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Kárpátalján emlékeztek Lavotta Jánosra
születésének 250. évfordulóján

„Vigyétek világgá ezt a zenét!”

A Kossuth-díjas felvidéki író Dobos László bíztatását megfogadva a 
Lavotta János Kamarazenekar a magyar verbunkos zenét ezúttal a kár-
pátaljai közönség számára tette hallhatóvá. Az együttes a millennium 
évében egyszer már hangversenyezett a hajdani vármegye székhelyén, 
Ungváron. Akkori hangversenyük az Ung-parti városban szimbolikus 
volt, hiszen a kamarazenekar pár nappal előtte fejezte be millenniumi 
CD-jének felvételét a Magyar Rádió stúdiójában. A lemez tartalmazta 
Mosonyi Mihálynak, az első magyar 
kantáta szerzőjének, a Kazinczy Ferenc 
hasonló című versére írt Tisztulás ün-
nepe az Ungnál 886-ik esztendőben 
szoprán, tenor és basszus énekhangra, 
kórusra és nagyzenekarra komponált 
művét. Az Ungvári Filharmónia (a volt 
zsinagóga) impozáns nagyterme szá-
mos világhírű művészt fogadott pódiu-
mán, a helyi kollégák szerint Ojsztrah, 
Kogan, Richter, Rosztropovics, Gidon 
Kremer, legtöbbször ungvári hangversenyük után indultak európai – 
köztük magyarországi – turnéjukra. A Lavotta János Kamarazenekar 
verbunkos-estje a tagjai számára talán ezért is megbecsült, felejthetetlen 
emlék. 

Aki Kárpátalján jár a történelem számos furcsaságával, s legtöbbször 
tragédiájával kell szembesülnie. A Kárpát-medencének arról az észak- 
keleti csücskéről szólunk, ahol egy 1920-as években született magyar 
anélkül volt csehszlovák, magyar, szovjet, ukrán állampolgár, hogy szü-
lőföldjét elhagyta volna. A mintegy 12.000 m2 területe a kezdetektől 
szerves része a magyar történelemnek: hágóin keresztül vezette a hon-
foglaló magyarokat Árpád fejedelem, hegyeiből ered a Tisza, s nagyobb 
városai – mint Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt, Nagyszőlős, 
Szolyva, Rahó, Técső, Ilosva – gazdasági, kereskedelmi központok, s nem 
mellesleg a magyar kultúra szinterei is. Számon tartjuk Zrínyi Ilonát, 
Munkács várának hős várvédő asszonyát, a vár börtönében raboskodott 
Kazinczy Ferenc emlékét, a város szülöttét Munkácsy (Lieb) Mihályt, s 
még mások mellett a gyermekkorát Nagyszőlősön töltő Bartók Bélát, aki 
1892-ben saját szerzeményeivel a vármegyeházán lépett föl először. 

E sorok íróját, annak ellenére, hogy Erdélyhez, Felvidékhez képest 
Kárpátalján eleddig kevesebbszer fordult meg, a turné során mégis egy-
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fajta déjá vu-érzés kerítette hatalmába. 
Valószínűsíthető egyik oka ennek a 
paramnézia-jelenségnek, hogy vendéglá-
tóinkkal, az ungvári Szólisták Kamara-
együttese művészeti vezetőjével, Koro-
lenkó Olena hegedűművész-karmester-
rel, valamint tagjaival a Lavotta János 
Kamarazenekar másfél évtizede szoro-
san együttműködő kapcsolatot ápol. 
Ungvári barátaink – Ihnato Vlodymyr 
(brácsa), Holovej Olga, Donets Vasyl 
(hegedű), (Korolenkó Ilonka (cselló) – 
közreműködői a zempléni együttes Ma-
gyar Verbunkos Zene CD-sorozatának, 
továbbá részesei a kamarazenekar hang-
versenyeinek. A másik lehetséges oka a 
déjá vu-érzésemnek az, hogy az elmúlt 
évtizedekben számos Kárpátaljáról el-

származott zenetanárnak lettem munkáltatója Zemplénben. Sátoralja-
újhelyben, Cigándon, Olaszliszkán, Bodrogkeresztúron, Mádon, Orosz 
József és felesége Helena, Némethy Viktória, Orosz Magdolna, Dr.
Petricska Miklósné, Ivanyenkó Mária, Rokiczky Magdolna, Szirmai 
Andrea Beregszászból, Popovics Ágnes, Licskó Tibor, Kirik Sándor Ung-
várról, Eckschmidt Zoltánné, Umarova Mónika Munkácsról, valamint 
az Osztás-család (György, Tamás és felesége Viktória), Nagy Dániel 
Aknaszlatináról érkeztek s szakmai felkészültségükkel, munkaszerete-
tükkel új lendületet adtak a hazai művészetoktatásnak térségünkben.

Beregszász – a verbunkos-turné első állomása – és környéke már a 
honfoglalás előtt is lakott terület volt. A város kiváltságait 1271-ben – 
Újhely (akkori nevén Sátorelő) telepeseinek is városi kiváltságokat ado-
mányozó – Árpád-házi királyunk, V. István erősítette meg. Gazdag 

történelmi múltjából kiemelkedik a ku-
rucmozgalmak idején betöltött szerepe, 
ezért Bereg vármegyét és Beregszászt 
jogosan tekinthetjük a Rákóczi-szabad-
ságharc bölcsőjének. 

A fennállásának rövidesen 60. évfor-
dulójára emlékező Beregszászi Művésze-
ti Iskola igazgatója, Bobály István és a 
népes vonós tanszak tanárai látták ven-
dégül a hangverseny szereplőit: az ung-
vári Szólisták Kamaraegyüttest, valamint 

Korolenkó Olena és  
Dombóvári János

Bobály István igazgató
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a sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekart. A két együttes erre az 
estére közös zenei nyelvet választott, s programját verbunkos darabokból 
állította össze. A Lavotta Jánosra, valamint kortársaira emlékező zene-
művek mellett Márton István (1923-1996) neves ungvári zeneszerző, a 
Magyar Zeneszerzők Szövetsége tagja hagyatékából a Szólisták Kama-
raegyüttese műsorában a 20. század második felének verbunkos zenéjét 
szólaltatta meg. Márton Istvánt a kárpátaljai zenei élet vezéregyénisége-
ként tartják számon, aki zenepedagógusként, együttesek (Magyar Me-
lódiák, Magyar Kamaraegyüttes) művészeti vezetőjeként, fesztiválok 
szervezőjeként a magyarság zenei anyanyelvét fáradhatatlanul ápolta. 

A jó hangulatú hang verseny-, és szívélyes vendéglátás után szembe-
sülhettem magam is 
napjaink történelmé-
nek borzalmas követ-
kezményeivel. A hirde-
tő tábla szerint ez a 
groteszk háború a fáj-
dalmas gyász képében 
a művészeti iskola falai 
közé is behatolt azzal a 
tudósítással, hogy az 
ukrán-orosz konf lik-
tusnak egy volt hang-
szeres fiatal is áldozatá-
ul esett. Miért?...Miért?!

Ungvár középkori történetét a Vereckei hágón átkelt magyar seregek 
alakították azzal, hogy a források szerint 894-ben Laborc fejedelemtől a 
várost elfoglalták. Anonymus krónikájában az szerepel, hogy Álmos 
Ungváron adta át a fővezérséget fiának, Árpádnak. Innen eredhet Árpád 
„hungvári vitéz” elnevezése. A város egyike volt a Szent István király 
által létrehozott, s végvári funkciót betöltő várispánságnak. A súlyos 
károkat okozó tatár-
járás után felálló vár-
megyerendszer kiala-
kulásakor azonban 
Ung vármegye a szom-
szédos Nag ykapos  
központtal jött létre.  
A mintegy ötszáz éven 
át tartó állapot 1769-
ben változott meg oly 
módon, hogy a megye-
székhely Ungvárra ke-
rült át. Ekkor épült fel 

A művészeti iskola színpadán

A volt megyeháza épülete
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a ma is látható megyeháza, amelynek falai között 
a szovjet időben a Kárpátaljai Megyei Szépművé-
szeti Múzeum kapott helyet. Az U-alaprajzú, 
klasszicista stílusban épült megyeháza napjaink-
ban is impozáns épülete a városnak. A füg getlen 
ukrán állam megalakulásakor a múzeum Kárpát-
alja neves festőművésze, Boksay József nevét vet-
te fel. Az Európát tanulmányutakon bejárt sokol-
dalú művész a freskók, portrék, életképek, csend-
életek festése mellett főképpen a tájképfestésnek 
(plein air) szentelte idejét. A múzeumban kiállí-
tott anyag, melyek között néhány Munkácsy-fest-
ményt is megtekinthet a látogató, névadójának 
méltó emléket állít. 

Boksay József portréja

A Lavotta János Kamarazenekar hangversenyének a múzeum tágas, 
kitűnő akusztikájú díszterme szolgált helyszínéül. Az Ungvári Televízió 
jelenlétével lebonyolított rendezvényen a kamarazenekar művészeti ve-
zetője emlékezett a 250 éve született verbunkos-szerző, hegedűvirtuóz, 
az első színházi karmester, házitanító Lavotta Jánosra. Életrajzából tud-
juk, hogy Lavotta huzamosabb időt töltött Ung vármegyében barátjánál, 
Lónyai Menyhért deregnyői birtokán. A hangverseny programja a 19. 
századi magyar romantika verbunkos muzsikájából, annak is a hazai 
zenetörténetben új műfajként megjelenő vonós kamarazenéjéből. Az 
együttes előadásában Lavotta Homoródi nótáján, továbbá F-dúr verbun-
kosán kívül Kossovits Szerenádja, Csermák Magyar tánca, Bihari 
Primatialis magyarja, Rózsavölgyi Debreceni csárdása szólalt meg.  
E helyen külön is említjük a lembergi születésű Doppler Ferencet, aki 
Károly öccsével együtt korának neves fuvolaművésze, zeneszerzője, kar-
mestere. Karrierje Pestre költözésével veszi kezdetét, első fuvolistája lesz 
előbb a budai Német Színház-, majd a pesti Nemzeti Színház zenekará-
nak, öccsével pedig alapítói a színház, valamint az Operaház muzsiku-
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saiból verbuválódott, Erkel Ferenc vezette Filharmóniai Társaságnak. 
Doppler Ferenc zeneszerzői tevékenységéből kiemelkednek a magyar 
stílusú művek: operák (Ilka, Benyovszky), zenekari művek (Magyar nyi-
tány, Liszt hat magyar rapszódiájának meghangszerelése), valamint fu-
volára írt verbunkos ábrándok, fantáziák. Ezek közül Dombóvári János 
Imre szólójával a kamarazenekar Magyar fantázia (op.26) című művét 
szólaltatta meg.

A Lavotta János Kamarazenekar Szent Miklós ünnepnapján adott 
ungvári hangversenyével véget ért a Lavotta Emlékév. A sátoraljaújhelyi 
számvetést érdemes majd külön is elvégezni, azonban a két tucat ren-
dezvény – tanulmányi versenyek, zenetudományi konferenciák, hang-
versenyek Zemplénben és a határon túl – azt bizonyítják, hogy a 16 tagú 
emlékbizottság, élükön Balog Zoltán miniszterrel és Bónis Ferenc Szé-
chenyi-díjas zenetudóssal, igen eredményes, a 250. születési évfordulóhoz 
méltó munkát végzett. 

Hálás köszönet ezért valamennyi résztvevőnek!
Dombóvári János


