális feltételek megteremtéséhez s így 
előkészítette a talajt az eljövendő magyar nemzeti zene számára.

35 U. o. 389. 1.
36 A Magyar Zenei Lexikon (1931) szerint Spech 1836-ban halt meg Bécsben. A bécsi 

Stadtarchiv-ban átnéztem a Totenprotokollokat 1834— 1840-ig, de Spech nem fordul elő.
37 Th. Frimmel: Lose Blätter zur Beethovenforschung. II. 61. 1.
38 Benyovszky Károly könyve (I. N. Hummel. Der Mensch und Künstler. Bratislava, 

1934.) igen fogyatékos H. magyar vonatkozásaiban. Nem ismeri Szalayt; H. szerzeményeinek 
jegyzékéből hiányzik a Ricordinál megjelent Ballabile Ongarese. (Whistling: Handbuch der 
musikalischen Literatur. Leipzig, 1828. 830. 1.).

30 Farkas Gyula: Magyar romantika. Budapest, 1930.
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A XIX . század a nemzeti zenék divatját hozza. A Nationalmelodie 
mindenütt kezd divatba jönni. Az „osztrák“ zenei stílus felemás egyvele
gében a nemzeti dallam élénkebb koloritot jelent. Becsben a zenei diva
ton kívül a Habsburgok politikai célzatosságból is igyekeztek hízelegni 
a monarkia néptörzseinek, viseletűk, népzenéjük és táncuk dódelgetésé- 
vel. A „Königlich allergnädigst privilegirte Anzeigen aus sämtlichen 
kaiserl. Königlichen Erbländern“ újság 1776. évfolyamában érdekes cikket 
közöl „Von der Geschichtlichkeit der Zigeuner“ címmel a magyar zené
ről. A magyar tánc és a magyar nóta népszerű a császárvárosban, kivált a 
verbunkos. Haydn, Beethoven és Schubert is felfigyelnek reá. Magyar 
lovasregement, székely huszár járja,40 magyar cigány húzza. Német ka
tonatiszt figyeli meg legélesebben a verbunkos koreográfiáját, mely félre
ismerhetetlenül lovas katonára vall, aki elfáradt tagjait fokozatosan, a 
lassúból gyorsba való átmenetellel akarja felüdíteni.41 Az osztrák zene
szerzők észreveszik a verbunkosban kínálkozó nagyszerű lehetőségeket, 
papírra vetik a levegőben röpködő, izgató dallamokat, melyek tüze rög
tön kihamvad a lélektelen feldolgozásban. A tiroli és a lengyel tánc, ko
záktánc, kalamajka stb. mellett a Werbungstanz, Ungarischer National
tanz, Ungarisches Nationalballett egyre gyakrabban jelentkezik. Érthe
tetlenül Adler Guidó, az osztrák zenei monumenták szerkesztője nem is
meri a magyar verbunkos vonásait Bécs zenei arculatán, csak a későbbi 
és jelentéktelen csárdás-hatásról tud.42 A verbunkos csakhamar udvarké
pes,43 majd bevonul az udvari színházakba, melyek színpadán olasz és 
francia koreográfusok stilizálják.44 Ez már átmenet a pesti és budai ver
bunkos feldolgozásokhoz, a romantikus, magyar zenei nacionalizmus hír
nöke. A magyar dalnak útjában nyugat felé Bécs az egyik kapuja. Innen

40 Magyar Hírmondó 1793. május 24. — Székely huszárok tánca után írja Bengraf 
József 1785. körül magyar ballettjét: „Trois divertissements pour le clavecin seul avec un bal
let hongrois composés pár M. Joseph Bengraf, se vend á Pest chez Weingang et Koepf 
libraires, á Vienne chez Cristoph Torricella, marchand d’Estampes et Editeurs de musique.“ 
A  ritka mű (Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde. Inven tirt No. 3045.) előszavában 
(14. 1.) Bengraf a következőket írja: „J ’avois composé le ballet suivant pour une masquerade 
d’Houssarts dits Szeklers et je le donne maintenant au jour accomodé au clavecin autant 
qu’ il était possible cette sorté de danse nationale ayant tout de singulier aussi bien dans 
l’éxécution et dans l’accompagnement que dans l’invention qu’ il faut l’écouter pour en sai3ir 
le génié et l’énérgie. Les notes marquées d’un / demandent un accent plus fort.“

41 Historisch-politisches Journal der kaiserl. königl. Erblande 1792. évfolyamában Un
garischer Nationaltanz. Ein Brief eines deutschen Offiziers aus Gegend Pest (193— 198). Újra 
lenyomatva Béthei Prikkel Marián: A magyarság táncai. Budapest, 1924.

42 Musik in Österreich. Studien zur Musikwissenschaft. Wien, 1929.
43 Magyar Hírmondó 1793. január 25.
44 V. ö. 1932. októberben a Magyar Történeti Társulatban tartott felolvasásomat: 

A verbunkos és a bécsi színpad a napóleoni századfordulón (sajtó alatt).
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árad szét Németország, Itália és Franciaország, sőt Anglia és Oroszország 
felé s csakhamar az európai érdeklődés központjába kerül. Rochlitz nagy- 
tekintélyű zenei újságja, a lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitung be
ható ismertetést közöl a magyar táncnótákról, Klein Henrik tekintélyes 
pozsonyi zeneszerző, Erkel Ferenc mestere tollából.45 A bécsi hegedűsök 
tudják, hogy a magyar dallal nyugaton sikerre számíthatnak. Franz Pe- 
chatsek a Kärtnerthortheater első magánhegedűse, Pesten is nagy si
kert arat magyar változataival (1818. szept.), melyeket hasonló sikerrel 
mutat be Párisban (1822. dec.).46

A magyar dal terjesztője a magyar katona, a magyar cigány, a 
magyar hegedűs. A magyar zene múltját Bécsben még csak nagyon ho
mályosan ismerjük. Talán a legelső bécsi komponista, akit megfogott a 
magyar kolorált hegedüjáték és magyar dallam varázsa: a török ostrom 
idején elesett Alessandro Poglietti, olasz zeneszerző és orgonista. Rossignőlo 
című suitejében (1677) a Böhmisch Dudelsack, Holländisch Flageolett, 
Bayrische Schalmey, Steyeimarkher Horn, Hanaker Ehrentanz, Pol
nischer Sablscherz és Französische Baiseiemens mellett az Ungarische 
Geige is felhangzik.47 Poglietti nemcsak az Ungareschák szellemében 
akarja a magyar dalt stilizálni, de a hangszer előadásbeli sajátosságait 
is törekszik visszaadni.48 Ezután jó ideig nincs pozitív adatunk a magyar 
dal bécsi életéről, a magyar muzsikusok bécsi szerepléséről.

45 Ueber die Nationaltänze der Ungarn. Allgemeine Musikalische Zeitung, 1800 No. 35.
48 Allgemeine Musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen 

Kaiserstaat. 1818. oct. 3. és 1822. jan. 5. sz. —  A munka címe: Variations pour le violon sur 
un théme hongrois avec Paccompagnement de deux violons, alto et violoncelle composées et 
dédiées ä Monsieur le Ignace de Guadagni, colonel de sa Majestc I. R. A. (Machetti). Becs 
Nationalbibliothek. —  Gvadányi Ignác gróf fia az írónak, meghalt 1828-ban. (Széchy Károly: 
Gróf Gvadányi József. Budapest, 1894. 77. 1.)

47 Kiadta Hugo Botstiber a Denkmäler der Tonkunst in Österreich gyűjtemény XIII. 
2. kötetében (Wien, 1903.). — Poglietti a szerzője a Toccatina sopra la Ribellione di Ungheria 
című cembalo suitenek, mely a Frangepán, Nádasdy, Zrínyi összeesküvés tragédiájának hatása 
alatt készült. —  V. ö. még A. Koczircz: Zur Lebensgeschichte Alessandro da Poglietti’s. 
(Studien zur Musikalwissenschaft. Wien, 1916.)

48 Poglietti Ungarische Geige-jét két évtized múlva követte a Musikalisch / Türkischer 
Eulenspiegel / Das ist: / Seltsame Possen von einem sehr gescheiden TUrki?eh-Kay ser liehen 
Hof- und Feld-Narren / welcher Nachgehends gar / Muffti worden; / Aus dem Weldbekannd- 
ten / Ungarischen Kriegsroman / extrahiret / und mit Ungarisch ) Griechisch-Mosco j witisch- 
Wallachisch-Kosakisch-Rusnakisch und Pohlnisch lustigen Balleten mit ihen Proportionibus 
auch andern / nützlichen blasend-geigenden Sonaten / illustrirt / und Mit auff Anspruch 
einiger werthsten Freunden componiret und in Druck herausgelassen / Von / dem bekannd- 
ten / Dacianischem Simplicissimo in Güntz. Daselbst gedruckt im Jahr 1688. —  A munka, 
mint címe ia mutatja, a három év előtt megjelent Ungarischer oder Dacianischer Simpli- 
cissimus hatása alatt készült, szerzője Daniel Speor, Kőszegen élő német zenész, akiről a 
besztercebányai születésű Francisci Mihály, Bél Mátyás barátja, pozsonyi zeneigazgató, is
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1750. körül már felhangzik a bécsi színpadon is a magyar dal. Joseph 
Kurz a bécsi Stegreif komédiában Hanswurst testvérének, Bernardonnak 
megteremtője, s aki 1747-ben és 1751-ben Pozsonyban is járt, egyik bohóza
tában magyar népdalt énekeltet, melyet eddig senki sem méltatott figyel
mére. A bécsi Stadtbibliothek 22200A jelzésű unikuma49 közli a dal szöve
gét, melyet először Madame Theresia Kurzin énekelt:

Velem parantsaly 
Kedvedben kapsaly 
Szived szándékát 
Ad akarattyát.
Jaj mind óhajtom 
De nem várhatom 
Szived megtetszett 
Nálam nyert kedvet.

A XVIII. század derekán a magyar nóta már beszűremkedett a bécsi szín
padra. Szinte egyidejűén a magyar tánc is.

Az első magyar hegedűs, kinek bécsi tartózkodásáról tudunk, a ro
mantikus verbunkos triász tagja: Lavotta János; „a muzsika igazgatás-

szol önéletrajzában (Mattheson: Grundlage einer Ehrenpforte. Hamburg. 1740. 77. 1.). A 
berlini Staatsbibliothekben található gyűjtemény három magyar táncot is tartalmaz (8, 10. 
20): Hungarisch Ballet sammt Proportion. Speer jegyzetben, igazolására, a következőket 
mondja: Der günstige Music-Freund wolle nicht gedenken / ob wäre diesen Balleten nur pro 
forma die Nationalunterschrift beygelegt worden. Nein: Der Author hat selbsten bey allen 
diesen Völcken Fröliehkeiten auffgewahrt / und solche lustigen Ballet, welche sie gar zier
lich Tantzen / bey 200 zusammengeschrieben / welche auch in folgenden auslassenden Joco- 
seriis in Druck kommen werden. —  Speer, aki Boroszlóban városi sípos, majd Göppingenben 
kántor, valószínűen Kőszegen is működhetett. Másik, 1685-ben, Asne de Rilpe néven (anagramm 
Daniel Speerből) kiadott gyűjteménye: Neu gebachene Taffelschnitz, öt síposnak, (Zinkemist) 
ajánlva, köztük a soproni Stadtpfeifer Besslernek. Érdemes volna kinyomozni a nyugatmagyar
országi városokban élt német zenészeket, akik magyar földön is összetartottak. — V. ö. H. J. 
Moser: Daniel Speer als Barockdichter. Euphorion, 1933. —  TJ. az: Corydon, das ist: Ge
schichte des mehrstimmigen Generalbassliedes und des Quodlibets im deutschen Barock. Bran
denburg, 1934.

49 Neue Arien, welche in der Comedie gesungen werden betitelt Die fünf kleinen Luft
geister oder Die Wunderlichen Reisen des Hannswursts und Bemardons nachher Hungarn, 
Italien, Holland, Spanien, Türkey und Frankreich wobey dieselben als zwey undankbare 
Schüler einer grossmütigen Zauberin von solcher auf das lächerlichste ausgezahlet werden. . . 
Madame Theresia Kurzin in der Personnage der Fiametta sowohl in allerhand Trachten als 
auch in denen Arien (wovon eine jede nach ihrer Landesart und Sprache gesungen wird) 
besonders zeigen. Componirt von Joseph Kurz. —  A VII. jelenet, melyben a magyar dalt éneklik 
Hannswurst, Bernardon és Fiametta —  valamennyien magyar kosztümben —  színhelye Po
zsony. A  köteten nincs évszám. Blümml és Gugitz műve: Alt-Wiener Volksbühnen. Wien, 
1925. nem ismeri.
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bán különös talentumáról már régen ismeretes“, ahogyan a Nemzeti 
Jádzó Társaság színlapja mondja, (1792. július 22.). Életrajzírója Bernát 
Mihály50 beszéli, hogy Lavottában

„a bécsiek a hegedölésnek talentomát tapasztalván, szinte vetél
kedő elsőséggel kapták s hurcolták fényes társaságaik (Gesell
schaft) gyönyörködtetése és muzsikáltatása céljából maguk közé. 
Lavotta Bécsben tett megfordultával és sokaságot bámító próba
tételével virtuosus muzsikus volt. Három hónapig Bécsben mula
tozván, sok főrendű urakkal és asszonyságokkal volt szerencséje 
megismerkedni 1786. esztendő elején.“

Bernáth Gáspár, aki Mihály műve alapján adta ki Lavotta életrajzát,“1 
majd Markó Miklós,52 legújabban Szilágyi Sándor53 Lavotta bécsi tartóz
kodásáról ugyanezt az adatot ismételgetik. Szilágyi szerint Lavotta 1784 
őszén ment Bécsbe, ahol 1786-ig maradt. Megkíséreltem a bécsi rendőr
ségi levéltárban nyomát találni Lavotta bécsi időzésének minden elkép
zelhető címszó — még a malcontenten alatt is — de épen olyan eredmény
telenül, mint az egykorú sajtóban. A kezdő Lavottát a bécsiek alighanem 
csak naturalistának vagy épen cigánynak tekintették, szerepléséről, ha 
ugyan tudomást szereztek róla, nem tartották szükségesnek nyilvánosan 
beszámolni. Valószínűen csak magyar társaságban, magyar főurak mu
latságain, vagy tánctermekben, vendéglőben játszott. Lavotta nótáit ked
velhették Bécsben. Bizonyítja, hogy a Wiener Zeitung 1810. július 4. számá- 

. bán Ludwig Maisch már hirdeti: Bihari 7 Ungarische Tänze für lV iolin l2  
kr. Lavotta und Czermak: Ungarische Werbungstänze für 2 Violinen und 
Bass. Ilyfajta átirat ekkoriban nagyon divatos volt. (Pamer, a népszerű 
bécsi ländler komponista táncai is két hegedűre és basszusra jelentek meg 
Diabellinél. V. ö. Ph. Fahrbach: Geschichte der Tanzmusik seit 25 Jahren 
Wiener Allgemeine Musik Zeitung, 1847. No 34—36.). Ezt a hirdetést az 
újság az év folyamán még többször közli, a megelőző években nem talál
tam meg, csak az utána következőkben. így az 1811. február 23. számban 
(16 Anhang 780. 1.), ahol olvassuk:

50 A bájoló Hegedűs. A híres virtuosus ’s Diletant Hegedűs Lavotta János életének 
leírása leginkább Téli szabad óráiban kidolgozta Tekintetes Nemes Heves és Külső Szolnok 
Törvényesen öszvekapcsolt vármegyékbe helyheztetett Tisz-Füred Mező-Városában 1818. Esz
tendei április 22. Napján Tisztelt Heves Vármegyének Betsületbeli Vicefiscálissa Bernátfaivi 
Bernát Mihály. Széchenyi könyvtár. 974. Föl. Hung.

51 Lavotta élete. Pest, 1857.
52 Izsépfalvi és Kevelházi Lavotta János halálának századik évfordulójára. Budapest,

1920 .
53 Lavotta János. A kor és az ember. Budapset, 1930.
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Bei Ludvig Maisch, Kunsthändler am Bauernmärkte im v. 
Hüttnerischen Hause N° 617, ist ganz neu erschienen: Bihari 7 
Ungarische Tänze für eine Violin 12 kr. Lavotta: Ungarische 
Werbung Tänze für Violin 30 kr.

Ugyancsak Lavotta bécsi népszerűségének bizonysága, hogy Gelinek abbé, 
a császárné zenemestere, majd Eszterházy Miklós herceg házikáplánja, a 
legdivatosabb bécsi variáció nagyiparos, kinek neve alatt más zeneszer
zők is forgalomba hozták műveiket, kiadta Lavotta verbunkosait.64

I .

Biztos, hogy az idők folyamán egyre sűrűbbé vált a zenei érintke
zés Ausztria és Magyarország között. Pest-Budáról vagy Pozsonyból sok 
cigány rándulhatott fel Bécsbe s az ott állomásozó magyar és székely ez- 
redelc ajkán is gyakran zendülhetett fel a magyar nóta, melyet a bécsi 
nép mindig szívesen hallgatott. A magyar zenei romantika legendás alakja 
Bihari János, a verbunkos stílus legnagyobb mestere, is járt Bécsben. Ez 
a tragikus sorsú cigányprímás korának legünnepeltebb magyar muzsikusa, 
szinte nemzeti hős. Nemcsak a lakodalmak, bálok és katonafogdosás mu
zsikusa, de országos esemény is alig eshetik meg nélküle: országgyűlés, 
koronázás, udvari ünnepség, prímás- vagy főispán beiktatás. (Coronatiós, 
Installációs, Dietális, Primatialis, Palatinalis Magyar.) Mindenütt jelen 
van és gyönyörködteti hegedűjével előkelő közönségét, mely extázisbán 
hallgatja. Nagy népszerűsége miatt az inzurrekció idején az Eszterházy 
gyalogezred szerződtette toborzó csapatja mellé Bihari bandáját Werb- 
musiknak. A Rákóczi indulóról írt visszaemlékezések részletesen elbeszé
lik Bihari szerepét az induló keletkezésében.68 Kisfaludy Sándor, 
aki Ongareseket ír az Aurorába (18212—23.) és „Hadi Énekeket és Márso- 
kat“, Bacsányinak arra a kérésére, hogy metrumokba írja verseit, azt fe
leli, hogy sem kedve, sem tudománya hozzá s már ő csak az marad a poé- 54 55 *

54 Catalogue du fonds de musique de Artaria et Comp. A  Vienne, 1837. No. 2362. 
Gelinek: 8 Ungarische Nationaltänze von Lavotta. 30 kr. (Széchenyi könyvtár.) Mátray em
líti: A  Muzsikának közönséges története. Tudományos Gyűjtemény. 1829. III. k. —  Gelinek 
neve alatt találtam még egy verbunkos kiadást: Dritter Jahrgang des Musikalischen W o
chenblattes das ist eine Sammlung der besten Arien, Duetten, Terzetten, Märsche, Rondos, 
Ouvertüren aus den vorzüglichsten Opern und Balleten für Gesang und Fortepianos. XXX. 
Heft 1. Gelinek: Ungarische Landwerbung.

55 Haraszti Emil: II. Rákóczi Ferenc a zenében. (Lukinich Imre: Rákóczi Emlékkönyv.
Budapest, 1935.).
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ták között a’ mi a’ Bihari és Pityók a muzsikusok között.56 Berzsenyi Dá
niel örömmel mulatott Bihari hegedűje mellett,57 csak Kölcsey nyugati 
muzsikáért lelkesedő füle nem állhatta.68 Még olyan rideg tudós, mint 
Schwartner Márton, a pesti egyetem tanára is dicsérettel szól róla:59

„Die ungarischen Nationaltänze und Gesänge spielt kein 
Virtuose mit der Geschicklicheit mit welcher sie der Zigeuner ohne 
Hülfe der Kunst und doch richtig ausspielt... In Ungern hielt 
man noch vor Kurzem die besten Geiger die Zigeuner aus Ga- 
lantha. Jetzt figurirt in Pest und in halb Ungern der Czigány 
Bihari.“

Fusz János, Alberchtsberger tanítványa, Rochlitz újságjának budai, sváb 
levelezője szintén nagy elismeréssel ír róla (1810. február 6. N° 24):

„Uebrigens befindet sich hier zwar eine Zigeuner Bande die 
aber doch unter der Leitung ihres ersten Geigers mit Nahmen Bi- 
hary, der wirklich ein echter Naturkünstler ist, sich ganz nach 
einem feinem Geschmack richtet, und in den hiesigen Redouten 
ihre Nationaltanzmusik produciret.“

A cseh Franz Schams, az első figyelemre méltó budai és pesti „kalauz“ 
írója kétszer is megemlékezik Bihariról. Buda leírásában „ebenso belieb
ter als phantasiereich“-nak nevezi.60 Pesti kötetében pedig lelkesülten ki
ált fel:61

„So lange es eine ungarische Musik geben wird, bleibt Bi- 
hary so gewiss in dankbaren Andenken als er unstreitig der 
grösste Dichter war in den Nationaltanz und Werbungsmusik.“

Csaplovics János sem feledi:02
„Der Triumph der Zigeuner Musik ist der ungarische Natio

naltanz ganz in dem kraftvollen feurigen Geiste der Nation... 
Bis zum J. 1827 excellirte der Violonist Bihary in Pesth, dessen 
geschickte Behandlung des Instruments die schmeldzensten Töne 
hervorlockte.“

5,1 Váczy János: Kazinczy Ferenc levelezése, VI. k. Budapest, 1896. —  P. Takács Jó
zsef levele, 1809. ápr. 24. Veszprémből és id. Kisfaludy kiadás, VIII. k. 1808. aug. 6. Sü
megről kelt levél.

07 Rexa Dezső: Bihari húzta Berzsenyinek. Pesti Hírlap, 1928. október 11. (Szemere 
Pál 1810 ápr. 27-én kelt levele alapján.)

58 Felelet a mondolatra. Pest, 1815. (Régi Magyar Könyvtár XI. k.) Budapest, 1913. 
35. 1. —  V. ö. még Vértesy Jenő: Kölcsey Ferenc. Budapest 1906. 56. 1.

59 Statistik des Königreichs Ungern. Ofen, 1809. I. k. 155. 1.
60 Vollständige Beschreibung der königlichen freyen Hauptstadt Ofen, 1821. XXXVI. 

Redoute und andere Tanzsäle.
01 Vollständige Beschreibung der Königlichen Freystadt Pest in Ungern, 1821, 389 1.
02 Gemälde von Ungern. I. k. Pesth, 1829. 319. 1.
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August Schmidt, a Hofbibliothek könyvtárosa63 az Allgemeine Wie
ner Musik Zeitung 1841. évfolyamában Über die Nationalmusik der Un
garn cikksorozatban leírja, egy magyar városban a cigányok hogyan 
játszották Biharit:

„Die vier Männer begannen mit einem Lassan, ich glaube von 
Bihari, in langsam gezogenen Tönen in ihrer Unbekanntschaft 
mit den Gesetzen der Kunst, ernst und einfach, aber mit einer 
seelenvoller Begeisterung und Weihe die unnachamlich ist. Ihre 
Seelen scheinen die Körper verlassen zu haben und aus ihren 
Instrumenten herauszutönen. Die waren Schmerzenslaute eines 
tiefbekümmerten Herzens, das sein alles, seine Freiheit verloren 
und doch klang es wieder wie freudige Ergebung, wie selbst ver
leugnende Aufopferung. Die anfängliche Unaufmerksamkeit der 
Versammlung die sich in halblauten Gesprächen, in geräusch
vollen Herumgehen und Rücken der Stühle äusserte, machte bald 
einer allgemeinen lautlosen Stille Platz. Ein Ergriffenseyn von 
den Heimatklängen, eine tiefe Rührung ward bald auf jedem An
tlitz sichtbar. In Marmorbildern versteinert sassen und standen 
sie in dichten Kreisen um die Spielleute herum und nur ein sil
berhaariger Ungar regungslos mit verschränkten Armen, nur 
sein Auge glänzte lebhaft und in ihm spiegelte sich seine innere 
Bewegung ab, bis zuletzt eine Thräne über seine Wangen rollte 
und in den Schnee seines Bartes versiegte. Jetzt stimmten 
die Zigeuner einen raschen Frischen an und im Nu veränderte 
sich die Scene; das Haupt das früher sinnend sich gesenkt hatte, 
hob sich nun stolz empor, der begeisterte Blick schweifte kühn in 
Kreise herum, die sehnichten Arme dehnten, die Hände ballten 
sich wie kampfgerüstet, die Spornen klirrten, und als die Mu
siker ihre Stücke geendet hatten, brach die einstimmige Ruf Még- 
egyszer harma táncz, im Saale los. Da ertönte von dem Zigeuner 
ein alter Werbetanz, auch ohne Namen von jedem gekannt, der 
wird kaum vernommen, als Jung und Alt im vollen Chorus ein
stimmt; es war eine Bewegung der Freude des Hochentzückens 
in der ganzen Versammlung, die selbst den Fremden zum Ent
husiasmus unwillkürlich hinreissen musste. Mein Nachbar aber 
sprang in der Begeisterung auf und drückte mich freudeberauscht 
an seine Brust.“

63 August Schmidt, a bécsi Hofbibliothek custosa, jeles zenész, a Wiener Männergesangs
verein alapítója, a Leopoldstädter Taschenbuch egyidőben szerkesztője. Számos kompozíciója 
közül megemlítjük Oesterlein österreichischer Morgenblattjában J. R. Vogel szövegére írt 
Sei mir gegrüst Pannónia dalát. 1841-ben indította meg a Wiener Allgemeine Musik Zei- 
tung-ot, melytől 1847-ben kénytelen megválni gróf Sedlnitzky, a mindenható rendőr
miniszter áskálódása miatt. (V. ö. Wurzbach: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Öster
reich. 30. k. Wien, 1875.)
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Schmidt 1826-ban hallja Bihari egyik verbunkosát. Tizenhét évvel 
később, 1843-ban Tarcsafüreden az odavaló zenekartól újból hallja ugyan
azt a verbunkost. Élményeiről beszámol lapjában:

„Heute haben unsere Musiker einen Bihari’schen Verbunkos 
gespielt, der mich sehr ergriffen hat. Siebzehn Jahre sind nun
mehr verstrichen, dass ich dieses Tonstück zum erstenmale hörte, 
und wie damals, ergreift mich noch jetzt seine einfache Weise. 
Welche Gemiithstiefe und Kraft liegt in den ungarischen Na
tionalweisen, welche Eigenthümlichkeit der Melodie und des 
Rhytmus. Zuweilen neigt sie sich ganz zu dem elegischen Cha
rakter der Slaven hin, plötzlich aber trift eine neue Melodie her
vor und bricht sich mit einer Kraft die Bahn als wollte sie die 
vorige schwermüthige Weichheit Lügen strafen und nachdem 
sie das Herz erhoben, schwindet sie plötzlich wieder und ein 
neckischer, leidenschaftlicher, zuweilen ausgelassener Frissen reist 
zur lauten Freude hin und hebt die Füsse zum tollen wirbel- 
tänze (1843, No. 94.).“

Bécsi író, a titokzatos születésű és kalandos életű, Friedrich Anton 
von Schönholz őrizte meg számunkra Bihari leggazdagabb és legérdeke
sebb művészi portréját. Schönholz 1817—43. között tíz esztendőt töltött Ma
gyarországon. Éles szemű megfigyeléseiről „Zehn Jahre in Ungarn. Erleb
nisse und Beobachtungen eines Weltbürgers. Leipzig, 1845, Verlag Johann 
Friedrich Hartknoch“ című, névtelenül megjelent, két kötetében számol be, 
melyről G. Th. v. Karajan megállapította,04 hogy Schönholz tollából szár
mazik. A munka első kötetében ötven lapnyi fejezetet találunk National
musik und Tanz; Zigeuner; Geige címmel. Külön alfejezet: Bihari, der 
Geigenkönig. Schönholz munkája, megjelenésének időpontjáig, a legrész
letesebb idegen nyelvű összefoglalás e kérdésről, sok olyan adattal, me
lyet az egykorú magyar írók nem említenek. A  magyar zenetörténetírás 
érthetetlenül nem vett tudomást e kortörténeti forrásról s a Bihari cen- 
tennárium irodalma sem ismeri, pedig megjelenése alkalmával nagy fel
tűnést keltett. 1845. évi folyamában Der Zigeuner Bihari címmel rész
letet közölt belőle a Berliner Figaro, majd ennek nyomán a Wiener All
gemeine Musik Zeitung, innen töredékben, önkényes változtatásokkal, 
fontos kihagyásokkal és értelemzavaró sajtóhibákkal a győri Das Va
terland című német nyelvű hetilap (1845 dec. 16.), sem szerzőt, sem 
munkát nem nevezve meg. A következő évben a Biharira vonatkozó rész 
megjelenik a Berliner Musikalische Zeitungban Die Nationalmusik und 
die Zigeuner in Ungarn (27. sz.) címmel.65 Schönholz így jellemzi Biharit:

04 Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereins zu Wien. I. k. Wien, 1856. 62. 1.
65 Schönholz másik művét, mely mintegy első része a Zehn Jahre in Ungarn-nak, a „Tra

ditionen zu Charakteristik Österreichs, seines Staats- und Volkslebens unter Franz I.“  Leipzig,
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„Wie einst um Homeros Geburt, werden sich vielleicht in hun
dert Jahren drei Städte Ungarns streiten, welche auf Bihari’s 
Wiege den gegründesten Anspruch hat. Mit diesem Zigeuner hat 
die Nationalmusik (1827) nicht nur ihre beste Geige, sondern auch 
einen Componisten begraben, der sie weit über den engen Kreis 
der „Werbungen** hinausführte. — Vielleicht dass Barna Mi
hály einst der Mozart der Zigeunermusik gewesen; Bihari, 
das kann ich bezeugen, ward ihr Beethoven. Er bereicherte sie 
mit einer Art von Symphonien, die jedesmal im reinen Quartett 
kunstgerecht instrumentirt, grossentheils von augenblicklicher 
Begeisterung eingegeben, mit einem Ausdrucke vorgetragen wur
den, dem schulgerechte Bildung kaum jemals den Sieg streitig 
machen könnte. Ich möchte es um vieles nicht missen, ihn gehört 
und oft gehört zu haben, denn abgesehen von dem schon psycho
logischen Interesse das seine Erscheinung anregte, war keine 
Geige sonst im Stande, dem Fremdling die Tiefen der National
musik aufzuschliessen, das heisst, jene innersten Empfindungen, 
gleichwie in der Brust des Eingebornen, anzuklingen, die den 
Charakter und das historische Leben des ungarischen Volks 
vorzugsweise bestimmt haben und bezeichnen.

Bihari war auch insofern ein echter Zigeuner und ein ech
tes Genie, als ihn ein unwiderstehliches Bedürfniss beherrschte, 
sich periodisch Ausschweifungen hinzugeben, wodurch er, bei 
den reichsten Einnahmen, nicht einmal sich an den Bettelstab 
brachte. Sonst hatte er, ausser der dunkleren Gesichtsfarbe und 
den Wolfsaugen, wenig äussere Abzeichen seines Volkes an 
sich, vielmehr erinnerte der riesige Körperbau an die Schil
derungen von den alten Kumanen. — Wenn der Geigenkönig 
auf einem der grossen Schauplätze seiner Triumphe abermals 
mit geleerter Tasche, jedoch gleich wie seine jüngeren Gehilfen, 
stets in neues hellblaues Tuch, silberne Knöpfe, glänzende Csis- 
men, schmuck gekleidet, auftrat, gab er sich in der Regel das 
Ansehen eines eben von schwerer Krankheit genesenen, herabge
kommenen Mannes. Matt sank er auf den Stuhl, seufzte tief, 
trocknete den Reconvalescentenischweiss von der Stirne, schnitt 
allerlei klägliche Grimassen, während seine Gehilfen, dieser Ko
mödie längst kundig, schweigend und betrübt vor sich hinsahen, 
schweifte aber sein lauernder Blick durch den Saal oder Garten, 
auf welches Publikum er hier wohl zu rechnen habe1? Mochten 
alle Anwesenden Schnurbärte tragen, auch gut ungarisch — flu
chen: der Scharfblick des Natursohns erspähnte im Fluge, was

1844. újra kiadta Gustav Gugitz a Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich sorozatban. Mün
chen, 1914. Gugitznak sikerült felderítenie Schönholz homályos származását. Schönholz Leo
pold von Bracht, Generalmajor leányának, Suzannának és von Saar udvari tanácsosnak tör
vénytelen fia. Született 1801-ben Bécsben, meghalt 1845. körül, Lipcsében. Mozgalmas és érde
kes életét Gugitz körülményesen elbeszéli. —  Major E. dolgozata: Bihari János. Budapest. 
1928. lenyomatja a Das Vaterlandban megjelent töredéket, de a munka és szerzője megneve
zése nélkül.
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hier Kern, was hier Maske. Bestand die überwiegende Mehrzahl 
der Gäste aus Stadtbürgern, deutsch-ungarischen Creolen, so 
wusste er sich in die Umstände zu schicken und stimmte zwi
schendurch wohl auch einen „Frischer“ (wie der nach Ungarn 
verschleppte Walzer in der Sprache der „Schwaben“ heisst) an. 
Unter solchen Umständen erhob sieh sein Spiel nicht über das 
Gewöhnliche. Erst wenn die Creme seines Publicums: die liebe 
akademische und Juristen-Jugend, die Edelleute in engen Hosen, 
die Vieh- und Fischhändler — überhaupt solche Typen, welche 
möglichst wenig von deutscher Sitte beleckt, durch den strotzen
den, am Rockknopf hängenden Tabaksbeutel sich auszeichnen 
— wenn diese flotten Bursche und bemoosten Häupter sich unter 
die Philister mischten, dann erst verklärte sich Bihari’s Antlitz; 
das Auge gewann Glanz, die eingesunkene Gestalt richtete sich 
gross auf; und setzte er jetzt die Geige an die hochgewölbte 
Brust, langte er, seinen Gehilfen bedeutsam zunickend, mit dem 
Bogen weit aus, so konnte man Ausserordentliches erwarten. Man 
wusste dann nicht, was man mehr bewundern sollte: die Erfin
dungsgabe, die rasche Conception der auf die Situation berech
neten Gedanken, den Wechsel von süssestem Schmelz und 
schwunghafter Bravour des Ausdrucks, die technische Vollen
dung des Vorgeigers oder — die Gewandheit, Präcision und den 
merkwürdigen Musikinstinct der begleitenden Instrumenteufüh- 
rer, welche blos nach dem Gehör eingeübt, sehr oft, ohne darauf 
vorbereitet zu sein, urplötzlich auf seine Intentionen und 
Wendungen eingingen und bei den überraschendsten Ueber- 
gängen zu anderen Tempos und Tonarten ihm dahin sonder Be
denken und Anstoss folgten, als wären sie Glieder seines Leibes.

Nichts köstlicher aber für den Menschenkenner, als die the
atralischen Gebärden und die wohlgerechnete Taktik des ver
schlagenen Zigeuners, wie er sich mit den Tönen wiegte, den Bo
gen zittern, das Haupt sinken liess, die Augen verdrehte und 
völlig in patriotischen Harmonien sich aufzulösen schien. Waren 
dann in diesem Sykophantenstyl mehrere Stücke unter steigen
dem Beifall vorgetragen und glaubte er jetzt die Gemüther hin
länglich aufgeregt, so nahm sein Gesicht einen unbeschreib
lichen Ausdruck von Niedergeschlagenheit an; er wischte eine 
Thräne aus dem Auge, nahm sich ein Herz, stand auf und mit 
einigen schrillenden Accorden begann — die Todtenklage um den 
Sohn, der ein vielversprechender Zögling, in der Blüthe der 
Jahre vom Fieber hingerafft worden war. Unter Thränen, bei all
gemeiner tiefer Stille, und mit wahrhaft hinreissendem Ausdruck 
entledigte er sich nun dieser Nänie — eine Art phantastischen 
Kequiems, das jedesmal mit dem Theatercoup simulirter Er
schöpfung endigte, wiewohl ich nicht sagen will, dass diese Scene 
ohne jede wahrhafte Rührung des wunden Vaterherzens darge
stellt worden sei.

Nach dieser Katastrophe entstand eine Pause, kurz genug, 
um die Theilnahme nicht verrauchen, lang genug, um der Gross-
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muth Zeit zu lassen, sich durch Aeusserungen des Beifalls und 
Mitleids hinaufzuschrauben. Dann ergriff Bihari den Sammel- 
teller, schüchtern und abermals seufzend, wie die Bescheidenheit 
einer traurigen Noth wendigkeit nachgiebt. Man erwartete jetzt, 
er würde zunächst sich an die „gnädigen Herren“ an die in den 
engen Hosen und Schnürwesten wenden. Mit Nichten. Er fing im 
Gegentheil bei den Creolen, bei den Philistern an, von denen er 
wusste, dass ihnen Nationalrhytmus und Zigeunerjainmer höch
stens Scheidemünze entlockt. Dann erst, wenn die Collecte, wie 
zu erwarten war, spärlich ausgefallen, zapfte er die magyarischen 
oder kroatischen Elemente an; denn jetzt konnte er gewiss sein, 
dass die Patrioten, empört ob der Knauserei und Verstockheit 
der „Handwerker“, etwas Uebriges thun würden. Auf Ducaten 
war allerdings noch immer nicht zu rechnen, da des Ungarn Frei
giebigkeit überall da eine relative Grösse ist, wo er mit blos idea
len Leistungen sich als Patriot abfinden, oder die seinem Vater
landsgefühle dargebrachte Huldigung für nichts weiter als eine 
„verfluchte Schuldigkeit“ betrachten zu können glaubt. Daher 
lässt er, wo der Pole die ganze Börse ungezählt hinwirft, von 
ergriffenen Geldstücken im Herausnehmen wieder eins um das 
andere zurück in die Tasche gleiten.

Des Zigeuners goldener Weizen schiesst nur dann in die 
Aehren, wenn der Wein den Leidenschaften und der Politik, dem 
Missmuth und der Nichtachtung des Geldes die Fesseln löst; wo 
die Geige zur Posaune wird, die Todten erweckend, die Lebendi
gen ins Feld rufend zu Unternehmungen, welche dann allermeist 
freilich in Gefechte mit Windmühlen ausschlagen. Nicht im öf
fentlichen Verkehr der Städte: an der Tafel des Grundherrn, bei 
Gelagen, bei jenen stürmischen Munizipalversammlungen wird 
dem Zigeuner die reichste Beute, und hier seiner Geige höchster 
Triumph, der Ungarn Marseillaise, der — „Rákóczy-Marsch.“

„Eine Gesellschaft patriotischer Musikfreunde, welche sich 
künstlerische Entwickelung der Nationalmusik zur Aufgabe ge
macht hat, bemühte sich für die Aufschreibung der Biharischen 
Conceptionen, und so sind von diesen wirklich viele sogar im Pa
riser Musikverlag erschienen; ein gewiss merkwürdiges Monument 
für den der Notenschrift wie jeder Kunstregel gänzlich unkundi
gen Zigeuner.“

E jegyzet az 1823-ban alakult Veszprémi Zenetársaságra vo
natkozik, mely Ruzicska Ignác szerkesztésében csaknem másfél
száz verbunkos darabot adott ki, köztük Bihari műveit is. (Lásd 
a Tudományos Gyűjtemény 1823—27-ig terjedő évfolyamait.)

A Sehönholztól említett párisi Bihari kiadásoknak nem tudtam 
nyomára akadni a párisi zenei gyűjteményekben. Bihari neve alatt, 
de még magyar tánc (Danse Hongroise) cím alatt sem jelent meg 
zenedarab. Az egykorú bibliográfiákban, így a Bibliographie de 
la France ou Journal Général de lTmprimerie et de libraire 1811— 
1832. évfolyamaiban Bihari neve nem fordul elő.



Bihari bécsi tartózkodásáról egész sereg történet van forgalomban. 
Valódiságukat a Bihari centenárium (1928) irodalma meg sem kísérelte 
kivizsgálni. Hogy Bihari a bécsi kongresszus évében Bécsben muzsikált, 
bizonyíthatja a Wiener Zeitung 1814. évfolyama, melyben Ludwig Maisch 
többször hirdeti: Bihary 7 Ungarische Tänze für Violin 121 kr. (febr. 7, 
9, 18.). Egyetlen pozitív tény áll rendelkezésünkre: Széchenyi István 
gróf Naplójának feljegyzése.66 Széchenyi a bécsi kongresszus évében fönt 
időzik. Forró temperamentumát felgyújthatták Bihari nótái, mert így 
emlékezik meg róla: „Es ist gewiss, dass einer von den Ahnen des 
unsterblichen Biharys Kapelmeister bei Attila war.“ (1814 október). A 
napló kiadójának jegyzete szerint „Bihari János (1769—1828) a lipcsei 
csata után az udvar előtt játszott és 1814 december 23-án a Mária Ludo- 
vika főhercegnő rendezte hangversenyre is meghívták és itt is játszott.“ 

Bihari (született 1764. október 21-én, mint Matyi Mihály nemes- 
abonyi plébános a mai nemesabonyi, előbb nagyabonyi anyakönyvből 
megállapította)67 életrajzírója, Mátray Gábor dolgozata a forrása részben e 
jegyzetnek.68 Mátray lelkiismeretes krónikás, ha forrásait nem nevezi is meg, 
biztos, hogy a korabeli szájhagyományból veszi adatait. Bihariról azonban 
felületesen, kritikai ellenőrzés nélkül szól, benne különben is csak a „pesti ci
gány hegedűst és magyar nóták kompositorát“ látta. Mátray szemében a 
cigány improvizálás és kolorálás nem függ össze az alkotással. Bihariban 
a virtuózért lelkesedik és nem ismeri el zeneszerzői jelentőségét. Mátray 
a következőket írja Bihari bécsi tartózkodásáról:

„Midőn a lipcsei ütközet után elfoglalt francia ágyukból ké
szített érdemkeresztek Bécsben ki osztattak .nemkülönben a császár- 
városban tartatott pompás tábori ünnepély alkalmával s az euró
pai fejedelmek egész bécsi gyűlése idején ő is jelen volt, sőt ekkor 
ott csaknem egész évet töltött bandájával, a felséges udvar előtt 
is játszhatott. A Felséges császárné Mária Ludovika által 1814. 
december 23-án adatni rendelt udvari hangversenyre hallgatóul is 
meghívatott, mely közben a felséges császárné különös figyelemmel 
kísérvén viseletét, észrevevé, hogy Bihari folytonosan a jelenvolt 
fejedelem nők egyikén, kinek különösen tetszett, legeltető szemeit. 
A császárné enyelgőleg értésére adni méltóztatott, miszerint ily

66 Gróf Széchenyi István naplói. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota Gyula. 
I. k. Budapest, 1925., 26. és 760. 1.

67 Szobrot, emléktáblát kapott Bihari, a magyar Orfeusz. Magyarország, 1928. 
október 13.

68 Bihari János magyar népzenész életrajza. (Kubinyi-Vahot: Magyar- és Erdély- 
ország képekben. Pest, 1853., 156— 61. 1.).
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derék feleséget bírván, nem kellene neki más asszonyokat szem- 
• ügyre venni. Némelyek szerint a nápolyi királyné (de ez hatvan

két éves korában 1814. szepember 8-án halt meg), az orosz cárnó, 
vagy Mária Lndovika pármai hercegnő s francia császárnő (talán 
Mária Lujza) vagy a bajor királyné lehetett.“

Wurzbaeh lexikona69 szószerint fordítja Mátrayt:
„ . . .  Im Jahre 1814 nach der Schlacht bei Leipzig spielte Bi

hari vor dem kaiserlichen Hofe... und wurde zu dem Concerte 
das die Kaiserin Maria Ludovika am 23 December 1814 ver
anstalten liess, als Zuhörer geladen.“

Liszt Ferenc a cigányokról írt könyvében a legnagyobb magasztalással 
emlékezik meg Bihariról. A bécsi és pozsonyi főúri körökben Bihariról 
élő hagyományt, esetleg saját gyermekkori emlékeit vetve papírra. Liszt 
Biharinak már több hangversenyéről tud a színházakban, valamint ud
vari szerepléséről:™

„Depuis longtemps l’aristocratie hongroise le patronnait et 
l’exaltait, mais en ce moment il devint comme partié intégrante 
de la réprésentation nationale, il fut en quelques sorté, adjoint 
au cérémonial obligé de la diéte de Presbourg, figura en qualité 
d’art national au bal de couronnement, fut considéré en un mot, 
comme une fierté patriotique. Entre les années 1820 et 1830 Bihary 
lui préta un tel lustre, que Vienne eile mérne s’enthousiasma pour 
lui. La cour fit appeler, á plusieurs reprises, la troupe qu’il diri- 
geait, eile y joua á diverses fétes, de mérne qu’ä celles de quelques 
ambassadeurs étrangers, entre autres célúi d’Angleterre. Les con- 
certs qu’elle donna dans diverses théátres, jouirent d'une grande 
vogue, et furent constamment suivis. On raconte mérne que 
l’empereur, entrainé pár ce flot admiratif, était disposé á accorder 
des faveurs tout á fait exceptionnelles á Bihary, qui avait parti- 
culiérement attiré l’attention des membres les plus hauts placés 
de la famille impériale, mais qu’un soir lorsqu’il demanda ce qu’il 
aurait souhaité obtenir de sa faveur souveraine préto á lui obtenir 
l’anoblissement, Bihary dérouta les bonnes intentions de sa Ma- 
jesté en demandant des lettres de noblesse pour toute sa bande etc.“

A továbbiakban, könyvének CXXV. fejezetében, Liszt Mátray említett 
Bihari életrajzának kivonatát adja. (Mária Ludovika helyett nála Mária 
Lujza szerepel.)

Káldy Gyula is érinti Bihari bécsi szereplését. Szerinte „a nagy 
Beethoven több ízben nagy kedvvel hallgatta Biharit és egyik lassít ma-
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nyárjának dallamát István királyhoz írt nyitányában fel is dolgozta“.71 
A pesti német színház megnyitására (1812) írt Kotzebue darab (König 
Stephan. Ein Vorspiel) kísérő zenéjében valóban van magyaros dallam, 
a negyedik számú darabban: Andante con moto all’ Ongarese, (Chor der 
Frauen), mely egyúttal az ouverture kezdő témája is. (Beethovens Werke 
X X X IX . B.) Semmi adat nem igazolja ezidőszerint Káldy állítását. Le
hetséges, hogy Bihari már jóval a kongresszus éve előtt ellátogatott 
Becsbe, nem lehetetlen az sem, hogy magyar főúri barátai felhívták 
figyelmét Biharira, akit valamilyen vendéglőben hallhatott.

D’Artagnan a régi magyar életet rajzolva valóságos Bihari novel
lával lepi meg az olvasót, akit hamis és kitalált adattömeggel akar el
szédíteni.72

Bécsben kutatva, megkíséreltem felderíteni Bihari tartózkodását a 
császárvárosban. Munkám eredménye: mindaz, amit idevonatkozóan ösz- 
szeírtak, romantikus legenda, melynek naiv átlátszósága az egykorú bizo
nyítékok vizsgálatánál azonnal szembetűnik.

Bihari kongresszusi szereplésének az eddig ismert „adatok“ alap
ján két kimagasló mozzanata volna: közreműködése a lipcsei csata emlék
ünnepen és részvétele a december 23-i hangversenyen.

A lipcsei csata ünnepéről a hivatalos Wiener Zeitung 1814. októ
ber 19. száma részletesen beszámol. Október 18-án az egész helyőrség, köz
tük hat magyar bataillon, felvonult a Práterben. Először Te Deumot hall
gatott a katonaság, azután nagy defilé következett az udvar jelenlétében. 
Végül a fegyvereket gúlákba rakták: „Sack und Pack abgelegt und dann 
Compagnieweise zu Tafel gesessen.“ Az újság a katonák ételsorát is le
írja, „Nationalmusik“-ról azonban nem szól. Az uralkodóház tagjai a 
Práterheli Lusthausba vonultak lakomára. Zenéről e tudósításban sem

71 Káldy Gyula: A magyar zene. (Jekelfalussy József: Az ezredéves magyar állam és 
népe. Budapest, 1896., 147. 1.) Káldy fejezete angolul is megjelent.

72 Régi Magyar Társas Élet. II. K. Budapest, 1900. 368 1. Cigányszerelmek. A 
francia ágyúkból öntött érdemkeresztek kiosztásánál muzsikált Bihari először és varázsteli 
játékával úgy elragadta a jelenvoltakat, hogy a kemény katonák is sírtak (!) , Schwartzenberg 
generális úgy zokogott, mikor az inzurrekciós verbunkost eljátszotta, hogy nem bírt felelni 
Károly főhercegnek, aki e szívet-lelket megríkató dallam címét kérdezte, ö muzsikált rende
sen Gentz Frigyes ebédjein (valótlan, v. ö. Tagebücher von Fr. G. herausgegeben von A. 
Foumier, Zürich, 1920.) és egy ízben annyira elragadta Lord Castlereaght, Anglia meg
hatalmazottját, hogy lehúzva ujjárói gyémántos gyűrűjét, odaajándékozta azt Biharinak. — 
Azután következik a december 23. hangverseny, „melyen Bihari szebbnél-szebb magyar nótá
kat, majd meg a híres kuruc frisset, Gyere be rózsám, gyere be, húzta“ . —  Ezután megfele
lően kicifrázza a Mátraytól említett párbeszédet Mária Ludovika és Bihari között, mikor 
is Cserey Farkas őrnagy szolgált tolmácsul. — Cserey Farkas őrnagy és kamarás ismerte 
ugyan Biharit, rendelésére festette meg Donát János Bihari arcképét, melyről mindjárt szó 
esik, de egyebet, hiteleset, nem tudunk Biharihoz való viszonyáról.
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esik szó. Este Metternich bált adott. Hasonló tudósítást közöl az Öster
reicher Beobachter újság is (1814 okt. 20, 1598. 1.)

A Staats Archívban az 1814. évi iratok között, a 482. szám 
alatt megtaláljuk Trautmansdorf herceg főudvarmester előterjesztését 
és költségvetését a lipcsei csata emlékünnepről, (Militairfest). Szerepel 
benne Salieri és a Hofcapelle (Te Deum), más zenéről nem történik emlí 
tés. Átnéztem azonkívül a belügyi (rendőrségi) levéltárban a Gestions Pro- 
tokolle-t az 1814. évről és a Polizei Hof stelle aktáit a Militairf estről (2038— - 
1814). Cigányzenének, még kevésbbé Biharinak nyoma sincs, pedig az iratok 
a legjelentéktelenebb részletekről is szólnak. Megkerestem a Staats 
Archívban az 1814. évről a Feyerlichkeiten című elenchusok Fes- 
tins rovatait és vonatkozó regiszterét. Átnéztem a Hofmusikgraf, Musik
kapelle, Musiker rovatok indexét, a Contobuch-okat, melyek tartalmaz
zák a zenészekkel kapcsolatos kiadásokat: muzsikusok báli fizetsége, 
Soupermusik, vadászaton Harmoniemusik, zenei akadémiák költségei, 
hangszerkarbantartás, hangszerszállítás, hangjegymásolás díja. Karl Ro
senbaum, Eszterházy Miklós herceg titkára, akinek felesége Gassmann 
Teréz énekesnő, naplójába mindig feljegyzi az érdekesebb mozzanatokat, 
a lipcsei ünnepről csak ennyit mond: Grosses Militairfest irn Prater. 
Lusthausball für 1200 Personen bey Metternich (VII. B.)

Ezek alapján kizártnak tekinthetjük, hogy Bihari a lipcsei csata 
ünnepen muzsikálhatott.73

Az udvari hangverseny ügye még kedvezőtlenebb Biharira nézve. 
Az udvari koncertek Salieri hatáskörébe tartoztak. Aki ismeri ezek lég
körét, rögtön tudni fogja, hogy naturalista cigány szereplése udvari zene
estén, gőgös kamaraművészek és klasszikus zeneszámok között vagy után: 
művészi és etikettbeli képtelenség. Mégis bizonyítékokkal akarjuk cáfolni 
e tarthatatlan állítást, mert még a centenárium sajtójában is hiteles ese
ményként olvashattuk.

A Staats Archiv-han a Ceremoniels Protokoll vom Jahre 1814. kötete 
megőrizte a december 23-iki hangverseny díszes, nyomtatott műsorát. A 
Programm két részből állott:

73 A lipcsei csata ünnepének erős zenei visszhangja volt. Csak két munkát említünk: 
Der 18. Oktober oder Dass grosse Militärische Praterfest in Wien gefeyert im Jahre 1814 
bey Anwesenheit der höchsten und hohen Monarchen zu Andenken an die unvergessliche Völ
kerschlacht bey Leipzig. Ein Tongemälde für das Pianoforte über ein Gedicht von F. A. 
Kanno componirt von Anton Diabelli. 94. Werk. Wien, Steiner, —  valamint: Militärische-: 
Sieges und Friedensfest der verbündeten Monarchen gefeyert im Prater und dessen Umgebun
gen am 18-ten Oktober 1814 als am Jahrestage der Völkerschlacht bey Leipzig. Eine cha- 
racteristische Fantasie für das Pianoforte von Adalbert Gyrovetz. Wien, Thadé Weigl. —  
Mind a két darab programmszerű szövegaláfestés, címlapjuk az ünnepségből vette jelenete
ket ábrázol.

214



E rste  A b th eilu n g . Z w eyte A b th eilu n n g .

1. Ouvertüre von Mozart.
2. Chor von Salieri.

1. Symphonie von Haydn.
2. Cantabile von Beethoven,

3. Duett von Paer, gesungen 
von Mad. Milder und Si
moni.

gesungen von Wild.
3. Variationen, componirt und

gespielt von Mayseder.
4. Aria von Nasolini gesungen4. Clarinett Concert, gespielt 

von Purebl. von Mad. Ciampi.
5. Ein vierstimmiger Gesang5. Aria von Righini, gesungen 

von Weissmüller. von Salieri.
6. Donnerchor aus dem Timo-6. Chor von Haydn. (Der Sturm.)

theus von Händl (sic).

Csak a naiv magyar romantika képzelhette, hogy Maysederrel egy hang
versenyen Bihari is felléphetett. Mátray, a tanult, óvatos sváb, érezhette 
is a helyzet lehetetlenségét, azért említi Biharit, mint „hallgatót“ a hang
versenyen. De a cigányromantikáért rajongó Lisztnek nem volt elég, 
hogy Bihari egyszer játszott az udvarnál, többször szerepelteti, sőt a szín
házakban is fellépteti, ami szintén valótlan. Bäuerle színházi újságja, a 
Theaterzeitung közli ez időből az összes színházi műsorokat. Bihari nevét 
hasztalan keressük. Liszt nyilván összezavarja Polturás-Lóczi Jancsival, 
a pozsonymegyei híres prímással, aki 18'28-ban a Leopoldstädter Theater- 
ben lépett fel huzamosabb ideig. Ugyancsak ő játszott — Mátray szerint 
— az angol követ estéin.74

74 V. ö. Mátray: A muzsikának közönséges története (Tudományos Gyűjtemény 
1830., IV. k.). —• A lótzi tzigányok feje Polturás Jancsi nemtsak az udvarnál azon 
kegyelmet nyerte, hogy magát ott hallathassa, hanem ugyanakkor az Angoly követ egyik bál
ján változtatva játszott a Bétsi Muzsikusokkal, november s decemberi hónapokban pedig 
ugyan a Leopoldvárosi theatrumon Magyar, Oláh, Német, tántznótáit játszotta s az igen 
számos közönség mindig nagy tapssal jutalmazta. —  A Gesellschaft der Musikfreunde könyv
tárában megtaláltam két füzetben Polturás Jancsi táncait (Inventirt 3577): Echt Ungarische 
National-Tänze und Musikstücke für das Pianoforte allein von Jantsy von Lotz. Aufgeführt 
unter des Autors Direktion von einer Ungarischen Musikgesellschaft in k. k. priv. Theater 
in der Leopoldstadt in Wien, Tobias Haslinger, Wien. A címlapon sikerült metszet ábrázolja 
a kilenc muzsikust zsinóros ködmönben, gatyaszerű, bő, fehér nadrágban, keskeny karimájú 
nyomott, lapos, paraszt kalappal. Az I. füzetben Jancsitól Verbunkos (Andante), ugyan ő tőle 
Wallachisch (andantino), végül Werbung (Adagio és Andantino) Kr . . . .  tz hercegtől. A má
sodik füzetben Landlerek és Gschwinderek. A német muzsikus, aki Jancsi játéka után for
mába öntve, papírra vetette e táncokat, idegen stilizálással kivetkőztette magyarságukból. 
Pedig a Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Jancsiról írt terjedelmes 
nekrológjában ugyancsak áradozik játékának magyar jellegéről. . . .  Vor allem wusste e r . . .  
die ungarischen Nationaltänze, diese wunderbaren Weisen, in welchen sich Wildheit und 
Wehmut, rasche Lust und tiefe Sehnsucht streiten, auf eine Art zu spielen, welche den Geist 
und die Füsse der Zuhörenden in Bewegung setzte (1832, 13. sz.). Franz Hadamowsky tavaly 
megjelent könyvében (Das Theater in der Wiener Leopoldstadt 1781—1860. Wien, 1934.) té-
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Ez idő szerint nem bizonyítható, hogy Bihari járt volna a bécsi 
udvarban, csak Pozsonyban vagy Budán. Tudjuk, hogy a bécsi udvar
ban a magyar táncot is idegen zenészek muzsikájára járták. A Magyar 
Hírmondó megemlékezve az udvari redoute magyar táncáról, panaszko
dik, hogy „nem igen magyaros volt a muzsika is“. (1793. június 25.) Ha 
bármilyen vonatkozásban, akármilyen esemény kapcsán, Bihari szerepel 
az udvarnál: a számadáskönyvek okvetlenül feljegyezték volna. Nem tud 
róla sem a Hauptbuch der K. K. geheimen Kammer Zahlamts Cassa für 
das Jahr 1814. (sign. 201), sem a Hauptbuch der K. K. Familien Cassa für 
das Jahr 1814. (sign. 506), sem a Hauptbuch der K. K. Privat Cassa für 
das Jahr 1814. (sign. 429). Bihari tiszteletdíjának ezekben feltétlenül 
nyoma volna, még akkor is, ha az uralkodó magán pénztárából fizették. 
Hasonló eredménnyel járt a Summarium über Heldenempfänge und Aus
gaben der geheimen Kabinetskasse pénztárkönyvének átvizsgálása is. Át
néztem a Polizeihofstelle és a Staatskanzelei iratváltását, melyben még 
az udvari színházakban fellépő új művészekről is előzetes tárgyalás fo
lyik és a nevezett két hatóság iratait a kongresszus előtt és után követ
kező években.

Hiszem, hogy ez adatok negatív bizonyító ereje alapján nyugodtan 
állíthatjuk, hogy mindazok a hírek és történetek, később anekdoták, me
lyek a X IX . század elején itthon elterjedtek Bihari szerepléséről a bécsi 
udvarban: a nagy cigányművész páratlan népszerűségéből fakadtak, a 
táblabíró világ romantikus képzeletéből, a naiv, aulikus és lojális törek
vésből, mely az uralkodóházat közel akarta hozni a nemzet legkedvesebb 
reprezentatív muzsikusához, aki a császárt és ármádiáját kibékítette a 
„lázadó“ Rákóczi indulójával. Pest-Budán és Pozsonyban is Biharinak — 
bár nem mint művésznek, csak mint báli muzsikusnak, — volt alkalma 
összekerülnie az udvarral. A magyar nép fantáziája azonban szívesebben 
képzelte el a találkozást a magyarok számára bevehetetlen bécsi Burgban.

A kongresszusi év története azonban mégis meggyőzhet arról, hogy 
Biharinak volt alkalma Becsben egyes kivételes események keretében, 
népünnepen, bandájával produkálnia magát. A Hazai és Külföldi Tudó
sítások (1814 Szent Mihály hava 24) az alábbiakat írja:

„Bétsben, Jahn udvari traktor ő Felsége engedelmével az 
Augartenben, a Felséges vendégek előtt olly ünnepi mulatságot 
szándékozik adni, melynek neve lészen: Az ausztriai veteránusok 
béke ünnepe. Ezen mulatság többféle játékokból, pályafutásokból,

vesen Polturás Jancsi társulatáról, mint Ungarische Sänger-röl emlékezik meg. A társaság 
1829 novemberében kezdte meg vendégszereplését, mely december 12-ig tartott. Die Wittwe 
aus Ungarn című zenés vígjátékban léptek fel, mely Meisl darabjának Die Wittwe 
von Kecskemét, szabad átdolgozása.
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testi gyakorlásokból, nemzeti táncokból, egész testű képek kiállí
tásából, tüzes mesterségből s’a’t. fog állani. Az erdőt hetvenezer 
lámpás fogja megvilágosítani és különféle nagy muzsikák fogják 
a nézőket mulattatni és négyszáz veteránusok 16 asztalnál meg- 
vendégeltetnek.“ 75

Későbbi számában (Mindszent hava 15) beszámol az ünnepről:
„Bétsben október 6 ment végbe az Augartenben az ausztriai 

veteránusoknak Békesség ünneplése. Ezt követte a Játékos Sze
mélyeknek muzsikával előjövetelek. Ezek után eltértek a Felségek 
az Invalidusok asztalaihoz, melyek között négy terebélyes sátorok 
alatt Magyar, Cseh, Ausztriai és Tirolisi nemzeti táncokat jártak 
azon nemzetek öltözeteiben levő személyek.“

Rosenbaum is megemlékezik az ünnepről, rosszkedvűen, mindennel elé
gedetlen. De feljegyzi, hogy az Invalidenfest-en muzsikáltak és táncoltak.

Feltűnő, hogy a magyar újság nem emlékezik meg sem Bihariról, 
sem cigányzenéről. Joggal hihetjük, hogy az Augartenfest zsibongó ele
venségét Bihari nótái is fokozták. E népünnepen valóban hallgathatta 
játékát Ferenc császár. Feltevésünket megerősíti De La Garde grófnak a 
bécsi kongresszus ünnepségeit színes tollal megörökítő emlékirata,76 mely 
nem feledkezik meg az Augartenfestről sem. A következőket olvassuk:

...Les jeux s’interrompirent: seize grandes tables furent 
dressées sur une vaste pelouse; les quatre mille vétérans yprirent 
place, un répás leur fut servi avec profusion. Des orchestres, ornés 
de trophées guerriers et de drapeaux, faisaient entendre des sympho- 
nies militaires. Dans une autre partié du parc s’élévaient quatre 
tentes élégamment décorées, des troupes de Bohémiens, de 
Hongrois, d’Autrichiens et de Tyroliens vétu du costume pitto- 
resque de leurs pays y éxécutaient des danses nationales au sou 
de la musique, des chants et des instruments de leur patrie. 
Cependant les souverains sans escorte circulaient dans la foule 
causaient familiérement avec ces vieux soldats couverts de 
cicatrices. II y avait quelque chose de patriarcal á les voir ainsi 
mélés au milieu de cette population se pressant sur leur pás 
etc. (79. 1.)

Este nagy kivilágítás. Egész éjszaka hangzott a zene: les mélodies des 
orchestres ne s’arrétérent pás, de toute la nuit.

75 Ezt a nagy parkot Bécs északi szélén II. József ajándékozta a bécsieknek. Már 
Mozart idején élénk zenei élet volt a park pavillonjában. Beethoven öt első szimfóniáját is 
játszották itt. Jahn Ignác, a magyar származású Hoftraiteur volt az Augarten vendéglőse, 
látogatói közé tartozott Beethoven is.

7,1 Fétes et Souvenirs du Congrés de Vienne, Paris, 1820. Publiés avec introduction 
et notes pár le Comte Fleury. Paris, 1904. V. ö. még: Graf de la Garde: Gemälde des 
Wiener Kongresses 1814— 15. Erinnerungen, Feste, Sittenschilderungen, Anekdoten. Mün
chen, 1912. B. I— II. herausgegeben von G. Gugitz.
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De La Garde gróf gondosan figyelő szemtanúja a kongresszus ösz- 
szes eseményeinek, tudója titkainak, cselszövésének és szerelmeinek. Sok
szor megemlékezik a nemzeti táncokról. Elég alkalma lehetett reá, a kon
gresszus évében többet táncoltak Becsben, mint egy évtized alatt Európa 
összes fővárosaiban. De Ligne herceg találóan mondotta: le congrés danse 
bien, mais il ne marche pás. De La Garde gróf a valcerről, polonaiseről77 
(218. L), mazurkáról, orosz táncról (201. 1.) behatóan szól, de a verbunkost, 
a magyar táncot egyáltalán nem ismeri. Pedig a caroussel magyar 
ciuadrille-je igen megnyeri tetszését.78 Leírja az utána következő udvari 
bált (153.1.), de egyetlen szót sem veszteget a magyar táncra, mint a hogyan 
elhallgatja a magyar táncot a kongresszusról szóló többi emlékirat vagy 
napló. A  Liszttől említett angol nagykövet (Lord Stewart) estéin, melyek
ről a Times is megemlékezett, nem hangzott magyar muzsika, még ke- 
vésbbé a D’Artagnantól említett Lord Castlereagh soirée-in, a Biharinak 
ajándékozott gyémántgyűrű története is a legendák közé tartozik. De La 
Garde gróf a legunalmasabb és legsavanyubb, spleenes angolnak rajzolja 
a nemes lordot (266. I.).7*

Mi lehetett az oka, hogy a magyar tánc elkerülte De La Garde gróf 
és mémoire író társainak figyelmét?80 Hogy udvarképessé tegyék, alkal-

77 A  Polonaise divat, melyet már Bachnál és Couperinnél megtalálunk, a bécsi kon
gresszus idején érte el tetőfokát. Beethoven, aki szintén belekerült a kongresszus „alkalmi1' 
szerzőinek sorába, szintén írt Polonaise-t és az orosz császárnénak ajánlotta. A Wiener Zei
tung külön felhívta reá a figyelmet: Es ist das erste original Klavier-Polonaise dieses grossen 
Meisters und der Verleger hofft durch die Herausgabe derselben allen Freunden der Tonkunst 
einen äusserst angenehmen Genuss zu verschaffen (1815, 1. März). Kiadta Mechetti.

78 A  De La Garde gróf által leírt caroussel zenéjét a kismartoni születésű Weigl Jó
zsef udvari karmester írta. A  Wiener Zeitung 1815 március 15. száma hirdeti Neue Musika- 
lien bey Thadé Weigl rovatban: Vollständige Karoussel Musik, welche bey den, in der k. k. 
abgehaltenen Hof-Karoussel aufgeführt wurde. Komponirt und für das Pianoforte eingerichtet 
von Herrn Joseph Weigl k. k. ersten Hoftheater Capellmeister Einzige rechtmässige und or
dentliche Original Ausgabe. Nem található a bécsi gyűjteményekben. Valószínű, hogy a ma
gyar négyest magyaros zene kísérte, Weigl máskor is felhasznált magyaros színezetű dal
lamokat.

79 Stewart és Castlereagh, utóbbi rendkívüli meghatalmazott a bécsi kongresszuson, 
majd később külügyi államtitkár a Londonderry családból származtak. Stewartot, aki a 
kongresszus után lett III. lord Castlereagh, D ’Artagnan összezavarja a rendkívüli meghatal
mazottal. Stewart igazi operett diplomata volt. Széchenyi feljegyzi naplójában (1814 októ
ber), hogy a követ úr különösen a bécsi fiakeresekkel szeretett meglehetősen erős tréfákat 
elkövetni s ha bajba került, „ich bin der britisch Petschafter“  kiáltással inait el kalandjai 
színhelyéről.

80 Carl Bertuch szintén részletesen beszámol a kongresszus művészi eseményeiről, de 
nem említi Biharit (C. B.-s Tagebuch von Wiener Congress, herausgegeben von Hermann 
Freiherrn von Eggloffstein, Berlin, 1916.) Thürheim Lulu grófnő, Du Montét bárónő, 
Bernstorff grófnő, Fr. Anton v. Schönholz, Varnhagen von Ense, Jósika Miklós báró visszaem-
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raasint elszaloniasított, nemzeti jellegéből kivetkőztetett, eltorzított figu
rákban táncolták, nem is magyar zenészek muzsikájára, de osztrák-cseh 
zenészek, a Hofkapelle vértelen hangjaira. A bécsi kongresszus éveiben 
mégis divatos a verbunkos. Bizonyítja Aumer—Kinsky National-Ungari
sches Divertissement-je, Das ländliche Fest im Wäldchen bey Kisbér, 
mely a Kärthnerthor Theaterben került színre 1815 november 29-én. Mu
zsikájában Bihari nótákat is találunk.

előadásra a hessen—homburgi huszárezred eskadronját. Mikor a ma
gyar fiúk meghallják a nótákat s látják a huszárnak öltözött táncos
nőket, amint járják a verbunkost, elkezdik énekelni s fütyölni a dalla
mot s összeverik hozzá sarkantyúikat. A közönség nem is törődik már a 
színpaddal, csak a huszárokban gyönyörködik.81

81 V. ö. Allgemeine Musikalische Zeitung 1816. No. 8. és Nagy Pál: Vitézvári báró 
Simonyi József. Pest, 1819.

*

A bécsi kongresszus uralkodói előtt még sem maradt ismeretlen a 
magyar tánc igazi formája. A Felségek sok fényes vendéggel októberben 
átrándulnak Magyarországra is. A Hazai és Külföldi Tudósítások (1814 
Mindszent hava 29.) híven beszámolnak a „burkus király“ és az „orosz 
tsászár“ látogatásáról. Október 6-án udvari bál volt Budán:

„A vendég Felségek kívánságokra a Magyar Nemzeti Tánc is 
előadatott, melyet különösen Mélt. gróf Rádai Nina kisasszony
nak volt szerentséje a Felségek nagy megelégedésére s Nemzetünk 
díszére gyönyörűen eljárni. Férfiak közül Erős J. úr S két huszár
tiszt urak és Gróf Eszterházy Vince Ő Nagysága voltak olly sze- 
rentsések, hogy a Felségek tetszését a Nemzeti Tánc járással meg
nyerhették.“

Ugyanott olvassuk (Szentandrás havai).
„Október 27-én a Margit szigeti szöllős kertben szüreti mu

latság volt nagy török muzsikával. Tizenhat pár fiú s leánygyer-

lékezései sem tudnak róla, a konfidens jelentések szintén nem. Az összefoglaló munkák: E. 
Leisching: Der Wiener Congress. Culturgeschichte. Wien, 1895, nem foglalkoznak népzenével, 
csak műzenével. (Die Musik in der Zeit von 1800- bis 1825. von Frh. von Wierbecker).
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mek szép világoskék magyar öltözetben ezüst sinórra és négy pár 
\ leány és ifjú valóságos Tót, Horvát, Rácz, Szász, Bosnyák és Oláh

nemzeti öltözeteikben jártak táncot. A legények puttonyokkal, a 
leányok kosárkákkal. Ezeket követték nyolc gyönyörű szépségű 
pásztorleányok és szöllő pásztorok. Ezek oly kellemesen dúdoltak 
és dudáltak, hogy azon pásztori hangon megindulván, az orosz 
Tsászár több ízben megkérte Blasovich Antal cameralis ingros- 
sista urat, mint első szöllő pásztort, hogy meg meg dúdolnának.“ 
Végül „tizenhat pár gyermekek szép magyar nemzeti táncot jár
tak“.

Az újság nem mondja meg, hogy az udvari bálon török muzsikára 
(katona banda) vagy cigány zenére járták-e a magyar táncot?

A kongresszus ünnepségeiből Pest-Buda is kivette szerény részét. 
A színházakban alkalmi darabok kerültek színre. Május 30-án a pesti szín
házban nagy zenei akadémia műsoron szerepelt egyebek közt: Der grosse 
patriotische Chor von Salieri das zur Aufführung der obigen Kantate in 
Wien componirt wurde. Die Kosacken in Leipzig (június 6.). Die Er
scheinung des Friedens auf dem Schlachtfelde (június 7.), Der Einzug der 
alliirten Heere in Paris (június 13.). A városligetben: ein Kunst und 
Luftfeuerwerk abgebrannt werden in 4 Decorationen: Das Bombardement 
von Leipzig. Augusztus 8-án és 13-án kerül előadásra a pesti városi szín
házban Kaffka és Tuczek műve: Die Schlacht der verbündeten Mächte 
bei Leipzig. A terjedelmes partitúra a Széchenyi könyvtárban.

*

Bihari nótái Bécsen keresztül Párisba is eljutottak. Mikor Kinsky 
kisbéri balettje La Féte Hongroise címmel Párisban színrekerül, a 
Salle Louvoisban, 1821 június 15-én, a Le miroir des Spectacles (június 17.) 
megírja, hogy a legszebb magyar dallamot már hallották Schwartzenberg 
herceg párisi osztrák követ bálján. Tíz év múlva Apponyi Antal gróf 
osztrák követ bálján a nemzetközi előkelő társaság, magyar paraszt öltö
zetben jár magyar paraszt táncot. „A muzsika Bihari és Rótkrepf ma
gyar nótáiból volt kivéve s a játszó hangászkart Tolbecque nevű francia 
hangász, aki a magyar nóták vonásába társaival együtt szorgalmasan 
beletanult, igen hathatósan igazgatta“ , írja az Apponyi „urfiak“ nevelője, 
Fekete Gáspár a Társalkodóban (1832. év, 27. sz.). Fekete nyilván a Flóra 
vagy a Honny Nóták a régi s mostani magyar korból, Fortepianora szer
kesztette Rótkrepf Gábor, Bécs és „Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből“ 
című, Ruzitska Ignác szerkesztésében megjelent sorozatra gondol, mely 
Bihari nótákat is tartalmaz. Ügy látszik, a Tolbecque fivérek ezeket vet
ték alapul átirataikhoz, melyek kéziratban maradtak. Tolbecque és 
quadrilleja akkoriban a Boulevard du Temple-on levő Café Turc-ben ját
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szott. Nem lehetetlen, hogy a párisi kávéházi közönség is gyönyörködhetett 
Bihari nótáiban. 1827 okt. 6-án kerül bemutatóra a párisi Porte Saint Mar
tin színházban Coraly ballet pantomimja La Neige, melyben Bihari muzsi
kájára jártak verbunkost. Ez a szám megjelent „Galopade Hongroise 
Dansée dans le ballet de la Porte Saint Martin pár M. Masurier ot Mimi 
Dupuy, arrangéé pour le piano pár Henri Blanchard“ címmel, érdekes 
címképpel, mely darútollas hajdút ábrázol. A dallam Mohaupt Ágost 
kiadványából: „Nemzeti Magyar Tántzok, mellyeket Csermák, Lavotta, Bi
hari és más kedvelt mesterek szerzettek. Fortepianora alkalmaztatta M. 
A.“ (1823—24.) I. füzet 4. 1. Előfordul még Malovetzky János és Dömény 
Sándor „Útmutatás a klavir vagy fortepiano helyes játszására, Budapest 
1826“ zongoraiskolájában (42. Friss Magyar). Megjegyezzük még, hogy ez 
a téma, melyet megtalálunk Liszt Magyar Dalok III. füzetében, 9. sz. 
alatt, a Káldy-íéle Bercsényi nótája „a mint azt Bihari játszta“ (Kurucz 
Dalok. XVII. és XVIII. század).

Mohaupt—Malo- 
vitzky—Dömény:

Blanchard :

j) r  r f r 1 ►  ̂ f  f f
>v 1 ri r 1=7-4 T ~=cs---uJ 1 M ■ --

Liszt:

Káldy:

Bihari bandájának egyik híres, de máig névtelen tagjáról érdekes 
tudósítást találtam egy bécsi újságban. Bihari cigány dudásáról többször 
megemlékeznek az itthoni újságok és feljegyzések de sohasem közlik ne
vét.82 A Hazai és Külföldi Tudósítások (1815. Szent Iván hava 3.) érte-

12 Major Ervin összeállította Bihari zenészeinek névjegyzékét, de lajstromából hiány
zik a dudás. (Bihari János, Budapest, 1928.) —  Fáy István gróf elmondja, hogy a dudás 
későbben az Eszterházy gyalogezred klarinétosa volt. (Felszólítás Magyarország eigányban- 
ctáihoz Vasárnapi Újság, 1859. 42. sz.)
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sítenek Katharina Pavlovna orosz nagyhercegnő budai időzéséről; aki 
sógora, József nádor látogatására jött Magyarországra.

„ Az ebéd Sz. Margit szigetén vala, mellynek végével ama 
híres Bihari Magyar muzsikusnak hegedülésére némelly Magyar 
Nemes Ifjak díszes Nemzeti Táncot jártak, utóbb a Budai Polgár 
gyermekeknek magyar balletje következett. Végre a Nemes Esz- 
terházy Regementnek jeles dudása a Regement Musikájával és 
különösen is a Magyar Juhász táncot zengedezte és járta is. Melly 
tünemények, mint a Nemzeti Indulatok különös bélyegei a’ fő 
Vendégnek nagy megelégedését megnyerni szerentsések valának.

A dudást a Honművész is említi, táncmulatságról írva, de sokkal 
később (1833. jún 2.):

„ . . .  A mulatságot egész orchestrával játszatott magyar nó
ták kezdik meg. Nemzeti dudásunk kényesen tartá maga előtt 
kecske fejű dudáját, midőn a dudás galoppot88 egész orchestra kí
séretével fél óráig fújta, s’ a’ beszőtt nemzeti nótákon inkább a 
dudást nézdelve, hogy sem galoppozva mulatott a sok idegen vá
sáros vendég.“

Részletesen szól a dudásról Mátray Gábor:83 84
„1812-ben az Eszterházy gyalogezrednek Pesten létesített to- 

borzó csapatjához tartozott cigányzenészeknek cifra öltözetű és 
kecske fejben végződött külön módosítású dudával ellátott jeles 
dudása volt, aki ugyanazon évi december utolsó napjaiban Resnit- 
schek ezred karmester Fajankó cimü magyar kantátájában is fel
lépett a Rondella színpadán, a táncvigalmak alatt a farsangon 
még valzert is fújt a duda.“

A bécsi Thalia című színházi újság, mely a Bauerle-féle Theater
zeitung átmeneti címe, 1811. június 19. számában hosszú pesti levelet közöl 
és adja a dudás, Román József hangversenyének teljes műsorát:

Hans Dampf
Ein ungeheures musikalisches Quodlibet in einem Aufzug aufge
führt von der Werbmusik im Jahr 1811 von Herrn Joseph Roman 
ersten Dudelsackpfeifer.

A színlap Román József rövid életrajzáról is tájékoztat. Megtudjuk, 
hogy Román a pestmegyei Lőrén született, harminc éves, katholikus val
lásé, nőtlen, 1805. február 25-e óta szolgál (ohne sonstiger Profession). 
Műsora mintegy ötven számból állt, sok közte a balettegyveleg, opera
részlet, tánc, melyeket a Werbmusik kíséretével adott elő. Megemlítjük az

83 „Több magyar nótákból fűzé egybe Tomala úr ezen tüdőrontó táncdarabot, két 
részét egy magyar dudás igen ügyesen fújta a városi teatromban“ . (Honművész, 1833. 
május 16..)

84 Fentebb id. műve.
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alábbi számokat : No. 1. Stimmung und Zank der Uj Magyaren (így neve
zik a cigányokat), No. 5. Magyar Tánc No. 1. No. 14. Dudelsack Variatio
nen von Herrn Joseph Roman. No. 25. Cala Majca. No. 34. Magyar Tánc 
No 2. — A lap bírálatot nem közölt.

A duda, mely a X V II—XVIII. században hadi és mondain hang
szer, a század végén az előkelő körökben már teljesen divatját múlta, 
csak pásztorkészség. Végleges elparasztosodásától megmentették a cigá
nyok, akik ismét népszerűsítették, ezúttal már a nagy közönségnek. 
A jó cigány-bandákban majd mindig akad egy kitűnő cimbalmos és egy, 
esetleg két duda-virtuóz. Eszterházy Franciska grófnő és Zichy Károly 
gróf cseklészi esküvőjére „elhozatta a Mélt. Gróf a híres Somorjai Mu’sikus 
Cigányokat, úgy szinte a Magyarbélieket is, kik mindössze tizennyolcán 
voltak, kis és nagy hegedűkkel, tzimbalmokkal, klarinettel és vadász
kürtökkel. Voltak két próbált dudások is“. (Magyar Kurír, 1801, 21. sz.)

Román József Bihari által lett országos hírű dudaművész.
*

A bécsieknek alkalmuk nyílhatott, legalább is azoknak, akik megfor
dultak „Nagy Ajtai Cserey Farkas Cs. K. Kamarás és Major úr“ laká
sán, hogy Bihari képmásában is gyönyörködjenek. A Magyar Kurír (1822 
dec. 10.) megírja, hogy „Cserey Biharit 1820-ban Pesten Donát Academicus 
Képíróval lefestette, hogy képe később időkben fennmaradjon. Ez a’ kép, 
igen jól találva ’s művészileg festve ez előtt néhány nappal ide felhozat
ván, most itt Bécsben a’ fenntisztelt Kamarás és Major Urnák szállásán 
függ“. (Ma a Történeti Arcképcsarnokban.)

#
Bihari kongresszusi szereplését elhallgatják az osztrák lapok. Vi

szont közölnek igen érdekes részleteket Bihari egyik pesti szerepléséről, 
Ferenc császár előtt, melynek itthon nem találtam nyomát s melyet a cen
tenárium irodalma sem ismer. A Wiener Zeitschrift für Kunst und Mode 
1820. szeptember 1. és 15. keltezésű pesti levelében (115. és 117. sz.) hosszií 
tudósítást olvasunk a Ferenc és nejének jelenlétében tartott őszi hadgya
korlatokról. A tudósító a 123. sz.-ban folytatja levelét s bejelenti, hogy 
másnap korán reggel a két órányira fekvő Puszta Szent Lőrincre kell 
mennie, ahol a Grassalkovich birtok bérlője, Mayerffy úr „ein nationales 
ländisches Fest“-et rendez, melyet az udvar meg fog tisztelni jelenlétével. 
A folyóirat 142. sz.-ban a szept. 30. levélben részletes leírása az ünnepnek:

„Unter Beyhülfe benachbarten Grundherrschaften ein inte
ressant komisches Pastorale. Auf einem erhobenem Punckte ge
dachter Puszta war eine Windmühle in einem Schaugerüste für 
die höchste Herrschaft umgeschaffen und ein geräumiges Viereck 
mit Balken und Planken zur Schaubühne des Hirtenspiels ein
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geschränkt auf welchem folgende vier Klassen von Akteurs: 
Tsikos, Gulyás, Juhász und Kanász mit Pferden, Kindern, Schaa- 
fen und Schweinen ihre ländlichen und lebendigen Scenereyen 
producirten.“

A gulyások cowboyszerű produkcióinak leírása után a cikk így folytatja:
„Nach diesem wilden Scenerey kam eine idyllische sanft, die 

Juhász treiben mit friedlichen Anstand und Ordnung unter Be
gleitung des Dudelsacks eine Heerde ungarischer Schaafe lang
sam vorüber. Ihnen folgten die Kanasz mit dem Borstenvieh 
unter Zigeuner Musik, welche der bekannte (jetzt ziemlich herab
gesunkene) Bihary dirigierte und ersetzen das, was ihren stuppi- 
gen Küsselthieren an gefälligen Äussern abging, durch praktische 
Lebendigkeit der Scenerey. Sie führten einen wilden Tanz auf 
wobey ihre kleine Schlachtaxte bald en chaine über Kreutz sicli 
zu warfen bald über sich schleuderten und auffingen alles behend 
und charakteristisch und schlechthin ohne weitere auserlesene 
Stücke.“

*
Bihari muzsikáját később is hallhatták a bécsiek. Farkas József, a 

világot járt magyar táncos Bécsben is nagy sikert arat Bihari nótáira 
járt verbunkosával; melyről az Allgemeine Theater Zeitung meleg elisme
réssel emlékezik meg (1832 No. 19.). A bírálatot a Hasznos Mulatságok 
egykorú fordításában adjuk (26. sz.): „Midőn a Magyar honjában az ide
gen művészt égig emeli, a’ kor a’ külföld a’ hazáján kívüli derék Magyar
nak érdemlett ditséretekkel tömjéneznek s’ azokat Európa előtt örömmel 
botsátja közre — Farkas József gyöngyösi fi, kit Kassa, Pest és más a 
magyar művészeket is kedvellő városok, mint nevezetes magyar tántzmü- 
vészt igen jól ösmernek, most Becsben mulat. Mártzius 10-én a henry-i 
néző táncz balett tartásakor gyönyörű tér nyila ő előtte tántz művészi 
ügyességét a birodalom fővárosában kimutatni (Kärtnerthortheater). 
Attila dolmányban s kardosán jelent meg a’ magyar tántz- 
ban koszorút nyert hazánkfia a’ nézőhelyen. Majd kardját le
oldván, Biharinak nemzeti muzsika darabja mellett tünteté ki 
a’ nemzeti tántznak minden szépségeit. Könnyű mozgás, nemes 
magatartás bélyegezék az előadót, nevetséges ugrások, mellyeket 
hasonló mutatványkor eddig mint mulhatatlanokat kötének a’ magyar 
tántzhoz, itt nem jövének elő. Egyszóval a tökéletes, remek tántz azon 
ditsekedve emlegethető, Ítéleteket nyerte meg a bétsieknek, hogy a valódi 
magyar tántznak példáját most láthatták ők először. Többször is állott 
elő a mondott nap óta Farkas úr Bétsben tántz művészi jelességével, me
lyet a mindig nevekedő tetszés koszoruz“.

Mennyire elevenen élt Bihari emléke a császárvárosban: bizonyítja
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az Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur und 
geselliges Leben bírálata Lóczi Jancsi szerepléséről a Lepoldstädter Tliea- 
ter-ben:

.. Nach Art des Bihary die Nationalmusik behandelnd, 
hört sich das Ding nicht übel an: aber Bihary stand weit höcher. 
Ihm war eine reichere Art anziehender Piécen, eine höhere Ge- 
wandheit und ungemein viel Gemüth und Seele nicht abzuspre
chen. Auch erfreute er sehr durch einen natürlichen Anstand.. 
(1829, 5. Dezember.)

Sajátságos, hogy a bécsi sajtó nem írt egyetlen sort sem Bihari 
haláláról. A Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater 
und Mode 1816-tól állandóan közöl részletes pesti tudósításokat, melyek
ben sok becses adatot találtam. Polturás-Lóczi Jancsit nekrológban mél
tatja, de Bihariról megfeledkezik úgy a bécsi szerkesztőség, mint a pesti 
tudósító. Igaz, hogy a lap áprilisi és májusi száma Beethoven emlékével 
telve, de azért megemlékezik a tavaszi pesti zenei eseményekről. Zeliner 
bécsi újságja, a Blätter für Musik, Theater und Kunst 1855-ben I. évfolya
mának 41. sz.-ban Ungarische Musik und Musiker című cikkben nyilván 
Mátraynak a Vahot—Kubinyi-féle „Ungarn und Siebenbürgen in Bildern“ 
német kiadásában megjelent cikke alapján beszél Biharinak bécsi kongresz- 
szusi szerepléséről, de ez csak visszhang. Ismételjük, egykorú bécsi do
kumentum nincs, még a rendőrségi levéltárban sem.

Bihari neve a bécsiek előtt még sokáig a legjobb ajánlólevél. Mikor 
Veszter Sándor és Dobozy Károly nemzeti táncz és zenetársasága 1843 
március 2-án bemutatkozik a Leopoldstädter Theaterben, a színlapon a 
következőket olvassuk :86

„Als besonders bemerkenswerth muss aufgeführt werden 
dass die Individuen dieser Nationalmusikgesellschaft geborne 
Zigeuner (aus dem Stamme Farkas und Bihari) sind und ohne 
alle Notenkentnisse sowohl ihre National als auch fremde Mu
siken ausführen.“

Bihari Becsben megjelent táncai is hozzájárultak népszerűségéhez osz
trák földön. Első bécsi kiadása a híres Artaria cégnél jelent meg:2Ungarische 
Tänze oder Werbung von Herrn Biháxy (!) bey Artaria et Comp. (30 kr.) 
A Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában az Artaria cég katalógu
sának borítéklapja belső lapján olvasható feljegyzés szerint a katalógus 
1807—1810. időben készült, tehát Bihari füzete is ekkoriban látott napvilá
got. Mint láttuk a Wiener Zeitung 1811. februárjában már hirdeti 7 Unga- 85

85 Allgemeine Wiener Musik Zeitung. 1843 No. 28.
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rische Tänze für eine Violine füzetet (12. kr.) Ludwig Maischnál, kinek 
zeneműkereskedését néhány év múlva Daniel Sprenger, 1818-ban Mathias 
Artaria veszi meg (egy ideig a cég még Daniel Sprenger nevét viseli, de 
1822-től kezdve Mathias Artaria-ét). Ugyanez újság 1811. március 2. szá
mában olvassuk: 15 Ungarische Tänze für zwey Violine von L. Bihary 
(Artaria et Comp.). A cég 1837-ből kelt árjegyzéke francia címmel is hir
deti az előbbi kiadványokat. 1847. Bihari 2 Hongroises 15 kr. és 2110. Bi
hari: Hongroises pour 2 violons 45 kr. Az 1855-ból való katalógus pedig 
a Turányi-féle Pannoniens Blüten-ben 3 Ungarische Verbungstänze (Bi
hari, Drechsler, Gelinek) 3125 sz. alatt. A cég irattárában nem találtam Bi
hari kiadványokra vonatkozó iratokat. A Meysel-féle Handbuch der musi
kalischen Litteratur-ban (Leipzig, 1817) Bichary Ungarische Tänze-t ol
vassuk (85. 1.).

Bihari bécsi kiadásait és egyéb bécsi kiadásokban névtelenül sze
replő dallamait80 a Pest-Budára ellátogató művészek gyakran felhasznál
ták improvizálásra. Bizonyítja egy ismeretlen adat, melyet a budai német 
színház színlapján találtam.

Ofen. Mit hoher Bewilligung 
15 Marz 1810

Raphael Dressier Tonkünstler auf der Flöte Musikalische Akademie 
No 6 zum Beschluss: Flöten Variationen über ein ungarisches The
ma von Bihary in a moll, variirt und gespielt von Raphael 
Dressier.87

Dressier:

Bihari: 
Magyar nóták 
Veszprém vár
megyéből. IV 
fogás 29:

( (U> l  > * v T — Tv \ ./ r  ------

i w ______ ___________/ e -------------------w~T~~sr~ i r r  — r  lz___ _________________•

^ = 5 LU U M -
Vinzenz Schuster táncai88 között is találtam két Bihari témát. Való-
86 A  National Ungarische Tänze für das Pianoforte. III. füzet. Wien, Sauer und 

Leidesdorf gyűjteményben névtelenül megjelent Bihari táncok felsorolva Major dolgozatában.
87 Dressier műve később megjelent Lipcsében Breitkopf és Haertelnél: Variations sur 

un théme hongrois pour la flute avec aecompagnement de violon, viola, violoncelle composées 
et dediées k Maurice Schlesinger. Oeuvre 44.

88 Ungarische Tänze für die Guitarre allein componirt und dem hochgebornen Herrn 
Ladislaus Grafen von Wrbna k. k. wirkt Kämmerer, Oberstwachmeister und Ritter mehrerer 
Orden gewidmet von W. SCH. 6-tes Werk, Wien Cappi und Diabelli. A  témák a 15 ungarische 
Tänze füzetben.
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Bchuster no 4 :

Bihari 15 Uuga- 
rische Tänze.
15. allegro

Schuster: előbbi 
triója :

Bihari : előbbi 
tr ió ja :

( p n  r
l í ,  --T f  • I Í T T  T r f f  =O P - - Í — ..............

C y i . - T - p* L ..^— j: ~

d é m * v  i l

====J

színű, hogy a bécsi hungaricum anyag átvizsgálásakor még fogunk Bi
hari dallamokra akadni.89

*
Bihari a kongresszus évében nem először szerepelhetett Béesben és al

kalmasint huzamosabban időzött odafenn. Bizonyára nemcsak népünnepe
ken lépett fel, hanem főúri körben is. Sokszor fölsírhatott és fölriadhatott 
vonóján a magyar nóta. Hegedűjének bűvös hangja nem enyészhetett el 
nyomtalanul. Hol játszott Bihari Béesben? Ma még adós maradunk a vá
lasszal. Promenádon, vendéglőben, kaszinóban gyönyörködtette a bécsi kö
zönséget. Talán a Belvedereben, vagy Jahnnál, az Augarten kert pavilon
jában, még inkább Jahn Himmelpfortgassei tánctermében, melyet a ne
messég szívesen látogatott. Bálházakban épen nem volt hiány Béesben. 
Bihari játszhatott a Mehlgrube-ben, vagy a Spiegelgassei Ottó-féle casino- 
ban, a Leopoldstadtban a Sperlnél, a Wiedenen a zum Mondschein tánc
teremben, a Landstrasse-n a 3 Könige-nél, Mariahilfen a 2 Lammer-nél, 
a Sträusselsaalban (Josefstadt), a Paradeisgärtelben, a Der Boek-ban, a 
Fingersche Etablissement-ban (Ober Döbling, a Die Elster pompás Garten- 88

88 Béesben jelent meg az alábbi Bihari átirat: Ungarische Tänze von Bihari welche 
bey Gelegenheit der Krönungsfeyer auf den bey Sr. Majestät dem Kaiser und Könige und 
bey Sr. Kais. Hoheit dem Erzherzoge Reichspalatinus abgehaltenen Bällen gespielt wurden. 
Eingerichtet für das Pianoforte von Joseph Czerny (Gesellschaft der Musikfreunde. Inventirt 
No. 7058.) —  Mátray Gábor említi ugyané táncok Pfeiffer Ferdinánd féle átiratát gitárra. 
(A  muzsikának közönséges története. Tudományos Gyűjtemény. 1830. IV. k.)
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sálon-jában (Alserstrasse és Pelikangasse sarok) stb. Bizonyos, hogy ban
dája mint „Garten und Wirtshausmusik“ szerepelt.80

Széchenyi, aki a magyar nóta szerelmese81 s fiatalsága tavaszi viha
rában mohón élvezi az élet szépségeit, Bécs mulatóhelyein mámorosodik 
meg Bihari muzsikájától. Később, Pesten, a Beleznay kertben is, meg- 
igézve hallgatja Biharit, barátjával, Schwartzenberg Frigyes herceggel. 
Naplója megrázó erővel jeleníti meg a romantika álomvilágába merült 
Magyarország életét:82

„Den Abend brachte ich in dem Belesnay Garten zu. Schwartzen
berg sauft mit den Juraten viel Bouteillen schlechten Wein „élyen 
a hertzeg Sehwartzenberg“ wird mit Lärm 3mahl gerufen — es 
zittert des jungen liederlichen Kerls innerstes Gemüth. — Bihari 
geigt — Dudelsäcke ertönen — Juraten versammeln sich. — Alles 
scheint einer Verschwörung ähnlich — es lebt alles. — Ich denke 
nicht ungerührt „Alles dies ist nur ein Rausch — oder höchstens 
ein Traum“. (1820. julius 15.)

Bihari vonójából reászáll az ifjú huszártiszt sebzett lelkére is a kor bódu
lata, mely letargiába ernyeszti a nemzetet. De mikor Széchenyi felocsúdva 
a merengő tétlenségből, megtalálja önmagát: szavára megtörik a varázs
lat s feltűnik a jövő Magyarországa.

II.

Bécs jelentős szerepet játszik a Rákóczi induló életében, az induló 
születésének misztikusan homályos körülményeire is Bécsből esik fény
sugár. Magyar földön zendül föl a cigány hegedűjén a rebellis Rákóczi 
nóta dallamtöredékeiből formált induló. A Rákóczi nóta metamorfózisá
nak történetét, hogyan alakult át a nóta indulóvá, adatok hiányában nem 
ismerjük, csupán lélektani magyarázatát tudjuk adni. Bécsből kisugárzó 
három mozzanat jelzi az átalakulás fordulóit. Az első a XVIII. szá
zad végén, a II. József germanizálásából öntudatra ébredt nemzet re

80 Hanslick idézett műve. —  A bécsi tánchelyiségekre lásd még: Josef Lanner und 
Johann Straus. Ihre Zeit, ihr Leben und ihre Werke von Fritz Leipzig, 1919. —  Wien, 
wie es war von F. Groner. Wien, 1922. —  A. Fischer: Die Musikstätte
Österreichs. Wien, 1928. —  1832-ben a Neuer Markt 1045. sz. alatt levő casinoban 
magyar cigányok játszottak: Vörös: Zigeuner Galopp No 1— 2 für Pianoforte aufgeführt von 
der Zigeuner Musikgesellschaft bey der Reunione im Casino am Neuen Markt in Wien. (Mát- 
ray id. műve Tudományos Gyűjtemény VIII. k.)

8t Széchenyi Naplójában egész sereg magyar táncnótát jegyez fel: Pendelrázó, Csípd 
meg bogár, Egy kis kenyér egy kis só oder Tarka kukoritza szár, Kotsmárosné gyújts világot, 
Megy a barát a malomba lassan, Ma van Jakab nap etc. (I. k. 861. 1.)

92 II. k.
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neszánsza, melyben a titkon dúdolt kuruc dalok büszkén merészkednek a 
napvilágra. Elsősorban Rákóczi nótája. Történeti és irodalmi források a 
század utolsó évtizedeiben sokszor emlegetik itthon és külföldön,83 magyar 
és erdélyi változatban, sőt a tót svihorai nótával is kapcsolatba hozták.91 
A X IX . század elején már feljegyzik hangjegyekben, elsőnek a lipcsei 
Allgemeine Musikalische Zeitung (1814 november) közli az erdélyi nótát: 
Rákótzy’s des Grossfürsten von Siebenbürgen letztes Abschiedslied.

A Rákóczi nóta tematikája, az alapanyag, kétszeres átalakuláson 
ment keresztül. A napóleoni insurrekció idején nagy lobbot vet a ver
bunkos lángja, mely a hét éves háború óta magyar különlegesség. A to
borzás legbiztosabban bevált módja a muzsika és a tánc, nem a cseh fúvós 
banda, de a cigány muzsika. Ügyes, táncos káplár és cigány felpezsdíti 
a magyar paraszt legény vérét, hogy álljon be a császár zászlója alá. A 
cigány vonóján, az insurrekció lázas levegőjében, a régi dallamok újra 
kivirágoztak, nemzeti gőgtől feszülő, patetikus hangon zengtek, vagy ősi 
virtustól nekiszilajodva riadtak. A villamossággal telített légkörben a 
régi dalokat is átmintázták, mondjuk „áthangolták“ , verbunkosították. 
Tudjuk, hogy Káldy kiadta Bercsényi nótáját verbunk formában „amint 
azt Bihari játszta“ . Nem ismerünk Rákóczi verbunkost vagy Rákóczi 
Magyarjá-t, de meggyőződésem, hogy a cigány verbunkosította a Rákóczi 
nótát. Bizonyítja az induló triolás felütése is, mely a verbunkos stílus 
legjellemzőbb kezdő képlete. A verbunkos lassúi és friss váltakozása, a 
friss azonban még legelevenebb tempójában is mögötte marad a Rákóczi 
induló tüzes, elsodró rohamának.

Ekkor özönli el Bécsen keresztül Magyarországot az indulók ára
data, mely átformálja a Rákóczi „verbunkost“. A napóleoni há
borúk zenei militarizmust termeltek ki. Szárazföldi és tengeri 
ütközeteket zenésítettek meg. Czerny Károly sonnte militaire-t ír el
lentétéül a sonate sentimentale-nak. Beethoven is behódol a divatnak 
(Die Schlacht bei Vittoria). De legerősebb a mars láz, éppen olyan inten
zív, mint a valeer járvány. A  francia császárság alatt születik meg a mo
dern induló. A mars a tömeg muzsikája, demokratizálja a zenét. A  Lajo
sok arisztokratikus szignáljait, fanfárjait, défiléjeit, a német Fahnen- 
marschokat elsöpörte a forradalom, helyükbe a himnuszt állította. Az 
éneklő kórustömegek a népfenség szuverénitását jelképezték. De az a né
hány mars, amit ekkoriban Gossec írt, csak dekoratív zene, a katonák 93

93 Lásd id. tanulmányomat: II. Rákóczi Ferenc a zenében. —  Bitnicz Lajos szombathelyi 
professzor 1828-ban Pestre, a m. tud. társaság értekezletére utaztában, március 8-án Palotán 
pihen meg, ahol ebédelés közben „egy haza szabadult cimbalmos barna katona a Rákóczi nótá
jával“ igyekezett mulattatni. (Gr. Széchenyi István Naplói. III. k. Budapest, 1932. 730. 1.)

04 Ernyey József: Adalék a Rákóczi induló történetéhez. Etnográfia, 1905.
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a pás de manoeuvre ritmusára meneteltek. Az igazi, lelkesítő művészet a 
vokális zene, az ének: Marseillaise, Chant du départ, néha a tánc (Car- 
magnole), vagy a félig tánc, félig induló Ca ira... Igazi induló még nincs. 
Operaindulókat is játszanak színházon kívül: Mozart (Titus), Cherubini 
(Vízhordó), Spontini (A vesztaszűz) stb. A konzulátus, főkép a császárság 
alatt kezdődik az indulók fénykora. Michel Gebauer, a konzul gárdájának 
zenemestere iparszerben gyártja, százas szériákban, a tiszavirág életű in
dulókat (pás de charge)."5 A németek a franciák nyomában haladnak. 
Divatba jön az Entrée solennelle, a Parademarsch, a Festmarsch, a lang
samer Marsch, Triumph Marsch, Krönungsmarsch, Vermählungsmarsch. 
Minden alkalom jó az induló gyártásra. Ezredeknek és Inhabereknek, ko
ronás főknek és uralkodóházbeli személyeknek mind van Favorit vagy 
Lieblingsmarsuk. Az egykoriul zenei újságok Intelligenz Blattjain és a 
Verlagsverzeichnissokban, Meysel—Whistling—Hofmeister és Gardeton 
bibliográfiáiban66 az indulók félelmetes tömegekben nyomulnak előre. 
Nemcsak az osztrák és egyéb ezredeknek írnak új indulókat, de a polgári 
gárdának is (Bürger marsch). A Bécset megszálló francia csapatok in
dulóit is papírra vetik a bécsi muzsikusok (Marsch der französischen Trup
pen in Wien. Mollo). Vezér: akár Davouxnak, Kutusownak, Blüchernek 
vagy Welligtonnak hívják, nem lehet meg induló nélkül. Napóleont még 
száműzetésében sem hagyják nyugton. Szent Ilona marsot és valcert ír
nak. Beethoven, Schubert szintén kedvelik a marsokat. A nagy válto
zást azonban, a század második évtizedében a gyors indulók feltűnése 
jelenti: a pás redoublé, németül Gschwind vagy Quick Marsch, máskép 
Doublier Marsch, ma a gépzene és a rádió spanyol és angol néven nép
szerűsíti: paso doble és two step. A németek külön felhívják rá a figyel
met: „in neuestem Geschmack“ vagy „lebhafter Militär Märsche“ . A vi
dáman ropogó, eleven lüktetésű indulók rendkívül fokozták a csapatok 
harci szellemét.

Az osztrák hatalom a hadseregben szeretett volna közel férkőzni a 
magyar nép leikéhez. Ezt a célt szolgálta a Werbmusik, az ezred toborzó 
csapatjához szerződtetett cigányzene. Tudjuk, hogy Bihari bandája so
káig az Eszterházy ezreddel dolgozott. A cigány népszerűsítette népdalai
val a k. und k. Arméet, nemcsak a legénység, de a közönség előtt is. A 
Werbmusikot, ha bálokon játszott, néha az ezredkarmester dirigálta, aki
nek így alkalma nyílott megismerkedni a magyar népdallal és előadás
módjával. A prágai és bécsi konzervatóriumot végzett katona karmeste
rek igyekeztek valamit ellesni a cigánytól. Nekik kellett a marsokat gyár-

85 H. G. Farmer: The rise and development of Military Music. London, 1912. —  Mi 
chel Brenet: La musique militaire. Paris, 1917. t

98 Gardeton: Bibliographie musicale de la France et de l’Etranger. Paris, 1822.
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taniok a Habsburg monarchia etnikai összetételének megfelelően. Megpró
bálkoztak magyar indulókkal, éppen úgy mint a bécsi muzsikusok magyar 
tánccal, magyar vagy álmagyar témákat dolgozva fel, de a magyar dallam 
nekik természetesen csak különlegesség, mint az oláh, rutén, lengyel nóta; 
többnyire cseh származásúak s ezért a cseh dallamot érzik meg leginkább. 
Mintájuk a spanyol, kozák, török indulók (Original marsch). Drusetzky 
György, az egykor osztrák Landschaftspauker, József nádor udvari zene- 
igazgatója, magyar dallamokból próbál marsokat írni, melyek fontossá
gát Kisfaludy Sándor annyira átérzi. (D. kéziratos művei a Széchenyi 
könyvtárban.) Resnitschek József az Eszterházy, majd Gyulay ezred kar
mestere ír magyar táncokat és indulókat, sőt a Wiener Tivoli Märsche 
sorozatot Ungarischer National Marsche-al indítja el. Ir Zwei ungarische 
National Märsche-t, Ungarischer Krönungsmarschot s tőle való az Un
garische Tänze bei der Magnatentafel dietális muzsika, de ír Krakovia- 
kot, Obkorezek-et és Utjezkane-t is.97 98 Zajitz a 45. gyalogezred karmestere 
szintén ír magyar koronázási indulót, Massak aradi katonakarmester 
nagyban gyártja a magyar indulókat: 2 Pester Lagermärsche, 2 Pesther 
Lager Reise märsche, Ungarischer Marsch, Abschied von Raab stb. indu
lókat. Philipp Farbach nemcsak magyar indulót, de Attila Frischka-t is 
ír. Ha meg is fogta őket a magyar dallam varázsa, nem tudtak mit kez
deni vele. Zenéjük többnyire száraz, lélektelen, nem egyszer unalmas. A 
magyar ritmusnak és színnek az indulókba elevenséget kellett volna bele- 
vinniök, ez azonban majd mindig elsikkad, csak néha érvényesült. Az osz
trák katonazene lélektanilag különbözött a porosztól. „Während die preus- 
sischen Märsche die patriotische Begeisterung, das straffe Pflichtgefühl, 
die Kraft des gleichmässigen Drills betonen, rollt in den Melodien der 
Österreicher das leichte, lüftige, südliche Blut. Etwas froh beschwingtes, 
Tanzartiges, Geschneidiges, Keckes ist in ihren Melodien, besonders ist 
den lebenden Wiener Spielweisen eigen, wofür wir einen besonderen tech
nisch kennzeichnenden Ausdruck haben: fesch“ — írja az osztrák katona
zene történetírója.99 „Fessen“ azonban nem igen lehet csatát nyerni, ezért 
volt szükség a Rákóczi induló hősi ritmusára.

A harmadik mozzanat tehát, mely hozzájárult a Rákóczi induló' meg
születéséhez: a marsok népszerűsége. Ha kiássuk ezeket a rég elfeledett,

97 Whistling: II. Ergänzungsband. Leipzig, 1834. 226. 1. — Resnetsehek művei rész
letesen felsorolva: Verlags-Katalog C. A. Spina (Deaballi). Wien, 1874.

98 Whistling— Hofmeister: Handbuch der musikalischen Litteratur. Leipzig, 1845. 271. 
és 311. 1.

99 Die Militair Kapellmeister Österreich-Ungarns. Illustriertes Biographisches Lexicon 
von Joseph Damanski. Wien— Prag— Budapest, 1904.
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vértelen indulókat, értjük csak meg, milyen fergeteges hatást kelthetett 
a Rákóczi induló.

1820 körül jelenik meg Becsben, Pietro Mechettinél, a „Beliebter 
Marsch für das löbl. k. k. 32. — te Linien Infanterie Regiment Fürst Es
terházy von dessen Kappelmeister, Nie. Scholl componirt und für das 
Pianoforte zu 4 Hände eingerichtet von Franz Decret.“ Belső lapon: 
(Rákótzy Marsch). Lemezszám 840. (Széchenyi könyvtár.) Mátray Gábor a 
Tudományos Gyűjteményben Decret neve alatt regisztrálja (1829. III. k. 
85. 1.). Ugyanígy Whistling (1828. 526. 1.). A Rákóczi induló annyira nép
szerű volt az országban, hogy évtizedekig senki sem érdeklődött múltja, 
még kevésbbé szerzője iránt. Decretről pedig egyetlen adatunk, hogy 
Mechettinél hat dala jelent meg (Whistling, 1828, 1058 1.). Urmánczy Nán
dor úr szívességéből értesültem, hogy Serly Lajos, Amerikában élő vete
rán, magyar zenész birtokában van a következő kiadvány: „Auswahl der 
beliebtesten Märsche für das löblich K. K. Infanterie Regiment Fürst Es
terházy von dessen Kappelmeister, Nie. Scholl componirt und für das 
Pianoforte eingerichtet von Hyeronimus Payer. Wien bey Pietro Me- 
chetti.“ Lemezszám 825. Ez a kiadás, melyet nem találtam meg a bécsi gyűj
teményekben és fényképmásolatához sem tudtam hozzájutni, volna a leg
régibb, ez idő szerint ismert Rákóczi induló kiadás és egyben az első két
kezes zongora átirat. Meysel a Vierter Nachtrag-ban (1821) már regisz
trálja e gyűjteményes kiadást Payer neve alatt: „Märsche für das Regi
ment Esterházy. Wien, Mechetti, 36 kr.“, de a füzet tartalmát nem sorolja 
fel. Payer100 — Scholl neve alatt szerepel az induló Mechetti 1840-ből való 
katalógusában és a Whistling—Hofmeister bibliográfiában (III. Aufl. 
Leipzig, 1845. 341. 1.), de nem mint Rákóczi induló, hanem az idézett fü
zetes kiadás. Nálunk azonban senki sem nevezte Scholl Miklóst szerző
nek. A lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitung Intelligenz Blatt-ja 1828- 
ban névtelenül regisztrálja H. Wagenführ kiadásában: Rákóczi Marsch 
für das Pianoforte (nov. 17.),Whistling szintén (1828,10581.): RákóczyMarsch, 
Berlin,Wagenführ, 4 gr. (8871.). A harmincas évek derekán került Pestre egy 
olmützi származású, rokkant, cseh katonatiszt: Johann Janothyk Ritter von 
Adlerstein, aki nőül vette egy leánynevelő intézet tulajdonosnőjét, zenelec
kéket adott és a bécsi lapokba írt, de amellett a rendőrség besúgója volt. Izzó 
gyűlölettel írt mindenről, ami magyar, bár kalandos élete folyamán ma-

io° Hyeronimus Payer (1787— 1845) osztrák zenész sokat hangszerelt katonazenekarok 
számára és nagy számú zongora átiratot készített. Egy időben a legkitűnőbb bécsi orgonista. 
1824-ben Hollandiába megy, onnan Párisba, ahol 1832-ig marad. Ez adat is bizonyítja, hogy az 
Esterházy indulók kiadása jóval ez időpont előtt történt. Payerről lásd a Wiener Allgemeine 
Musikzeitung nekrológját, (1846, No. 5— 6.) és Wurzbach 21. kötetét.
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gyár alkalmazásban is volt.101 A  Wiener Allgemeine Musik Zeitungban 
állandóan támadta a magyarok politikai és művészi törekvéseit, a szer
kesztő, a magyar barát, August Schmidt, nyilván a rendőrség nyomására 
adta ki cikkeit. Janothyk Berlioz pesti szereplésével kapcsolatban a kö
vetkezőket írja, abból az alkalomból, hogy Batthyány Kázmér gróf két
száz forintért megvette Berlioz Rákóczijának vezér könyvét: „Was mag 
wohl derjenige bekommen haben, der den Rákóczy Marsch im Jahre 1815 
componirte? Er hiess Scholl, war Kapellmeister beim Regiment und ein 
sehr bescheidener lieber, guter, dicker Mann, ich habe ihn noch gekannt, 
jetzt ist er todt — mausetodt, er starb im Spitale,102 aber der Rákóczy 
Marsch lebt noch — er lebt für alle Zeiten und schlängelt sich wie der 
rothe Faden durch das ganze Ungarn. Ach, was ist das für ein herrliches 
Los der Componist des Rákóczy Marsches zu sein, während durch dicke 
schwülstige Partituren hochberühmt — so durch etwa 30 Takte unsterb
lich zu werden“ (1846 No 26—26.). A gunyoros, gonoszkodó förmedvényből 
azonban nem derül ki, hogy Scholl Miklós magát az induló „szerzőjének“ 
tartotta.

Időrendben most kell megemlítenünk Jósika Miklós, a regényíró, 1847- 
ből való feljegyzését, amely csak 1861-ben látott nyomdafestéket. II. 
Rákóczi Ferenc című regényében a következő jegyzetet olvassuk: „A mos
tani Rákóczi induló nem az eredeti, úgynevezett Rákóczi nótája, bár an
nak egész erejét magában foglalja. A Rákóczi indulót az eredeti régi dal
ból 1814-ben az Alexander nevű gyalogezred karmestere készítette s az

101 Különböző rendőrségi megbízatásairól, politikai pálfordulásairól tájékoztat Wurzbach 
(10. k.). Szinnyei csak Wurzbachot kivonatolja (Magyar írók élete és munkái). Állítólag 
Janothyk írta volna Doppler operájának, Ilka, vagy a huszártoborzónak szövegét. Szinnyei 
Wurzbach nyomán két zeneelméleti művét említi, többi művéről nem tud. Pesten jelent meg a 
Budapesti zongoratanító. „Magyarországban már több éveken tartózkodván, egy honi nyelven 
szerkesztett alapos s részletes zongora oskola szükségét annál inkább valék kéntelen tapasz
talni, mivel a falusi jószágaikban gazdálkodó szülők gyermekeiket középszerű tanítóknak csak 
szóbeli előadásaira kénszerittetének bízni. Jelen oskola készítésénél önmagam törtem ös
vényt . . . "  A munka Grimmnél jelent meg „16. mű“  jelzéssel. Átdolgozott német kiadása: Lehr
methode beim Klavierunterricht. Elementarunterricht in der Musik. (Kiadta Wagner József.) 
Egyéb elméleti munkái: Elméleti s gyakorlati bevezetés a gitár játszás alapos megtanulá
sára. Hegedű tanító (20. mű), Fuvola iskola (21. mű). Szerzeményei: Marion polka, Fanny 
polka, E morta, Romanze de Donizetti transcrit pour le piano, oeuvre 12. Savoyarden Polka, 
Quadrille Hongrois (Kör tánc) pour le piano. Oeuvre 13. 0  mon ange dis moi (románcé dra- 
matique) pour le chant avec accompagnement du piano, 10. mű.

102 Brauer Ferenc szerint Scholl a lakásán halt meg s hulláját szállították a Rókusba 
a negyvenes évek elején. (Die entseelte Hülle wurde in das Rokusspital getragen von wo an 
die Beerdigung unter Mitwirkung von zwei Militär Musikbanden stattgefunden. Pester 
Lloyd, 1862.).

233



akkor nagyon tetszett“.103 Jósika, mint huszártiszt, a kongresszus évében 
Becsben szolgált. Feljegyzése tehát mindenképpen hitelt érdemel. Ek
koriban az Alexander ezred karmestere a napóleoni idők legterméke
nyebb és legagilisabb osztrák katonazenésze: Friedrich Starke (1774— 
1835), aki cirkuszi, színházi karmester, főúri zongoratanító, amellett 
Albrechtsberger tanítványa, a Ferdinánd és az Alexander ezred karmes
tere. Résztvett a rajnai hadjáratban, Pozsonyban is megfordult, Beetho
ven unokaöccsét tanította (a mester ajánlására), 1816-ban a redouteban 
mutatták be Die Schlacht bei Leipzig című csataképét. Starke adta ki 
a kor legfontosabb osztrák katonazene gyűjteményét: „Neue lebhafte Mi- 
litair Märsche für eine zehnstimmige Harmonie nach dem neuen für die 
auch K. K. österreichische Armée eingeführten gschwindern Tempo“ , a 
Journal Militärischer Musik-han, Johann Traegnél (Wien, Singerstrasse 
967), melyben nemcsak marsok, de partitúrák, szerenádok, variációk pará
démarsok, „Vergatterung, Rast, Zapfenstreich, Tagrebelle und aller art 
National Tänze“ , sőt ballett és operaáriák is szerepeltek. E „Journal
nak mintegy háromszáz füzete jelent meg, de egyetlen egy füzetet talál
tam belőle a Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában. Kétségtelen, 
hogy e sorozatban magyar darabok is lehettek és Starke aligha engedte 
volna ki kezéből a Rákóczi indulót. Jósika valószínűen egy Starke-féle 
átiratot hallott, melynek emléke kisért nála.

1840-ben jön haza Vészter Sándor, a szepesi németből lett magyar 
táncos, világot járó kőrútjából, nemzeti tánc és zenetársaságával s fellép 
a Magyar Játékszínen tánc és zenészeti verseny keretében (október 21.). 
Műsorukon szerepel Rákóczi eredeti nótája és Rákóczi indulója. A  Hon- 
müvész (86. sz.) bírálatában, melynek írója valószínűen Mátray Gábor, 
a következőket olvassuk: „Hogy Rákóczi eredeti nótája megkezdésénél 
egy kéz sem hallata tapsot s hogy általában hidegen fogadtatott s he
lyette annak paródiája, a Rákóczi marsch (melyet hajdan Resnitschek 
egy cseh hangász, Eszterházy ezred hangászkarmestere elferdítve az ere
detiből készite) kivántatott s ez (mint már máskor is számtalanszor hal
lottuk) olly nagy hatást gerjeszte, valóban feltűnő volt s a magyar ze
nészét történetében epochául vetethetik fel.“

Mátray veti fel elsőnek a Rákóczi induló és szerzője problémáját. 
1854-ben ismét megszólal s újból Resnitscheket emlegeti: „folyó századunk 
3-ik évtizedében Resnitschek József (cseh vagy morva születésű jeles ze
nész) előbb Eszterházy, utóbb Gyulay gyalogezredének zenekarnagya, a 
saját vezérlete alatti katonai zenekar részére indulót (marche) készített 
Rákóczi nótájából, mely 1830-ban zongorára is megjelent s az utóbbi há

103 Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc. IV. k. Pest, 1861. 104. 1.
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rom évtized alatt 1849-ig a katonai zenekarok által gyakran játszatott“ 
(Id. Bihari életrajza).

Mátray ezúttal is magára marad véleményével. Besnitschek Rá
kóczijáról senki sem tud, róla senki sem beszél. A  bécsi lapok sem je
gyeznek fel róla semmit. Mindössze Josef Sawerthal104 katonakarmester 
említi Resnitscheket az Allgemeine Wiener Musik Zeitung 1846. évfolya
mában „Ueber einige Regimentskapellen in Ungarn“ című Reisebericht- 
jében, amelyben a pesti 40. gyalogezred karmesteréről, Müller Mátyásról 
azt írja: „hervorgegangen aus der Schule unseres werthgeschätzten Vete
ranen Resnitschek, unter dem er als Hautboist gedient“ .

Fáy István gróf, aki A régi magyar zene gyöngyei sorozat IV. fü
zetében (ötvenes évek vége) kiadta az indulót, a bevezetésben kimondja, 
hogy az indulónak ismert formájában nincs köze a fejedelemhez. Szerinte 
Ruzitska (keresztnév nélkül említve) készítette az indulót a Rákóczi nó
tából. A Rákóczi induló népszerűségével egyre fokozódott az érdeklődés 
az induló története iránt. 1861—62. években nagy vita indul meg a Pester 
Lloyd, Pesti Napló, Vasárnapi Újság, Zenészeti Lapok hasábjain, mikor 
keletkezett az induló és ki írta. A rendkívül terjengős, szerteágazó és 
bonyolult vita állításaival részletesen foglalkoztam a Rákóczi emlék
könyvbe írt tanulmányomban, ezúttal csak a vita végső eredményét érin
tem: az indulót Bihari János szerzetté és Scholl Miklós hangszerelte.

A vitának ez a záró következtetése nem felel egy sereg fontos 
kérdésre. Bihari-e az induló szerzője, vagy csak olyan indulót játszott, 
amely a cigány gyakorlatban már népszerű volt, mióta a nemzeti ébre
dés a kuruc zenét is verbunkosítóttá? Pontosabban: Bihari csak verbunkosí- 
totta a Rákóczi nótát, vagy a verbunkosból indulót is csinált? Tudjuk, hogy 
Marlborough nótáját játszotta Csepel szigetén az angol királyi hercegnek 
(Magyar Kurír 1820 okt. 6.). Ez a „nóta“ akkor az osztrák zenekarok legnép
szerűbb darabjai közé tartozott. Joggal hihetjük, hogy Lóczi—Polturás Jan
csi és a többi nagy cigány mintájára, Bihari is játszott nyugati muzsikát, 
így nagyon is lehetséges, hogy naturalizmusában, ösztönszerű megérzésével 
és formaérzékével saját maga, minden idegen segítség nélkül, öntötte az 
indulót triós dalformába. Ez azonban csak feltevés. Mert az sem lehetet
len, mint elébb érintettük, hogy a vita résztvevői, kiknek emlékezetük 
annyi évtized múlva sajnos már meggyengült, Bihari nagy előadó mű
vészetétől és markáns egyéniségétől megtévesztve, tartották őt az induló 
szerzőjének. A hatvanas évek előtt Schönholz az egyetlen, aki a Zehn

104 Sawerthal József a Temesvárott állomásozó Leopold ezred karmestere 1848-ban 
,,zur Feuer der glorreichen Märztago komponirte ein Kossuth Marsch“ . Mikor az ezred Fiú
méba távozik, mozgalom indul meg, hogy Sawerthal Temesváron maradjon a „National
garde“  szolgálatában. (Wiener Allgemeine Musik Zeitung, 1848, No. 59.)
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Jahre in Ungarn-ban említi Biharit a Rákóczi indulóval kapcsolatban: 
behatóan ismertetve a Rákócziak tragédiáját s a magyar függetlenségi 
mozgalmakat, az indulóról ezeket mondja:

„Franz (Rákóczi) eine der edleren Erscheinungen, starb im 
Exil, nachdem zwei Andere seines Namens auf dem Schaffot ge
blutet hatten. Zum Angedenken dieses, für die Nation hochtra
gischen Ereignisses, ist nun jener Marsch gedichtet und ein mu
sikalisches Schibolet des Patriotismus ohne Unterschied der Con- 
fession — eine „Riego Hymne“ 105 geworden; wird heute, wie sonst, 
an öffentlichen Orten, in Stadt und Landschenken stürmisch be
gehrt und ohne Anstand vorgetragen, und gehört also unter die 
merkwürdige Inconvenienzen, welche die Nation in ihr gegenwär
tiges Staatsverhältniss hineingelebt hat.

Was die Composition an belangt, so ist sie dem Gelungensten, 
was diese Gattung geleistet hat, an die Seite zu stellen. Mit we
nigen einfachen Figuren ist das ganze historische Tableau, das 
sie darstellen soll, in kräftigen Umrissen abgeschildert, so dass, 
wenn Tacitus Tonsetzer gewesen wäre, er mit nicht mehr ge
schmackvoller und wirksamer Kürze hätte schreiben können. 
Dem Bogen eines geschickten und gewitzten Zigeuners giebt dieses 
Tongemälde übrigens noch reiche Gelegenheit, stellenweise die 
Randglossen zu markiren, worauf sich Bihari meisterlich ver
stand; ihm fehlte nur ein Zug gegen Ilium, um der Tyrtäus der 
Ungarn zu werden.“

Schönholz megjegyzi az induló érdeméül, hogy a német ér
zelmű városokban is zavartalanul játsszák, mert a közönség egy 
része nem ismeri forradalmi tendenciáját, más része pedig a nem
zeti érzés és a lojalitás között olyan bizonytalan állást foglal, 
mint a mesében az árkádiai ló a két köteg széna között. Elmondja, 
hogy az induló miatt már sok véres incidens volt „zwischen Hüten 
und Mützen“. Részletesen elbeszéli, hogy egy korcsmában véres 
verekedés támadt a borozgató jurátusok, akik a Rákóczit akarták 
huzatni a cigánnyal és olasz tisztek között, akik két cseh hárfás- 
nővel akartak muzsikáltatni. A verekedésben egyik katona téve
désből agyonszúrta bajtársát. (I. k. 216—229.)

Scholl Miklós szerepe rendkívül homályos. Vájjon egyszerűen csak 
hangszerelte, illetve papirra vetette az indulót, vagy formába is öntötte, 
ahogyan Janothyk és Brauer állítják. Brauer Scholl Miklóst Sch. Károly 
bécsi fuvolás fiának mondja, Káldy Gyula bonyhádi születésűnek.106 * 108 Alig 
ismerjük néhány művét s ezek is olyan primitívek, hogy valóban csak a 
legegyszerűbb mesterember munkát tételezhetjük fel róla. Scholl Miklós

105 Rafael de Riego y Munez (1786— 1823) spanyol tábornok, a forradalmárokhoz
pártolt és a cortez elnöke lett. A francia invázió idején az ellenséges katonák kezébe került.
VII. Ferdinánd felakasztatta.

108 Régi magyar harci dalok, Verbunkosok. Budapest, 1894. 6. 1.
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három művét említi Whistling—Hofmeister (1845, 314. 1.) Auswahl der 
Beliebter Märsche (Mechetti), Festmarsch (Diabelli), Originalmarsch 
(Diabelli). Ezek közül egyiket sem találtam meg a bécsi zenei gyűjtemé
nyekben. Találtam azonban a következő darabokat a Gesellschaft der 
Musikfreunde könyvtárában: Deutsche Tänze mit einem Coda für das 
Piano Forte von Herrn Scholl,Wien, beyMollo (Inventirt 4777),Drey grosse 
Parade Märsche für die volkommen besetzte Türkische Musik componirt 
von Scholl (kézirat 3404.). Sei Valz con trio e coda per clavicembalo com- 
posti e dedicati ALL ILL ma Signore Contessina Amalia Belgojoso Dal 
Sigr. Martino Scholl maestro di capella del Regio Hoch und Deutsch
meister. Milano, Ricordi. Kérdés azonban, hogy a keresztnév nélküli 
Scholl nem Károly-e, a bécsi fuvolás s hogy Nicolas és Martin egy és 
ugyanazon személy-e?

Minthogy más Rákóczi indulót az 1828—30-as időből eddig nem 
ismertünk, magam is elfogadtam azt a nézetet, mely Schollban legalább 
is társszerzőt lát. Azóta sikerült nyomára jönnöm Resnitschek 
Rákóczijának, sőt megleltem magát az indulót is, ami egyszerre meg
változtatja a probléma állását. Mindenekelőtt: alkalma nyílott-e Resnit- 
scheknek, mint katonakarmesternek, cigányoktól hallani a Rákóczi in
dulót s vájjon éppen Biharitól? Resnitschek ismerte Biharit.

1814 június 5-én vasárnap, Pesten a Hét választófejedelemnél redoute. 
A báli zenekar Moravetz Károly színházi zenekarigazgató vezetése alatt 
játszott, az Egyetemi Könyvtár színlap-gyüjteményében megtaláljuk Ge
org Tretter „Arendator des sieben Kurfürsten Gasthofes“ hirdetményét, 
az „Unterthänigste Einladung“-ot, mely fontos adatot őriz:

Während der Raststunde, wird von der Werbmusik des löbl. 
Esterházyschen Regiments unter der Direktion des Herrn Kapell
meister Resnitschek mit hungarischen und deutschen Tanz abge
wechselt werden.

A rövid híradás több érdekes körülményről tájékoztat. Megtudjuk, 
hogy a bálon magyar nótákat játszott a Werbmusik, nem a reguláris 
banda, de a „fiók banda“, ahogyan Kocsi István, a Nemzeti Színház 
nyugalmazott sípolása és az Eszterházy ezred zenekarának egykori tagja 
nevezte.107 A Werbmusik cigányzene volt dudásokkal, feltétlenül a Bihari 
bandája, talán kiegészítve egy-két hoboisten-nel, katonazenésszel. A másik 
mozzanat lényeges a Rákóczi-induló történetére: Resnitschek József „cseh 
vagy morva hangász“ valóban az Eszterházy gyalogezred karmestere volt, 
ahogyan Mátray Gábor állította. Mátray több ízben mondja Resnit- 107

107 Zenészed Lapok, 1862. május 1.
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scheket a Rákóczi-induló átírójának, de eddig nem volt hiteles bizonyí
tékunk Resnitschek és az Eszterházy Werbmusik kapcsolatára. Az idé 
zett színlap szerint Resnitschek még Scholl Miklós előtt lehetett karmes
tere az ezrednek s minthogy a Werbmusikot is vezette, készíthetett átiratot 
a Rákóczi indulóból Bihari játéka nyomán. Nem lehetett azonban eldön
teni, hogy Scholl előtt vagy után, mert Resnitschek átiratát nem ismertük. 
Megjegyezzük, hogy eddig még nincs adatunk arra, hogy Scholl is vezé
nyelte a cigány Werbmusikot.

Resnitschek nemsokára elhagyta Pestet és Becsbe szerződött a Gyu- 
lay ezredhez. 1830-ban nyílt meg Meidling mellett a Tivoli nevű kerti 
„Jausestation“, gyönyörű kilátással Bécsre és vidám hullámvasúval 
(Rutschbahn).108 Minden délután katonamuzsika szólt 1834-ig, mikor a 
szórakozóhely csődbe került. A zenekar műsorán szereplő indulókat 
— mint említettük — Nemecz és Resnitschek, a két katona-karmester — a 
Wiener Tivoli Märsche sorozatban bocsátották közre. A kiadó Diabelli cég 
1840-ben megjelent jegyzéke részletesen felsorolja a füzetek tartalmát. A 
X X IX . füzet a következő indulókat tartalmazza: Drei Märsche: No 1. Marsh 
nach dem beliebten Lied das Herzenleid. No 2. Rákóczy Marsch. No 3 Parade
marsch über Bellinis letzten musikalischen Gedanken von Andreas Ne- 
metz. A Tivoli indulók sorozata igen ritka. A Széchenyi könyvtárban 
az I. és III. füzet, a Nationalbibliothek-ban egyetlen füzet van, a Ge
sellschaft der Musikfreunde könyvtárában három, a bécsi városi könyvtárban 
néhány füzet található. A Rákóczi induló nem szerepel a cédula kataló
gusban. A szintén ritkaság számba menő Diabelli jegyzék segítségével 
a X X IX . füzetben kell keresnünk, ez pedig szerencsére megvan a városi 
gyűjteményében. így ráakadtam a mai napig ismeretlen indulóra. Resnit
schek neve nem szerepel a kiadványon. Ha más volna az induló szerzője, 
neve fel lenne tüntetve. Resnitschek jól tudta, hogy a Rákóczi marsot 
nem osztrák katonakarmesterek csinálták, azért nem írta oda nevét, sem 
a másét. A füzet 1835-ben jelent meg, erre vall a Bellini utolsó gondola
tából írt induló: az olasz mester 1835-ben halt meg. Scholl átirata tehát ré
gibb, ha a Payer félét vesszük alapul, éppen tizenöt évvel, de ez nem cáfolja 
azt az állítást, hogy Resnitschek Schollal egyidőben készített átiratot 
a Rákóczi indulóból cigányok játéka után. Még három bécsi Rákóczi 
indulóról van tudomásom, az egyik a Gesellschaft der Musikfreunde 
könyvtárának kéziratos bejegyzése szerint állítólag, de valószínűen ké
sőbb, 1834-ben jelent meg a Czerny Károly neves zongorapedagógus szer
kesztette Wiener Musikalisches Pfennig Magasin I. évfolyama 46. szá
mában (Haslingernél). A kötetben négy magyar vonatkozású darabot

los p  Groner: Wien, wie es war. Wien, 1922.
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találunk: No. 38: Beliebter Ungarischer Marsch; No. 63, Fahrbach: Un
garischer Marsch; No. 99: Ungarisches Thema; No. 116: Ragotzy Marsch. 
Az induló szerző nélkül szerepel, lehet, hogy Czemy átírásában, akinek 
több magyar vonatkozású művét ismerjük.109 Ugyancsak Haslingernél 
jelent meg Franz Juliig „Ungarische National Melodien für das Piano
forte übertragen und Ihrer Excellenc der Frau Gräfin Marianne von 
Brunswik-Majthény, Stern-Kreuz, Ordens Dame und Pallast Dame Ihrer 
Königl. Majestät ehrfurchtsvoll gewidmet“ című füzete, melyben a No. 6. 
cím nélkül a Rákóczi induló (Lemezszám 9058. Széchenyi könyvtár). Jül- 
ligről nincs közelebbi adatom. Az induló megjelenési évének meghatáro
zására nincs elég biztos támasztó pontunk. A Beethoven baráti köréből 
ismert Brunszwik József judex curiae 1827 február 20-án halt meg. Öz
vegye, kesselőkői Majthényi Anna Mária (szül. 1769), a budai Nőegylet” 
elnöknője,1101851-ben halt meg.111 — Az ajánlás nem nevezi a gróf
nőt özvegynek, ebben az esetben tehát az induló 1827 előtt jelent 
meg (A Haslinger-katalógusok s a bibliográfiák nem igazítanak útba), 
lehetséges azonban — bár nem valószínű —, hogy Jüllig egyszerűen 
elhagyta az özvegy jelzőt s ekkor a harmincas évek elején kereshet
jük az induló megjelenését. — Serly Lajos birtokában van Joseph 
Lannernek, a Wiener Orpheusnak, Rákóczija, mely Mechettinél je
lent meg, szintén a harmincas évek elején: „Ungarischer National Marsch, 
aufgeführt von Herrn Kapellmeister Lanner im Volksgarten.“ Nem tud
tam megtalálni, de Whistling bibliográfiája említi (1845), hasonlóan Me- 
chetti katalógusa (1846) a „Sammlung der neuesten und beliebtesten 
Märsche“ sorozatban (No. 10.). A bécsi városi könyvtárban Lannernek 
csaknem minden műve megvan, de a Volksgartenmusikból csak két füzet, 
melyekben az induló nem található.

A bécsi Rákóczi indulók szövegkritikája a következő megjegyzé
sekre nyújt alkalmat.

Resnitscheknél az első dalformában a főtéma visszatérése nem 
triolás felütéssel történik, de négy nyolcados figurával. — Czerny- 
nél ugyanígy, ami arra enged következtetni, hogy Czerny Resnitschek 
alapján dolgozott. Utóbbinak átirata harmoniailag, egyes helyeken szí-

109 Krönungsmarsch zu den an 28 sten September 1830 zu Pressburg stattgefundenen 
Krönung Sr. M. Ferdinand Kaiserlichen Kronprinzen von Oesterreich als König von Ungarn 
für Pianoforte op. 238. Wien, Diabelli. —  Einzugsmarsch zur Eröffnung des Ungarischen 
Landtages am 13-ten September 1830 zu Pressburg. Op. 237. Wien, Diabelli. —  Einzugs
marsch zu dem Einzug der Königin von Ungarn Maria Anna Carolina. Op. 252. Wien, Has
linger. — Rondo National Hongrois. Op. 186. Wien, Diabelli.

110 V. ö.: Országh Sándor: A  Budai Jótékony Nőegylet 1817— 1897. Budapest, 1898.
111 Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs. Wien, 1905.
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nesebb mint Decret—Schollé és Czernyé. Resnitschek szépen alkalmazza 
a bővített quintsext akkordot alaphelyzetben, a középrész hetedik üte

mének első hangzatában. Resnitscheknél és Czernynél éppen úgy, mint 
Decret—Schollnál és Jüllignél az első dalforma középrésze szintén asszi- 
metrikus: kilenc ütem.

Czerny rokokó cikornyákkal díszíti a dallamot, sőt verbunkos pon
tozással és előkékkel adja a főtémát, nem egyenletes nyolcadokban, mint 
valamennyi eddig ismert variáns:

Csak azt nem tudjuk megérteni, hogyan kerülhetett az indulóba a 
csúnya nyolcad párhuzamsor és vezérhang megkettőzés az első dalforma 
középrészének 5., 6. és 7. ütemében!

Jüllig átiratában különös, hogy a triót kezdő motívum, mely vala
mennyi variánsban háromszor jelentkezik, nála csak kétszer fordul elő: 
mennyi variánsban háromszor jelentkezik, csak kétszer fordul elő: 
azonkívül mikor e motívum mondattá bővül és fisz-moll-zárlatot kap, 
Jüllig még egy bokázó záradékkal díszíti, ami csak nála található.

Összefoglalva: hét hécsi Rákóczi indulóról tudunk, melyek 1815—35 
közötti években jelentek meg: Friedrich Starke-féle (Jósika), Scholl-féle 
(Payer), Scholl-féle (Decret), Resnitschek, Czerny, Jüllig és Lanner át
iratai. Megjelenés időpontját tekintve, a Scholl—Payer átirat a legrégibb 
ismert, ezt követi a Scholl—Decret- Az induló keletkezésére nézve leg-
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Felső sor Juliig, alsó sor a többi variáns.
régibb a Starke, Scholl és Resnitschek variáns. Utóbbi kettőről kétségte
len, hogy Bihari után dolgoztak. Szóvá kell itt tennünk egy rejtélyes kö
rülményt. Mátray Gáhor nem vett részt a hatvanas évek Rákóczi vitájá
ban, bármennyire is hívogatták az újságok. Hallgatólagosan megmaradt 
korábbi álláspontja mellett, Resnitseheket tartva az átirat készítőjének 
s így tagadva Scholl szerepét, pedig Mátray regisztrálta nálunk elsőnek 
a Decret átiratot. Még feltűnőbb, hogy hallgat Bihari szerzőségéről. 
Mátray némaságának oka, úgy gondoljuk, abban rejlik, hogy a Rákóczi 
induló születésében Mátray a cigány praxis találkozását vélte a katona- 
zene gyakorlattal. Ha elfogadjuk kollektív teremtő erőnek a néplélek ze
nei ösztönét, megtaláljuk a kérdés nyitját. A verbunkosított Rákóczi nóta 
a cigány gyakorlatban fokozatosan közeledett a nyugati mars forma és 
stílus felé, míg végre a nagy prímások játékában elérte. Ez idő pontban 
vetették papírra a katonakarmesterek, kiknek szerepe csupán a leíróé, 
talán még csak nem is az átdolgozóé. Schollal kapcsolatban a „componirt“ 
csupán leírást vgy zenekarra való átírást jelent, de nem formába öntést. 
Hasonlítsuk össze a Rákóczit Scholl és Resnitschek többi indulójával, 
azonnal szembe tűnik a roppant különbség köztük és a Rákóczi között. 
Nyilvánvaló, hogy az osztrák mesteremberek nem adhattak hozzá sem
mit a magyar géniusz alkotásához, vagy éppen rontottak a papirra ve
téssel, mint az aszimetrikus hangsúly eltolódással: a visszatérésben a 
téma első üteme helyett a másodikon érezzük a hangsúlyt.

Zellner idézett bécsi zenei újságja Mátray többször említett tanul
mányát követő évben és annak visszhangjaként, a következőket írja a 
Rákóczi indulóról:

„... Aus diesem Musikstück, das durch Zigeuner Tradition 
aufbewahrt wurde, machte in den zwanziger Jahren der böhmische 
Musiker, Josef Resnitschek früher beim Esterházy, später in Gyu
lai Infanterie Regiment Kapellmeister einen Marsch, welcher als 
des Rakoczy Marsch bekannt ist. Resnitschek war also nicht wie 
viele glauben, der diese genialen Composition schrieb, er ist nur
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der Amerigo derselben, während ihr Colombus bis heute nicht .be
kannt worden ist.“

A további kutatás Becsben még járhat figyelemre méltó eredmé
nyekkel, hiszem, hogy a berlini, de kivált a prágai gyűjteményekben is 
találunk az induló keletkezésére vonatkozó adalékot. A  Rákóczi induló 
népszerűsége Bécsben a harmincas évek vége felé csak egyre növekedett. 
Itt ismerkedett meg vele Liszt Ferenc, hogy 1839-ben hazáját a viszont
látáskor köszöntse vele Pozsonyban és itt hallhatta Berlioz 1846 őszén. 
Veszter Sándor társulata szeptemberben mutatja be a Leopoldstädter 
Theaterben Die Räuber im Csárda táncos némajátékot, mely a Rákóczi 
indulóval végződik.112 113 Bécsben került Berlioz kezébe az induló valamelyik 
kiadása . . .

* *
*

A bújdosó Rákóczi indulóját szívesen játszották az osztrák katona- 
zenekarok. Ahányszor csak szüksége volt a bajba jutott Ausztriának a 
magyar katonára: felharsantak az induló vérforraló ütemei. 1859-ben az 
olasz csatatéren, hogy a magyar katona rohamra induljon, az osztrák 
generálisok a cseh trombitásokkal a Rákóczi indulót fúvatják...  De a 
Rákóczi indulót hivatalosan sohasem akarta elismerni az osztrák had
vezetőség még a világháborúban sem. A monarchia hadseregének indulói 
közül száműzte, sőt még a műsoron szereplő „sonstige Compositionen“ közé 
sem engedte be,114 pedig a harminckilenc hivatalos és félhivatalos mars 
között Persuis Alexander Marsch-át és Tischler Marlborough indulóját, 
tehát idegen katonazenét is magáénak vallott.115

é

Haraszti Emil.

112 Wiener Allgemeine Musik Zeitung 1846. No 105.
113 Lásd Damanski idézett művének függelékét: Verzeichniss der historischen Märsche 

und sonstigen Kompositionen für das K. und K; Heer aus dem Schematismus für das K. 
und K. Heer entnommen és Sammlung von historischen Märsche und sonstiger Compositionen 
für das K. K. Heer. Clavier ausgabe nach dem von K. K. Kriegsministerium herausgegebenen 
Angabe für Militärmusik. Wien, 1917. I— II. k.

114 Szíves tanácsaikkal hálára köteleztek: Winkler Melitta bárónő (Polizeiarchiv),
Haas Róbert (Nationalbibliothek, Musikabteilung), Krauss Hedwig, Geiringer Károly (Ge
sellschaft der Musikfreunde), Őrei Alfréd (Stadtbibliothek), Artaria Perenc (Artaria cég).
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