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RÁKÓCZI-INDULÓ

E

pozitivum, egyetlen realitás a Rákóczi-induló misztériumáb a n : maga az induló, mely ma is éppen olyan tűzzel gyújt, mint száz
és néhány év előtt. Egyebet, biztosat, alig t u d u n k r ó l a : létezik.
Minden más : bizonytalanság, feltevés, találgatás. Minél jobban belemélyedünk az induló születésének titkába, ahogyan újra a k a r j u k életre kelteni a
magyar történet és zene másfél s z á z a d á t : reánk fonódnak a hagyományok
színes indái, belep a legendák csillogó köde. Először a X I X . század eleje elevenedik meg előttünk, a mint öntudatlanul visszavetíti magát, száz évvel a
magyar függetlenség époszának regényes világába, m a j d az abszolutizmus
senyvedő magyarjai, a multban keresve feledést és vigasztalást, az emlékezés pislákoló mécsesével próbálják megvilágítani a fénybe és árnyékba boruló
romantikus tónusokat, az induló születésének dekorációját, mikor meginog
a bécsi trón és a száműzött fejedelem titkon dudolt, rebellis nótájából dinasztia és országmentő induló lesz.
X V I . Lajos megizeni a háborút Ausztriának. 1792 április 25-ről 26-ra
virradó éjjelen Rouget de Lisle improvizálja a rajnai hadsereg harci dalát, a
későbbi Marseillaise-t. Napoléon háborúja az osztrák birodalom ellen nem
ajándékozott meg indulóval, mely méltó zenei megörökítése volna a világverő
császár diadalainak, de nevének nimbusza magyar földön kiváltja reakciónak a legvérforralóbb indulót, mely valaha felzúgott. Nyolc évtizede meddő
munkával keressük az induló nyomait a mult útvesztőjében. A történelem
ragyogásától elkáprázott szemmel, lemondással nyugszunk bele, talán sohasem leszünk részesei az induló keletkezése titkának. A kutatásnak ez a csődje
szinte stílusosan illik az induló történetéhez. Megőrzi a romantikus illuziót,
mely szertefoszlanék, ha zenefilológusok vagy folkloristák pontos adattömeget regisztrálnának.
Csak az E u r ó p á t elborító romantikus hullám termelhetett ki ilyen
indulót. A nagy forradalom óta nincs megállás, még nyugvópont sem, Európa
történetében. Napoléon diktálja az iramot. Európa minden szegletében dob
pereg és trombita harsog. Szakadatlanul dübörög a föld. A császárság megalakulása és bukása, a restauráció, a júliusi monarchia, a februári és márciusi forradalom, a második császárság s a politikai kataklizmákkal egyidejűen a szellemi revolució : a romantika, elvégzi és betetőzi, amit az előző századvég
megkezdett: a lélek felszabadítását. Magyar földön: az inszurrekció, a szabadságharc, az abszolutizmus az induló megujhodásának mértföldkövei:
Bihari—Liszt—Berlioz. Az induló története megőrzi a romantikus stílus
egységét és folytonosságát. A század derekán szimbolummá m é l y ü l . . .
Elmúlnak a történelmi idők, lecsillapodik a romantika szellemrengése.
A Rákóczi-induló is megnyugszik. Véget ér metamorfózisainak sorozata.
Már mult és hagyomány . . .
Csak ezt a viharos kort átélve t u d j u k megérteni, hogy egyszerre, váratlanul felharsog az induló, büszke magánosságban, szinte elseperve nemcsak
szerzőit, de mindent, ami emlékeztet születésére. Csak így leljük magyarázaGYETLEN
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tát, hogy a szemtanuk, akik kései öregségükben fiatalságuk hamvadó üszkét
élesztgetik, ellentmondások és tévedések r a j á t szabadítják reánk.
Milyen tényekre hivatkozhatunk, anélkül, hogy a megcáfolás veszedelmét kockáztatnók? A hatvanas évek ujságjai kimerítő anyagát őrzik a
Rákóczi-induló pörének. A Vasárnapi
Ujság, Pesti Napló, Pester Lloyd,
Zenészeti Lapok hasábjai hemzsegnek az ellentmondó visszaemlékezésektől.
Vitatják, ki volt az induló szerzője, ki játszotta először? Bihari János, Ruzitska Ignác és József, Scholl Miklós és Resnicsek József nevével találkozunk.
Megrostálva a pör anyagát, biztos, hogy Biharinak, a híres verbunkos prímásnak vonóján vált nevezetessé az induló, melyet Scholl Miklós, az Eszterházyezred karmestere öntött formába 1809—1818 közötti időben. E néhány adat
mögött azonban problémahalmaz lappang, mely fölött el szoktunk siklani,
hogy ne tegyük meg vitásabbá az induló eredetének amugy is homályos kérdését.
Bihari-e az induló szerzője? Okiratszerű bizonyság nem támogatja ezt
a feltevést, csupán valószínűség, mely főkép a visszaemlékezéseken alapszik.
Vajjon Bihari nemcsak «cifrázott» vagy újra alkotott olyan indulót, amely már
élt a cigányok vonóján s amelyet eddig is ismertek, de az ország csak Bihari
varázshegedűjének hangján lett reá figyelmes? Nem tudunk felelni.
Hogyan kerül összeköttetésbe a napoléoni inszurrekciós induló Rákóczival? Hogyan lesz belőle Rákóczi-induló? Anyagában felleljük a Rákóczi-nóta
dallamtöredékeit, amint a szatmári béke óta — vagy még régebben — e
nóta a X V I I I . századon keresztül szállt nemzedékről nemzedékre énekes és
hangszeres hagyományban. Irodalmi és történeti forrásaink gyakran emlegetik. Pálóczi Horváth Ádám, a magyar népdal nagy szerelmese a X V I I I . században, feljegyzi szövegét és dallamát. Sándor Istvánnak Velencében,
1785-ben, a Márkus-téren, mikor megtudják, hogy magyar, egy lantos énekes
«Rákótzi keserves nótájába» kezd. Csokonai énekelteti a Culturában. Gvadányi
József, «magyar lovasgenerális», akiben olasz muzsikus vér lobog, a cigányokkal Rákóczi-Bercsényi nótáit húzatja. Az aufklärista Martinovics Ignác
szemében a Rákóczi-nóta a magyar maradiság jelképe. A háromszéki diéta
bálján az egyik követ bosszantására Rákóczi táncát húzzák. (1790.) A szent
korona visszahozatalakor, a magyar renaissance kezdetén, a török sípok
Rákóczi n ó t á j á t f u j j á k . Fusz Evangelista János, a lipcsei Allgemeine M u s i k a lische Zeitung budai sváb levelezője, is említi a Rágóczy Tanz-ot (1810).
A X I X . század elején is tovább kisérhetjük a Rákóczi-nótát, ú t j á n , míg végre
Róthkrepf-Mátray Gábor kiadja hangjegyekben a Pannónia «honi nóták»
egyik füzetében.
Rákóczinak nem volt «nótája», ahogyan a naiv, modern kurucromantika
hitte, ahogyan Jósikától Jókaiig íróink képzelik és művészeink ábrázolják
a fejedelmet. Rákóczi kurucnóta mellett busong, még Rodostóban is, valamelyik Czinka húzza fülébe a kesergőt. . . Rákóczi és a kuruc vezérek barokk
udvari muzsikája az a nemzetközivé kopott francia tánczene, melyet megtalálunk ekkor a Versaillest utánzó európai udvarokban, tarkítva, az ugyancsak kozmopolitává torzult, chorea polonica-val. A harc fordulói, Rákóczi
s a magyar szabadság elbukása termelték ki a magyar nép vérző lelkéből a
kuruc nótát, a Rákóczi-nótát. Rákóczi zászlaja alatt nemzetiségek is küzdöttek a Duna-medence szabadságáért. Dallamanyaguk érezteti hatását a
Rákóczi-kor paraszt zenéjén. A Felsőmagyarországi szláv és az erdélyi székely
melodikus anyag hatása félreismerhetetlen. Mátray és az Erdélyben j á r t
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De Gerando Attila megemlítik az erdélyi Rákóczi-nótát. A Honderű cikkírója (1845. 41) is feleleveníti a félszemű Csucsuj, öreg tordai cigány emlékezetét, aki énekelte a nótát s maga játszott hozzá kiséretet. Erkel Ferenc is az
erdélyi Rákóczi-dal fölött «phantasiál» (1839). Ez a muzsika még nem annyira
«fajtiszta», mint a verbunkos anyag. Kollektív néplélek alkotása. A különböző, energikus és szomorú Rákóczi-nótákat és variánsaikat a paraszt, sőt a
cigány is, énekelte vagy muzsikálta. Egyes nóták elhalványodtak, feledésbe
merültek, a meglevők is folytonos változáson mentek keresztül. A X V I I I . század szerette kolorálni, diszíteni a vokális vagy instrumentális szólamot.
Ilyen feljegyzésben közli, tanult zenész tollából, az Allgemeine Musikalische
Zeitung 1814 évfolyama a Rákóczi-nótát, Rákóczy's Siebenbürgens Grossfürst's letztes Abschiedslied címmel és J a j néked szegény magyar nép szöveggel.
A X V I I I . század végén a nemzet felébredt letargiájából, melybe
II. József germanizáló törekvései süllyesztették. A nacionalista fellángolás
ú j életet adott a magyar nyelvnek, zenének, viseletnek. A Rákóczi-nóta bujdosása véget ér. Tárogatózhatják, hegedülhetik, énekelhetik veszély nélkül.
A Rákóczi-nóták valószínűen tömörülhettek, a Pannóniában közölt nóta
már lassú és eleven tempójú részekből áll. Dallamának egyes akcentusai
tisztán felismerhetők az indulóban.
A Rákóczi-nóta tehát egyik forrása az indulónak. A második forrás a
verbunkos, mely nem texturában, de hangulatban adja kulcsát a nóta átalakulásának indulóvá, lélektanilag magyarázza, hogy az alaptónusában szomorú hangulatú dalból, hogyan lett elsodró lendületű induló. Mária Terézia
óta az osztrák birodalomban a toborzás a hadkiegészítés legfontosabb eszköze.
A magyar toborzás történetét még nem dolgozták fel, de levéltári adatokból
t u d j u k , hogy cigányzene alkalmazása a toborzó csapat m e l l e t t : magyar
különlegesség. Egyetlen ország hadtörténete sem m u t a t fel hasonló sajátosságot. A magyar-székely, toborzó-táncos huszár, kinek rátarti tánca a tüzes
cigánymuzsika mellett odacsalogatja a bámészkodó parasztlegényt: magyar
specialitás. A magyar paraszt táncos virtusa, hányaveti gőgje tombol ebben
a büszke műfajban. Nem a paraszt cifrázza a zene nyomán, de a cigány követi
a paraszt mozgását vagy énekét. A verbunkos magyar-székely dallamanyagán
nem igen hagyott nyomot a nemzetiségi dallam, ellenkezően a magyar verbunkos h a t o t t a nemzetiségekre (szász verbunkos).
A francia forradalom szikráiból néhány eljut a Habsburgok birodalmába is. A napoléoni harcok vitézi kedvet élesztenek s a magyar ébredés,
melyben a kuruckor hagyományai is életrekeltek, olyan explozív hangulatot
teremtett, mely állandóan tüzelte a verbunkos szilajságát. Valószínűen, a
Rákóczi-nóta először verbunkos stílusban riadhatott, valamelyik cigány,
talán éppen Bihari vonóján, toborzáskor. A cigány-praxisban fokozatosan
közeledhetett a nyugatról beözönlő indulók hangja és formája felé.
Ezzel megleltük a harmadik döntő körülményt, mely hozzájárult a
Rákóczi-induló keletkezéséhez: a marsok egyre növekvő népszerűségét.
A forradalom kezdte meg a katonazene demokratizálását. Eltörölte a Lajosok
előkelő szignáljait és fanfárjait, pompázó indulóit, defiléit. Ez arisztokratikus,
hangszeres művészet helyébe az ének lépett, roppant kórustömegei jobban
megfeleltek a népfenség szuverénitásának. A forradalom ünnepségein és
ceremóniáin a himnusz a legkedveltebb műfaj. Az Egyenlőség, a Természet,
a Szabadság, az Ész tiszteletére himnuszokat énekelnek. Gossec ír ugyan ren-
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delésre marche religieuset, marche lugubret, ezek azonban folytatásai az
ancien régime dekoratív muzsikájának és sohasem váltak népszerűvé. Nemcsak himnuszokat, de hazafias ódákat és románcokat is énekeltek. Vokális
a Ghant du départ és maga a Marseillaise is. Jelentkeznek táncok is, mint a
Carmagnole és a félig tánc, félig induló Ça ira . . . De igazi marsokat még nem
találunk. Katonai felvonulásoknál a pas de manoeuvre ritmusára lépkedtek
a csapatok. A konzulátus és a császárság alatt kezdődött meg, lassankint,
az induló térhódítása. Eleinte chansonok, ariettek, vaudevillek, tánc- és vadászdalok szerepeltek a katonazenekarok műsorán. 1802-ben, a clermont ferrandi
templomban, püspökszenteléskor, a katonazenekar Oh le bel oiseau Maman
kezdetű nótát f ú j t a . Napoléon esküvőjére Ferdinand Paer, a Léonore szerzője,
melyből készült a Fidelio librettója, írt egy Grande Marche-t, de ez is csak
ünnepi muzsika volt. Michel Gebauer, aki a konzul gárdájának volt zenemestere és az orosz h a d j á r a t alatt halt meg, kezdte meg az indulók iparszerű
gyártását. Több mint kétszáz marsot írt, azonban csakhamar reájuk borult
a jótékony feledés. X V I I I . Lajos alatt még jobban kezdik felkarolni a marsokat. Divatos lesz a Parademarsch, a pas de charge, a pas redoublé, német párdarabjuk a Gschwindmarsch, megfelel a mai paso doblenak, a two step eredeti lüktetésének. A német seregek is utánozzák a francia indulókat, nemzeti
dallamokból szőtt marsok is felhangzanak, kozák, spanyol indulók, általában a Nationalmarsch gyors, de muló népszerűségre tesz szert. Az operai
marsok is kedveltek. X. Károly csapatai az algíri h a d j á r a t b a n Rossini Mózesének indulójára masiroztak (1830). A lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitung
Intelligenzblattja, valamint az egykorú bécsi Musikalien Verzeichniss-ok
alapján nem nehéz megkeresni és rekonstruálni a századeleji harci muzsikát,
a német és cseh kappelmeistereknek Ausztriában divatos indulóit. A cseh
fuvósbanda Pest-Budán is ezeket játszotta. De a bécsi urak t u d t á k , hogy
cseh trombitával nem fogják a magyar legényt az osztrák császár zászlója
alá. Cigánymuzsikával, verbunkos nótával kell fellobbantani vérét. Magyar
katonazene még nem volt, szerződtették a cigányt. A derék Scholl Miklós, a
névtelen osztrák katona-karmester, alighanem nagyon szeretett volna magyar
indulót írni, de nem t u d o t t megbirkózni az ellentálló verbunkos frázissal,
bizonyára nagyon megörvendett, mikor meghallotta Bihari hegedűjén a
Rákóczit, mely már Gschwindmarsch jellegű. Nyomban triós formába öntötte
és kótára szedve meghangszerelte.
A Rákóczi-nóta feltámadása és népszerűsége, a verbunkos légkör és a
marsok előrenyomulása : ez a három mozzanat magyarázza az induló születését. Ezzel a magyarázattal kell megelégednünk a tények pontos ismeretének hiányában. Nem valószínű, hogy valaha is felderítődjék az induló születésének minden részlete.
Nemcsak az induló keletkezése, de további élete is romantikus. Biharit
a szájhagyomány Bécs ünnepelt zenészének nevezi. Liszt is megemlékezik a
bécsi kongresszuson Bihari játékáról, melyet különben Lisztnél sokkal megbízhatóbb tanú is feljegyez később naplójában : Széchenyi István gróf. Semmiféle egykorú bécsi dokumentum nem bizonyítja még a rendőrségi levéltárban
sem, hogy Bihari Bécsben játszott. Talán vendéglőben, nyári kerthelyiségben, vagy nagyurak palotáiban. Igy azt sem t u d h a t j u k , játszotta-e a császárvárosban Rákóczi n ó t á j á t vagy indulóját?
Bihari nem volt kótás zenész, csak naturalista. Akik hegedűje után
formába öntötték és papírra vetették a neve alatt Bécsben megjelent dara-

228
bokat, tanult, német zenészek lehettek. Bihari zenéje — a verbunkos stílus
jellegzetessége — az előadásban élte ki minden forróságát, improvizáló jellege már alkotás. De a fennmaradt kiadványok csak lepréselt, elszáradt példányait őrzik az egykor bűvös pompájú virágnak. Tudunk Bercsényi nótájáról Bihari játékában, de Rákóczijának nem maradt fenn nyoma a neve alatt
szereplő kiadványokban.
Bihari halála után az induló nem veszített népszerűségéből. Elképzelhetjük, hogy a fekete-sárga waffenrokkos, unalmas, parádémarschok között
ez a csodálatos melódia milyen fergeteges erővel hatott, hogy felgyujtotta
a sűrű magyar vért. Dudumi Demeter a Magyarországon élő görögkeleti író
feljegyzi, milyen nagy a keletje nálunk a marsoknak, kivált a nemzeti indulóknak. A Rákóczit mindenütt akarták hallani: kávéházban, bálházban, térzenén, takarodón. A redouteban úri nép keringőzik reá, a búcsún vágtatónak
nevezett verbungos galoppot jár reá a paraszt. Ha fáklyás zenével kell megtisztelni valamilyen előkelőséget, nem eshetik meg a Rákóczi nélkül. Követválasztás, megyei korteskedés szintén nem. Eötvös Falu jegyzőjének tanusága
szerint sárban hemperegtetik meg az indulót.
Ekkor egy ifjú művész lépi át a magyar h a t á r t (1839). A francia romantika formálta profilját. Liszt Ferenc több évtizedes távollét után, olvasva
a pesti árvízi katasztrófa hírét, ráeszmél magyarságára, a magyar vér újra
hevülni kezd ereiben. Pozsonyban lép először magyar közönség elé. A tomboló
tetszészajt a Rákóczival köszöni meg. Hol szállt reá lelkére az induló igézete?
Alig hihető, hogy még egykor Pesten, hogy az induló gyermekkori emlékként,
éveken át, kísértett volna lelkében? Sokkal valószínűbb, hogy Bécsben, valamelyik cigány játéka nyomán. Esetleg kezébe került a Scholl-féle átirat,
melynek alapján improvizálja. Amit Párisban magába szívott L i s z t : a romantika szín- és fényzuhatagait, az egyéniség felfokozását, a heroikus gesztusokat
és pózokat, a népdal imádatát, Chopin nacionalizmusát: Rákóczijában
összekeveredik homályosból tudatossá vált történeti és nemzeti érzésekkel,
a cigányzene gyermekkori, m a j d bécsi emlékeivel, a cigányrögtönzéssel és
a koncertterem improvizáló stílusával, a júliusi forradalom ágyúival, melyek
dörgését újra hallja. Mindez ott kavarog, forr, sistereg, izzik és robban Liszt
Rákóczijában hirdetve, hogy a művész már nem világpolgár, már nem a
párisi szalonok exotikus arszlánja, de magyar föld szülötte. . .
Liszt zongora-Rákóczija — a XV. Rapszódia — csak az ötvenes években jelenik meg nyomtatásban. Addig csak Liszt zongoráján élt. Kétségkívül,
a nagy improvizátor ahányszor csak játszotta, újra komponálta, újra átélte
az induló rohamozó ütemeiben saját temperamentumának viharzását. Liszt
Rákóczija mindig mámoros lázba ejtette a negyvenes évek közönségét. Ahol
az országban, ujjai alatt, dübörögni kezd az induló, diadalmenet kíséri
otthonába.
Azelőtt a Rákóczi-induló csak populáris, népi jelentőségű v o l t : a tömeg
muzsikája. Liszt arisztokratizálta az indulót és egyeduralkodóvá tette a hangversenyteremben. Kiszorítja a verbunkos melódiákat s egyéb népdalokat,
melyekkel az ide vetődő művészek ráadásul köszöntik, a lelkesedésében határtalanul naiv, pesti közönséget. A Rákóczi-induló mindig biztos siker. Csodagyermektől elaggott virtuózig mindenki játsza, minden elképzelhető hangszeren : hárfán, hegedűn, kürtön. Az improvizálás divatja kezd elfajulni
patologikus tünetté s nem kíméli a Rákóczi-induló t e m a t i k á j á t sem. Seymour
Schiff, Pesten szereplő angol zongoraművész, Beethoven karfantáziájának
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motivumait a Rákóczival keveri rögtönzésében, a közönség nagy boldogságára s a kritika örömmel szentesíti a ma ízléstelennek tetsző ötletet. (1846
dec. 8. Pest Budai Hangászegylet hangversenye.)
A Rákóczi-induló még mindig nem érkezett el hatása paroxizmusának
csúcsára. A cigány játékában sablonná kezd merevülni, Farkas és Dobozi
világot járnak vele, már 1840-től kezdve. Liszt Rákóczijában később a közönség is már csak a zongorakirály ragyogó produkcióját látja. Pedig az idők
egyre terhesebbek. Közeledünk 1848 felé. A Rákóczi-induló még v á r j a hősét,
aki majd kiszabadítja a hétköznapiság börtönéből és olyan tündöklő fegyverzetbe öltözteti, amely méltó a világ legheroikusabb dalához.
A hős a Szajna partjáról indul a Duna felé. Berlioz a század legexplozívabb egyénisége, méloszában Victor Hugo fantáziája és Delacroix palettája
egyesül. Örökös küzdelem egész élete a világgal és önmagával. Majd visszasírja ugyan a júliusi monarkia mecénásait, de a művészetben a legféktelenebb
forradalmár. Nem voltak wagneri segítői, mindig egyedül harcol, az eszméket
kompromittáló epigonokat, az óriás árnyékában settenkedő törpéket elkergeti maga mellől. Gigászi harcokat vív premierjei előtt és után, melyekhez
képest a Hernani piros mellényes bemutatója szelíd kis csetepaté. Ez a rettenthetetlen géniusz, kinek a harc éltető eleme, rögtön megérzi a Rákóczi-indulóban felhalmozott robbanó anyagot. Liszt zongora-Rákóczija a cigány
kolorálás és a hangversenyvirtuozitás romantikus nemzeti terméke. Berlioz
nem változtat egyetlen lényeges hangot sem az indulón, csak átméretezi képzeletének perspektívájával végtelen csatamezővé, ahol egy nemzet vonul fel.
Az indulóhoz forradalmi aktust csatol k ó d á n a k : az ütközetet, melyben megálmodja a februári és márciusi barrikádokat. Dolmányos öreg magyarok
ölelgetik, Pest-Buda népe nemzeti hősként ünnepli a francia mestert, aki
a magyar trikolórt lobogtatja. Az egykorú pesti sajtó hasábjairól az extázis
bódulata csap az olvasóra (1846).
Hogyan ismerkedett meg Berlioz a Rákóczi indulóval? Megint elrejti
szemünk elől a romantika a tényeket. Francia földön azt gondolják, hogy
Berlioz még Magyarországra jövetele előtt írta meg Rákócziját. Csak a hatás
kedvéért vallotta, hogy Bécsből Pestre indulása előtti éjszaka komponálta.
Nálunk meg azt hitték, hogy Berlioz Erkelnek, Liszt Ferenc Magyarországra
jövetele alkalmából kiadott, Rákócziját használta fel. Akadtak, akik úgy
sejtik, hogy talán Liszt figyelmeztette Berliozt az indulóra. Csupa feltevés,
mely összeomlik a tények vizsgálatánál. Párisban, 1847 előtt nem jelent meg
a Rákóczi induló, pesti és bécsi átiratai közül sem a nagy könyvtárakban,
sem a Berliozéban, egyetlen sincs meg. Veszter-Farkas társulata játszotta
1840-ben a Vaudeville színházban, bár az egykorú francia sajtóban nincs
nyoma, de Berlioz ekkor különben is távol volt. Egyébiránt Rákóczijának
szövege kétségtelenné teszi, hogy Scholl alapján dolgozott.
A pesti diadal hatása alatt Berlioz beilleszti az indulót a Fauszt elkárhozásába. Az oratórium mérsékelt sikert arat, de az indulót megismétlik.
Világhíre megalapítva: Pétervár, Berlin, London, Páris közönsége egyaránt
lázban hallgatja. A februári forradalom évében megkezdődik az induló
átiratainak özöne Párisban.
Berlioz maga meséli el a Journal des Debatsbsaí (1847 október 19.)
pesti ú t j á n a k és a Rákóczi indulónak történetét. Párisban nem ismerték az
elbeszélésben szereplő magyar személyeket, nálunk még legújabban is azt
hitték, hogy Berlioz elbeszélése csak a költő halála után jelent meg memoár-

230
jaiban, amikor már felelőtlenül elkalandozhatott sírontúli visszaemlékezéseiben. Berlioz előadása, néhány élesebb színfolt kivételével és szándékosan
beállított epizód mellett, végig igaznak bizonyul az egykorú sajtó ellenőrzése
alapján. Petrichevich Horváth Lázár, a nagy frankofil dandy és zenebarát,
pillanatig sem t ű r t e volna, hogy barátja, Berlioz, a legelőkelőbb francia napilapban koholt történetek hősévé tegye. A végső kérdés, hol ismerte meg
Berlioz a Rákóczi indulót, ugyanazzal a felelettel jár, mint Lisztnél: Bécsben, magyar cigányoktól, akiket két havi bécsi tartózkodása alatt eleget
hallhatott s ugyanott kerülhetett kezébe Scholi indulója is.
Az események gyorsan peregnek. A szabadságharc alatt a Rákóczi induló
leveri a selejtes zenei termést, ünnepies alkalmakkor mindig fölhangzik. Jönnek az abszolutizmus fojtogató évei. Berlioz már magyar néptribun, indulója
hitvallás a függetlenségi eszme mellett, ahányszor csak játszák, vége-hossza
nincs az ismétléseknek. Liszt, akit b á n t h a t o t t saját közömbös viselkedése
a negyvennyolcas időkben, de méginkább Berlioz Rákóczijának világsikere,
míg az ő zongora-Rákóczijának emlékét már csak tanítványai őrizték, elhatározza, hogy «megkomponálja» az indulót zenekarra (1865). A pesti Liszt-párt
vérmes reménységekkel néz a premier elébe, mely azonban győzelem helyett
kudarc, akárhogyan próbálták is szépítgetni. Ezúttal nem a francia romantika nacionalizmusának forró levegője ihleti, de Weimar német emlékektől
terhes atmoszférája. Nemzeti induló helyett a Rákóczi motívumaiból szőtt
szimfonikus költeményt írt. Liszt zenekari Rákócziját megölte a motívumok
tematikus kezelése, főként a kadenciák kibővítése, mely az eredeti formulákhoz és képletekhez szokott fül számára torzítás. Berlioz érezte, hogy az induló
tematikáján nem szabad változtatni, legfeljebb kódát lehet hozzá csatolni.
Liszt azt hitte, neki minden szabad.
Az abszolutizmus éveinek Reményi Ede volt a zenei agitátora itthon
és idegenben. Ez a kalandos életű zsidó cigány, akinek játékában több volt
a temperamentum és a blöff, mint a művészet, bejárja az egész világot
Rákóczijával, vigasztalja az emigránsokat és lángra g y ú j t sok szabadságimádót, köztük Liszt Cosimát is. Reményi Rákóczija megjelent nyomtatásban is Jókainak ajánlva. Silány munka, melyről Mosonyi Mihály gyilkos
bírálatot írt. Hatása mégis igen nagy volt mindenütt.
Múltak az évek, j ö t t a kiegyezés, majd csaknem négy évtized mulva
a fejedelem hamvainak hazatérése. A Rákóczi induló romantikus története
befejeződött. Megmaradt nemzeti szimbólumnak. Az elbukásban is a felt á m a d á s t hirdeti. R a j t a keresztül a nyugati romantika forr össze a magyar
történet hőskorával. A világ legnagyszerűbb indulója. Ez a második pozitív
tény a Rákóczi induló történetében.
Haraszti

Hogy ki a művész és hogy hol tartózkodik,
ket annál, amit alkotott.

ezért
közül

Emil.

jobban érdekli az embereGOETHE.

Valamennyi
művészet közül a zene hat legjobban a szenvedélyekre,
a törvényhozónak
legtöbbet a zenével kell törődnie a
művészetek
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