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– Hány koncertje van egy évben a zene-
karnak és hány szolgálatot kell teljesíte-
nie havonta egy muzsikusnak?

– Általában 32  bérleti, 5 egyéb és álta-
lában negyven külföldi hangversenyünk
van egy évadban. Mire minden vállalá-
sunknak eleget teszünk, általában 90-100
hangversennyel zárjuk szezonjainkat.
Egy-egy olyan turné, mint amilyen a ja-

pán vagy az amerikai volt, még  jobban
megemelheti ezt a mennyiséget. 

Ami a szolgálatokat illeti, nem tudok
számokat mondani, hiszen minden partitú-
ra másképp van megírva, más és más lét-
számú, jellegû muzsikus közremûködését
igényli. A munka mennyiségét inkább csak
azzal az évi 90-100 koncert feladatával tu-
dom fémjelezni, amit már említettem. 

– Milyen szempontok alakítják a zene-
kar repertoárját?

– Számít a zenekar elképzelése, a kö-
zönség kívánsága és természetesen az
ügynökségek kínálata is. Fontosnak tart-
juk azonban, hogy azok, akik hallgatnak
minket, az általuk óhajtott Smetana- és
Dvoøak-”slágerek” mellett a cseh zene-
irodalom kevésbé ismert, de komoly érté-
ket hordozó alkotásait is megismerjék.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az igazán
rangos színvonalat képviselô cseh zongo-
rairodalmat közelrôl sem ismerik annyira
külföldön, mint a zenekari  repertoárt.  

– Szabad a muzsikusoknak más munkát
is vállalniuk?

– A mi zenekarunk is támogatja példá-
ul a kamarazenét, így a mi muzsikusaink
is több más kamaraegyüttesben mûköd-
nek közre. Ez az egyéni képességek fej-
lesztésének szempontjából is fontos.
Vannak, akik szólistaként is tevékeny-
kednek, különösen ami szólamvezetôin-
ket illeti. Többen tanítanak a prágai ze-
neakadémián is. 

Ami a zenészek „kihasználtságát” illeti,
mindig figyelnünk kell arra, hogy sokat és
sokfélét játszunk. Sokan vannak, akik
nem is tudnak ennél többet vállalni.

Tóth Anna
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ZENETÖRTÉNET

Írásunkban – amely az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 150. évforduló-
jának tiszteletére készült – a forradalom
költôjének egy önvallomással felérô szép
költeményének részlete lesz figyelmünk
középpontjában.

Az „érintettség” okán – merthogy zené-
rôl, hegedûkrôl esik szó a versben – sze-
retnénk most törleszteni valamit abból az
adósságból, ami Petôfi 1847 februárjában
készült „Magyar vagyok” címû versének
értelmezését illetôen már hosszú idô óta
terheli irodalom-és zenetörténetünket.

Három epizódot emelünk ki Petôfi éle-

tébôl: 1849-bôl, 1844-45 tájáról, végül
1839-40-es idôszakából.

Ezekhez az eseményekhez kapcsolódik
majd mindaz, amire írásunk címében már
utaltunk. Tesszük mindezt abban a re-
ményben, hogy nemcsak egy korszak ze-
nekultúrájához, de egy nagy magyar köl-
tôhöz is közelebb kerülünk ezáltal.

Lássuk hát elôször is a versrészletet:

„Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedûink elsô hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani,

Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.”

Amikor 1849. január 5-én osztrák had-
sereg szállta meg Budát és Pestet, az új bí-
rósági szervezet, a Pesti császári és királyi
Fôügyészség a forradalomban részt vett
személyek vád alá helyezésével vagy
ezek hátrahagyott javainak elkobzásával
kezdte meg tevékenységét.

Petôfi már szeptember óta nem tartóz-
kodik Pesten, október 15-tôl kiképzô tiszt

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójának tiszteletére

PETôFI ÉS A VERBUNKOS
NEMZETI ZENÉNK MEGSZÜLETÉSE – MAGYAR NÓTÁK VESZPRÉM VÁRMEGYÉBôL
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Debrecenben, kapitányi rangban, majd
Kossuthtól harctéri beosztást kér, és janu-
ár 15-tôl az erdélyi hadszíntérre kerül
Bem mellé, segédtisztnek.

A vagyonelkobzási rendelet kiterjed a
költô tulajdonát képezô, szüleinek Zöld-
kert utca 481. sz. alatti (Reáltanoda u.) la-
kásában lévô ingóságokra is. (Petôfiék,
mielôtt 1848. szeptember 24-én Pestrôl
Endrôdre utaznak, Lövész utcai – ma Ki-
rályi Pál utca – lakásukból összes ingósá-
gukat Petôfi szüleinek lakásába viszik.
Amikor a fôváros visszafoglalását köve-
tôen, 1849 május 9-én Petôfiék újra Pest-
re jönnek a Marczibányi-ház II. emeletén
bérelnek egy 3 szobás lakást, majd július
3-án ismét elutaznak. Ma a Rákóczi út 12.
szám alatt, a Síp utca sarkán találjuk az
emléktáblával megjelölt épületet, melynek
helyén egykor a Marczibányi-ház állt).

1849 február 16-án házkutatást tartot-
tak a költô szüleinek lakásában, és az ott
található, Petôfiék tulajdonát képezô tár-
gyakról, képekrôl és a több, mint kétszáz
zenemûrôl részletes leltár készült. (Mez-
ôsi Károly: Közelebb Petôfihez, Bp.,
1972; Petôfi adattár III. kötet, Bp., 1992;
Gerô József: Petôfi javainak lefoglalása
és elárverezése, 1849-1851., Irodalomtör-
téneti Közlemények, 1933., 126-133. l.).

A kották nagy része Szendrey Júliáé le-
hetett, aki zongorázott. Bár Petôfi is tanult
korábban zongorázni, nincsen tudomá-
sunk arról, hogy kottákat gyûjtött volna.
(Néhány száz darabból álló könyvgyûjte-
ményét nagyrészt már 1848 május 24-én
elárvereztette, és a befolyt összeget a hon-
védség felállítására ajánlotta fel).

A lefoglalt kották között volt egy ver-
bunkos táncokat tartalmazó füzet, ami a
„Magyar Nóták Veszprém Vármegyébôl”
címet viselte, mely nóták Ruzitska Ignác
veszprémi székesegyházi karnagy által
„alkalmaztattak fortepianora”.

A „nóta” elnevezés ne tévesszen meg
bennünket. A 15 füzetbôl álló, nagyjelen-
tôségû sorozatot kiadó Veszprém Várme-
gyei Muzsika Intézet nyelvújítási szán-
déktól vezérelt fôjegyzôje, Sebestyén Gá-
bor elônyben részesítette a latin eredetû
„nota” (hangjegy) elnevezést a német
„tánc” szóhasználattal szemben. A kiad-
ványt szerkesztô, és az eredetileg hegedû-
re készült darabokat zongorára átíró Ru-
zitska a kéziratok elejére még a „Magyar
Tánczok” címet írja, tehát ezek a XIX.
század elején keletkezett „nóták” nem
összetévesztendôk a század második felé-
ben széles körben népszerûvé vált népies
mûdalokkal, magyar nótákkal.

A már említett Veszprém Vármegyei
Muzsika Intézet késôbb Veszprémvárme-

gyei Zenetársaság néven került be a ma-
gyar zenetörténelembe. Létrehozásának
szándéka kócsi Sebestyén Gábor pápai
ügyvéd nevéhez fûzôdik, aki lelkes híve a
nemzeti mûvelôdésnek, irodalomnak és ze-
nének, írásai jelennek meg a Tudományos
Gyûjteményben. Pápán 1820-ban telepszik
le. Megismerkedik a verbunkos zene legje-
lentôsebb alakjaival, Biharival, Csermák-
kal, de számára legnagyobb jelentôségû a
Ruzitska Ignáccal való találkozás lesz.

Amikor 1822 október 22-én Veszprém-
ben, az alsóvárosi temetôben örök nyugalom-
ra helyezik Csermák Antalt, ekkor érlelôdik
meg Sebestyénben – részben az elhunyt
Csermák kiadatlan mûveinek az utókor szá-
mára történô megmentése céljából – a
Veszprém Vármegyei Nóták kiadásának
gondolata. Szeretné a magyar zene ügyét elô-
mozdítani, megismertetni a külfölddel, vala-
mint a hazai szerzôk alkotókedvét serkenteni.

A kiadvány szerkesztésével Ruzitska
Ignác veszprémi székesegyházi muzsi-
kust, karnagyot bízza meg, aki maga is ki-
váló verbunkos-szerzô, ráadásul sok Bi-
hari és Csermák-szerzemény lejegyzôje
is. (Bihari nem ismerte a kottát, szerzemé-
nyei egy részének fennmaradását Ruzits-
kának köszönhetjük).

Mivel a nyomtatás Bécsben olcsóbb,
mint Pesten, Sebestyénék Bécset választ-
ják, ahol Ruzitska egyik testvére felügyel
a nyomtatásra. Az elsô és második füzet
nyomtatási költségeit adományokból fe-
dezik, a következôket pedig a korábban
megjelent füzetekért befolyt eladási árból.
Füzetenként 300-400 példány készült, az

utolsó években már csak 200. Az olasz
zenei szakkifejezések találó magyar fordí-
tását is minden bizonnyal Ruzitskának
köszönhetjük.

Bár az elsô füzet már 1823 novemberé-
ben megjelenik, a Zenetársaság 1824 má-
jus 12-én alakul meg, tagjai birtokos neme-
sek, megyei tisztviselôk, ügyvédek. Elnöke
Rohontzy János királyi tanácsos, alelnöke
Bezerédj Mihály fôszolgabíró, fôjegyzôje
Sebestyén Gábor lesz. A társasággá alaku-
lás inkább csak formális jellegû, mivel a
kottakiadással kapcsolatos ügyeket to-
vábbra is Sebestyén és Ruzitska végzi.

A megjelent 15 füzet összesen 136 ver-
bunkos táncot tartalmaz a verbunkos
fénykorának legjobb szerzôitôl: Biharitól,
Csermáktól, Lavottától, Ruzitskától, Ró-
zsavölgyitôl. A gyûjteményben szereplô
több dallam világszerte ismertté vált kü-
lönbözô feldolgozások révén, Liszt példá-
ul tíz dallamot dolgozott fel a sorozatból.
A nóták kiadása Ruzitska 1833-ban bekö-
vetkezett halálával abbamaradt.

A nyomtatásban megjelent füzetekbôl
nagyon kevés maradt fenn, pl. az elsôbôl
egyetlen példány létezik, a 15. füzetbôl
pedig kettô. Kodály Zoltán igen nagy
becsben tartotta a régi magyar táncokat, a
Veszprém Vármegyei Nótákat pedig kü-
lönösen. Amikor 1928-ban végre elôke-
rült a Nóták 15. füzetének egy példánya –
amely Kodály elôtt ismeretlen volt -, le-
másoltatta a saját részére.

A Veszprém Vármegyei Nóták Ru-
zitska által készített kéziratait sokáig el-
veszettnek vélték. 1964-ben a Széchényi
Könyvtár zenemûtárában, raktárrende-
zés során elôkerült az elsô 67 verbun-
kost tartalmazó Ruzitska – kézirat, de
mivel nem tudták, hogy eredeti doku-
mentumról van szó, a leltárba „kéziratos
másolat”-ként vezették be. Néhány év-
vel ezelôtt, a Nóták reprint kiadásához
készült tanulmányom mellékleteként
publikáltam ezt a 67 Ruzitska-kéziratot,
amelyeket – mivel több Bihari és Cser-
mák mû Ruzitska lejegyzésében maradt
fenn – múlt századi zenetörténetünk
igen értékes dokumentumaként kell szá-
mon tartanunk.

Sajnos, a Petôfiék lakásában leltárt ké-
szítô hivatalnok nem jegyezte fel, hogy a
Nóták melyik füzetét tartalmazta az általa
felvett jegyzék.

Bár a kotta valószínûleg Szendrey Júlia
révén került ide, azért teljesen nem zárható
ki, hogy Rózsavölgyi Márk ajándékozta azt
Petôfinek, ugyanis sok Rózsavölgyi-szerze-
mény is megjelent ebben a sorozatban.

Petôfi 1844 júliusában lesz segédszer-
kesztô (1845 március végéig) Vahot Imre
mellett a Pesti Divatlapnál. Vahot és Petô-
fi többször is megvédik Rózsavölgyit a
Pesti Hírlap támadásai ellen.
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A sorozat elsô, Sarasate feldolgozása révén világhírûvé vált dallamának kézirata (Ruzitska jegyezte le
Bihari játéka nyomán): Bihari: „Requiem fia halálára” címmel jelent meg késôbbi kiadványokban. 
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Íme egy részlet a Pesti Hírlap 1844 au-
gusztus 22-i számából: „A’ napokban egy
historiai nevezetességre vergôdött Kávé-
ház holmi fokoskorabeli sallangmarad-
vány’ színhelye volt; négy vagy öt czigány
fiu rontotta egy sarokban a’ levegôt fül-
sértô recsegtetésivel...”

Az olvasók persze nagyon jól tudták,
hogy a cikk a pesti fiatalság találkozóhelyé-
rôl, a Pilvax Kávéházról ír, ahol Rózsavölgyi
Márk zenésztársasága „rontotta a levegôt”.

Amióta az öregedô Rózsavölgyi kike-
rül a Nemzeti Színház zenekarából, nincs
biztos kenyérkeresete.

Vahot írja: „...azt tanácslám neki, ala-
kítson Pesten saját vezérlete alatt egy jó
magyar népzenetársulatot.”

Az együttes összetartásával – amely
hol együtt van, hol nem – Rózsavölgyinek
sok a gondja, legtöbbször a Pilvaxban, a
Nemzeti Körben játszanak.

Amint Petôfi a Pesti Hírlap fôvárosi új-
donságok rovatában megjelentekre írja:
„...E hét személybôl álló társaságnak feje
– ha a körülmények nem változnak – Ró-
zsavölgyi leendett, ki magát bandájával,
ugy hiszem, már ajánlá is a Nemzeti Kör-
nek, s talán csak nem teszi föl az újdonsá-
gok érdemes írója derék Rózsavölgyink-
rôl, hogy ô a Körbe >>fülsértô recsegte-
tésekkel«tolakodjék... A szóban forgó ká-
véházat egy idô óta némelly urak mód nél-
kül szeretik gyanusítgatni...”- írja cikké-
ben többek között Petôfi.

A hegedûn játszó és a magyar zenét kü-
lönösen kedvelô Vahot így ír visszaemléke-
zéseiben errôl az idôszakról, és Petôfirôl:

„...Zenészeink, zeneszerzôink közt leg-
jobban szerette, a classikus, fellengzô ma-
gyar zene egyik fôteremtôjét, Rózsavöl-
gyit, a mi kedves Márkus bácsinkat, ki
gyakran játszott házamnál s ki geniális
mûvei elôadásával egészen elbûvölte Pe-
tôfi lelkét, – úgy, hogy meg is énekelte ôt.”

Rózsavölgyi eredeti neve Rosenthal
volt, s a Veszprém vármegyei Zenetársa-
ság megalakulásakor maga is ellátogatott
Veszprémbe. Sebestyén Gábor a Zenetár-
saság jegyzôje az 1824 évi május 11-i me-
gyegyûlést használta fel, hogy a követke-
zô napra összehívja a Zenetársaság leendô
tagjait. A házigazda szerepét Márkus An-
tal aljegyzô vállalta, aki meghívta a társa-
ságot almádi (Balatonalmádi) szôlôjébe,
ahol – amint Sebestyén a Zenetársaság
jegyzôkönyvében feljegyezte – „...Ro-
senthal Márkus Compositor... Márkus An-
tal Urnak Almádi Szôllejében mûvészi
szép tálentomát, minden jelenlévôknek kö-
zös megelégedésével mutatván, akkor
mindjárt a jelenlévôk tulajdon erszényébôl
25 Forintokkal megajándékoztuk ôtet...”

1824 június 4. fontos dátum Rózsavöl-
gyi életében: a Zenetársaság Sebestyén
Gábor javaslatára ekkor nevezi el Rózsa-
völgyinek, neve a jegyzôkönyvbe is ezen
a néven kerül be, és a Veszprém Várme-
gyei Nóták 1824. októberében megjelenô
IV. füzetében – és ettôl fogva mindvégig
– Rózsavölgyi néven szerepel.  

(Réti Zoltán: Rózsavölgyi Márk, Bp.,
1975., 27-30. l.)

Rózsavölgyi 1848 január 23-án hunyt
el, s Petôfi híres költeménye, a „Rózsa-
völgyi halálára” február 20-án jelent meg
az Életképekben (238. l.).

(Itt jegyezzük meg, hogy Rózsavölgyi
fia, az 1822-ben született Gyula lesz majd
megalapítója a Rózsavölgyi és Társa ze-
nemûkiadónak).

De lépjünk vissza az idôben még néhány
esztendôt. Petôfi 1839 szeptember 6-án
Sopronban beöltözik a 48-as Gollner-gya-
logezred egyenruhájába. Dacos lépésének
elôzménye, hogy apja rossz tanulmányi elô-
menetele miatt megvonja tôle a támogatást.

Sass István, Petôfi Sopronban tanuló
barátja (iskolai padszomszédja volt Sár-
szentlôrincen) így ír Petôfivel való talál-
kozásáról Sopronban:

„...elbeszélte sikertelen tanulópályáját,
Pesten, a színház jelesei közelében eltöl-
tött, szerinte keserû nélkülözésekkel teljes,
s mégis dicsôséges napjait, apjának ôt egy
alaptalan feladásra igazolatlanul elítélô
elhatározását és kitagadó levelét – anyjá-
nak (a legjobb édesanyának) sikertelen
közbelépését, végre mindezek után a kato-
nai pályának, melyen szerinte senkinek
terhére nem lesz, önkéntes választását.
Mindezt szárazon, részvétre számítás nél-
kül beszélte el...szánakozásunkat kizáró
célzattal, nem az események kényszerébôl
következônek tûnteté föl végzete ama for-
dulatát, hogy katonává lett, hanem ellen-
kezôleg, szabad választásából származó-
nak állítá be azt. Késôbb bekövetkezett bi-
zalmasabb együttlétünkkor azonban
számtalanszor bepillantván bánatos lelké-
be, többé nem a szabad elhatározások em-
bereként, hanem balvégzete játékának
odadobva tekinthetém ôt.” (Illyés Gyula:
Petôfi Sándor, Bp., 1970., 42-43. l). 

Petôfi 1840 márciusában ezredével
Horvátországba indul hadgyakorlatra, de
még elôtte különleges zenei élményben
lesz része. Dacolva a katonai regulával,
„függelemsértést”  követ el. 1840 február
18-án kiszökik a kaszárnyából, hogy este
7-kor, a Soproni Kaszinóban meghallgas-
sa Liszt Ferenc hangversenyét.

Ágai Adolf „Pákh Albert életrajzából”
c. írásában („Az Ország Tükre” 1863. aug.
21., 278. l.) így emlékezik meg az esetrôl:

„...Ugyanez idôben történt, hogy a di-
csôség szárnyain repülô Liszt, az európai
zongoraüstökös, Magyarországba vissza-
térve, elôször is szülôvárosában, Sopron-
ban adott hangversenyt. – Szerencsétlen-
ségére ugyanez este megint valami köte-
lessége akadt Sándornak, kinek lángoló
szíve annak hallatára, hogy Liszt Sopron-
ban játszani fog, csaknem hamuvá égett a
vágytól. A barátok azonban segítettek a
bajon. – Petôfit bebújtatták valami frakk-
félébe, fejébe nyomtak egy magas tetejû
kalapot, a kaszárnyából kiszöktették s sze-
rencsésen bejutottak a színházba. – Sán-
dort másnap természetesen kurta vasra
verték; s ilyes kihágásokat nem egyszer
követett el, az intô szóra nem hallgatott,
mivel neki  »kissé akaratos feje volt«...”

(Hatvany Lajos: Így élt  Petôfi, Bp.
1967., 301. l.).

Amint a Pressburger Zeitung 1840.
Február 28-i száma írja: „A koncert híre
meszsze elterjedt, és a fogadók megteltek
vendégekkel a környékrôl, Kismartonból,
Kôszegrôl és Szombathelyrôl ideérkezô
vendégekkel. Amikor Liszt 18-án este a
nagy kaszinóterembe (a hangverseny szín-
helyére) belépett, ezerhangú ‘Éljen’ kiál-
tás üdvözölte. Játékát, vagy annak akár
csak a hallgatókra tett hatását nem is kí-
sérlem meg leírni...  Elragadtatva az álta-
lános lelkesedéstôl és ennek felharsanó ki-
nyilvánításától Liszt a programban meg-
hirdetett három darabhoz hozzátett még
kettôt, de a közönség hallani vágyását még
sok más mûvel sem lehetett volna
kielégíteni!...”

A hangversenyen, amelyen három
énekszámmal Randhartinger Benedek
mûködött közre, Liszt a következô átira-
tokat adta elô: Bellini: Puritánok – fantá-
zia (Raabe jegyzékszáma: 129.)

Schubert – Liszt: Ständchen és Erlkö-
nig (Esti dal és Szellemkirály; Raabe
jegyz.: 243. IX. és 243. IV.)

Liszt: Magyar dallam és induló (Ez két-
ségtelenül a Raabe jegyzékben 10-d. IV.
szám alatt szereplô Rákóczi-induló volt,
amit Liszt 1838 dec. 29.i, majd 1840 jan.
4-i és 12-i pesti hangversenyein – tehát
röviddel soproni fellépése elôtt is – gyúj-
tó hatással játszott „fantázia alakban”.
(Brockhaus-R. lex. III., 179.l.))

Liszt ekkor még nagy részben más
szerzôk zongoradarabjait, parafrázisokat,
átiratokat játszott, valamint adott témára
rögtönzött (lásd: Dömötör Zs.-Kovács
M.-Móna I.: Liszt tanulmányok, Bp.,
1980. 75-76.l.).

Az ekkor 17 esztendôs, élete megpróbál-
tatásokkal teli idôszakát élô Petôfi még
nem sejthette, hogy verseinek számtalan
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megzenésítôje között lesz majd Liszt is (A
magyarok istene címû, 1848 áprilisában
írott verse), aki zongoramûveiben is tisztel-
gett Petôfi emlékének: Petôfi szellemének,
és Magyar történelmi arcképek, No. 6.

(Brockhaus-R. lex. III., 108. l.). Itt em-
lítjük meg, hogy Liszt „Funérailles,
October 1849” („Temetés”) címû, meg-
rendítôen szép zongoradarabjában siratja
el a szabadságharc vértanúit.

A továbbiakban vegyük szemügyre a kor
magyar hangszeres zenéjének, a verbun-
kosnak kialakulását, amely késôbb a szá-
zad magyar mûzenéjének fejlôdési irányát
meghatározta, döntô módon befolyásolta.

Ami a verbunkos zenei stílus kialakulá-
sát illeti, a régi magyar elemek (pl.: lôcsei
tabulaturás táncok a XVII. sz.-ból), a
pásztortánc, valamint ennek katonai vál-
tozata, a hajdútánc mellett felfedezhetjük
– fôleg Bihari színrelépésétôl – a népi ele-
meket is. (Erre példa többek között az a
„Friss magyar”, ami 64-es szám alatt je-
lent meg a Magyar Nóták Veszprém Vár-
megyébôl c. sorozatban, majd Liszt és
Pablo de Sarasate feldolgozásai révén vi-
lághírû lett. (Dallamát Bartók 1912-ben
jegyezte le Bihar megyében.))

A harmadik, a stílus kialakulását igen
nagy mértékben befolyásoló hatás a
nyugati zenének az egész országot el-
árasztó térhódítása. A XVIII. század vé-
gén, a korai verbunkos kiadványok cím-
lapjain igen sok német és cseh nevet ol-
vashatunk, akiknek tevékenysége szelle-
mében lényegesen eltér a korábban ná-
lunk mûködött idegen zenészek munkás-
ságától.

A magyarság ekkor eszmél rá, amit ed-
dig ösztönösen érzett, hogy külön egysé-
get jelent  Európában, mely sajátos meg-
nyilatkozási formákkal jár együtt – írja
Szabolcsi Bence. A sok idegen származá-
sú és mûveltségû zenész pedig szükségét
érzi, hogy egy nagyobb, átfogóbb közös-
séghez tartozzon, és be akar olvadni a
nemzetbe. A magyarság kezdi ápolni jel-
legzetességeit, s zenéjével kifejezni külön
nemzeti egyéniségét. A verbunkos már
több, mint tánc – nemzeti szimbólummá
lesz!

A magyar verbunkos táncokat már
1790 táján „magyar”-nak nevezik. A
XIX. század elsô évtizedeiben Bihari he-
gedûjátéka valósággal megbabonázza az
új nemzedéket, s a köztudatban a nemzeti
gondolat és tánc elválaszthatatlanul ös-
szekapcsolódnak. Az új zene semmiféle
korlátot nem ismer: széthúzó társadalmi
osztályokat, nemzetiségeket, országrésze-
ket képes a nemzeti eszme nagy egységé-
ben összeforrasztani.

Elôször mindig a „lassú magyar” hang-
zik fel. „Atyáink idejében – írja Kulcsár
István a Hasznos Mulatságokban (1823  l.
91.) – a’ lejtôst, vagy is lassú Nemzeti Ne-
mes tánczot, még széltében lehetett látni,
mellyet a’ szaporább, és a’ következô friss
táncz szokott berekeszteni, és ugyan innen
köz mondássá vált: Három a’ táncz.”

De lássuk, milyennek látta a verbunkos
táncot egy külsô megfigyelô, egy német
katonatiszt, aki így írt a Historisch-politis-
ches Journalban, 1792-ben: „Mindig kí-
vánkoztam, hogy Magyarországra jöhes-
sek... Alig voltam itt pár napja, meghívást
kaptam egy mezei jószágra Pest vidékén
egy kis ünnepségre... Ebéd után abba a te-
rembe mentünk, hol a lakodalmat tulaj-

donképpen tartották...s mikor a terembe
léptünk, épp megkezdték a magyar nemze-
ti táncot. Elôször történt, hogy a táncot
láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást,
melyet reám tett. A nemzet jellemét rend-
kívüli mód kifejezi...A magyar tánc egy-
szersmind komoly nemzet jellemzôje...Az
igazi magyar táncoknak egészen lassan
kell kezdôdniük, s azután gyorsabban
folytatódniuk. Sokkal jobban illenek ko-
moly, bajuszos archoz, mint fiatal suhan-
choz...Még akkor is, mikor a magyar tánc
valamivel élénkebb lesz, nem annyira vér-
mes, mint lobbanékony élénkség az, mely
a táncost elfogja, amelynél veleszületett
komolyságát nem hagyja el, sôt inkább
úgy tetszik, hogy csak tüzesebben és bát-
rabban juttatja kifejezésre a táncbeli sza-
badságnak és függetlenségnek imént jel-
zett bélyegét...”

A verbunkos zenei stílus elterjedéséhez
nagyban hozzájárul, hogy a XVIII. század
végén már a városok is megnyílnak az új

zene elôtt. Addig ugyanis a cigányokat
nem engedték be a városokba, másrészt a
képzett városi muzsikusok nyugati zenei
mûveltségüket az új zenei stílus szolgála-
tába állítják, tehát az új stílust már nem-
csak cigánybandák terjesztik. Kisebb
mesterek darabjai mellett olyan európai
zenei nagyságok mûveiben találunk ver-
bunkos hatást, mint Haydn vagy Beetho-
ven. A régi magyar zenei emlékekkel
szemben, a korai, 1790 táján már kiforrott
verbunkos stílusra a klasszikus arányok
(periódusok), az „európaias” dúr-moll
hangnemiség, a díszítôhangok, a „sujtásos
cifrák” és a bôvített szekundos „magyar
skála” a jellemzôk.

Szabolcsi Bence írja „A XIX. század
magyar romantikus zenéje” címû könyvé-
ben (124.l.):

„...A verbunkos e korban a nemzeti ön-
tudat hangja; szorosan vett zenetörténeti
szempontból pedig az elsô szélesebben
megalapozott magyar mûzenei stílus,
mely a népitôl való eltávolodás – noha a
köztudatban a néppel való közösség – je-
gyében, bizonyos »úri-nemesi«, nyugatos
hagyomány kifejezéseként, az ország min-
den társadalmi és kulturális rétegére ki-
terjeszti hatását, a nélkül, hogy külön né-
pies közvetítésnek szükségét érezné. Tu-
lajdonképpen népies irány e szerint ebben
a korban még nincs, mert a verbunkos
formavilága s a vidéki magyarság zenei
igényei között meglehetôsen csekély a tá-
volság, sôt jóformán semmiféle távolság
nincs, olyannyira, hogy a magyar vidék
vezetô társadalmi rétege késôbb is mindig
önmagára fog ismerni az új magyar stílus
elsô hôskorának zenéjében...” – írja Sza-
bolcsi.

A szülôi háztól tanulmányai miatt ko-
rán elszakadt Petôfi baráti köre fôleg a fa-
lusi-mezôvárosi értelmiségbôl – tanítók-
ból, iskolamesterekbôl, kántorokból, stb.
– kerül ki. Közöttük érzi magát a legjob-
ban, ennek a rétegnek zene- és dalkultúrá-
ja hat rá elsôsorban. Arany János és Tom-
pa Mihály is ebbôl a közegbôl való. Ez a
réteg szorosan kötôdik a népi kultúrához
és a verbunkos zenéhez, mely életérzé-
sükre meghatározó jelentôséggel bír.

Arany maga írja Szemerének, hogy leg-
szebb lírai darabjai és balladái „régi nép-
dalhangok”, népi dallamemlékek hatására
készültek. Amint Szabolcsi kiemeli:
„...Arany...tanulmányai és népdalgyûjte-
ménye tanúsága szerint többet tud az iga-
zi népdalról és népzenérôl, mint zenész-
kortársai, Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály,
vagy akár Erkel Ferenc; mert amit emezek
életük végéig keresnek s legfeljebb, ha
gyanítanak, ô kezdettôl fogva érzékeli és
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A sorozat 64. sz. darabja, amely Liszt és Sarasate világszerte ismert dallama népi eredetû (Bar-
tók Gyantán, Bihar megyében gyûjtötte 1912-ben), már Mátray Gábor is „Egygy Nép ének
szerént” felirattal jelentette meg „Pannonia” c. gyûjteményében, 1826-ban.       
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birtokolja, – mert ösztöne csalhatatlan,
mûvészszeme mélyre lát s tekintetét nem
homályosítják el hamis elméleti feltevések,
– mindenekfelett pedig, az ô számára ter-
mészetes otthon az a népi kultúra, melyet a
romantikus mestereknek lankadatlan erô-
feszítések árán, lassanként kell s csak töre-
dékeiben lehet magukévá tenniök...
Arany..., mint a század minden nagy ma-
gyar költôje, maga is a nemzeti szellem
megteremtôi, kisugárzói, megszemélyesí-
tôi közül való...” (Szabolcsi: i.m. 54.l.)

A hagyományos népi dallamkincs hatá-
sait is magába szívó verbunkos, a régi
hallgató nóták, „kesergôk”, a Rákóczi-nó-
ta motívumai, a valahonnan a kuruc idôk-
bôl származtatott „régi magyarok” kitör-
hetetlenül beivódnak a magyar életbe és
mûveltségbe. Ez a szellemi légkör mind-
végig meghatározó szerepet játszik a kor
magyar zenekultúrájában, s ami majd ké-
sôbb jön, erre a rétegre kell épülnie.

A reformkor értelmisége ezer apró
szállal kötôdik a verbunkos zenéhez,
amely valósággal megtestesülése – ráadá-
sul a bécsi udvar által nem cenzúrázható-
an, hiszen nem szöveges dallamokról van
szó – egy nemzeti életérzésnek. E roman-
tikus kor külföldi megfigyelôi joggal vé-
lik felfedezni a nevében is „magyar” ze-
nei stílusban egy sajátos nemzeti karakter
kifejezôdését. Hogy Petôfi korábban már
idézett sorait megértsük, ebbe a korba,
annak zenei közegébe kell visszahelyez-
kednünk. A komoly alaptermészetû költô
büszkén azonosul nemzetének  hasonló
alapkarakterével. A lélek húrja szólal
meg benne a nemzet muzsikájának hang-
jait felidézve. A lassú „magyar”, a lassú
verbunkos az, amely oly közel áll Petôfi
természetéhez, lelki alkatához, s amikor
már elégtelennek találja a szóbeli kifeje-
zés eszközeit lelki beállítódása, legben-
sôbb énje érzékeltetéséhez, akkor él a so-
katmondó, egyben nemzeti életérzést is
kifejezô zenei utalással. (Érdekes, hogy
amikor Yehudi Menuhin, századunk zenei
életének nagy tanúja Bartókra és Kodályra
emlékezik, ugyanezt a szigorú komolysá-
got emeli ki náluk, sôt általánosítja a ma-
gyarokra, mintha csak a romantikus nem-
zet-karakterológia érvényesülne ma is!)

Petôfi következô sorai sem valamiféle
tartalom nélküli „sírva vígadást” tükröz-
nek, sokkal inkább a komoly, mély érzé-
sû, örömében sírva fakadó ember megren-
dültsége beszél belôlük, aki kerüli a har-
sány megnyilvánulásokat.

Mennyivel más hang ez, mint majd a
század második felében, a széles körben
elterjedt népies mûdal idôszakának szen-
timentális, magyar nótás sírva vígadása!

Végül a versszak befejezéseként az a
dac, fájdalmat leplezô belsô tartás kap ki-
fejezést, amit a 17 éves, „önként” katoná-
nak álló „kamasz” Petôfinél már láthat-
tunk, aki „a bánat idejében” nem akar má-
sok terhére lenni: „Mert nem akarom,
hogy sajnáljatok.” Eddig tehát a költô
egyik legszemélyesebb vallomása, amely-
nek megértéséhez a kulcsot a kor zenei
stílusának ismerete adja. 

Petôfi korábban már említett, Rózsa-
völgyi halálára c. versének néhány sora
jól kiegészíti, részletesebben tükrözi
mindazt, amit a költô Magyar vagyok c.
versét elemezve a verbunkos zenérôl el-
mondtunk:

„Egyszer ember csak a magyar, mikor a
Fülét szívét megtölti a muzsika
Könnybe lábad a két szeme ilyenkor...”

„...És mikor már kibusúltuk magunkat,
Megfeszítjük lelkünket és karunkat...
...Akkor aztán bízni kezdünk magunkba’,
Hogy telik még mitôlünk is nagy munka,
Hogy kivirít még a magyar nép fája..”

„...Ébredj föl, vén muzsikus, vén barátom,
Hadd busúljunk, lelkesedjünk nótádon,
Olyan isten igazában tudtad te,
Hogy hol fekszik a magyarnak a szíve...”

Petôfi híres versében arról vall, mit je-
lent a magyarság és önmaga számára is az
a verbunkos zene, ami a nagy elôdök, Bi-
hari, Lavotta, Csermák halálát követôen
Rózsavölgyiben testesül meg. Sorait ol-
vasva pontosan tudjuk, mit kell értenünk
Rózsavölgyi „nótáján”: a lassú és friss
„magyarokon”, ezeket hallva „busúlunk”
és lelkesedünk,
„megfeszítjük lel-
künket”.

Petôfi verse is
visszatükröz vala-
mit abból a heroi-
kus érzelmi meg-
n y i l v á n u l á s b ó l ,
amelyben nemzeti
gondolat és zene el-
választhatatlanul
összefonódnak a
XIX. sz. elsô évti-
zedeiben.

A magyarság ön-
magára talál, önma-
gára ismer zenéjében
és büszkén azonosul
vele. A verbunkos,
táncra inspiráló, tü-
zes ritmusaival utat
talál a szívekhez, és

amint Petôfi írja: Rózsavölgyi tudta
„...Hogy hol fekszik a magyarnak a szíve...”

Végül, Petôfivel kapcsolatban emlé-
keznünk kell még valakire. Egy magyar
hegedûmûvészre. Az ô fáradhatatlan szer-
vezômunkájának, anyagi áldozatvállalá-
sának köszönhetjük, hogy Petôfinek szob-
ra van a pesti Duna-parton.

Reményi (Hoffmann) Ede Görgey kato-
nájaként – mint tábori hegedûs – vett részt a
szabadságharcban, s emiatt hosszú idôre
emigrációba kényszerült. Mindenütt, ahol
csak járt, a magyar zene lelkes hirdetôje
volt, így például Brahmshoz fûzôdô barátsá-
gának köszönhetjük a német mester világhí-
rûvé lett magyar táncainak megszületését.

Reményi 1860 decemberében Kiskun-
halason fogalmazta meg a Petôfi-szobor
felállításának gondolatát. Száz évvel ez-
elôtt, 1898. május 15-én hunyt el San
Francisco-ban. Olyan halált adott neki a
sors, amilyenre mindig vágyott: a pódiu-
mon halt meg. Hangversenye már a végé-
hez közeledett, amikor ismét kiment a
színpadra, hogy megköszönje az ôt uj-
jongva ünneplô közönség tapsait. Tánto-
rogni kezdett, a hegedût magához szorí-
totta, elesett és meghalt. New York-ban,
az Evergreen temetôben helyezték örök
nyugalomra, nagy részvét mellett.

Éppen száz éve már ennek. De Petôfi
szobra azóta is ott áll, jelképként maga-
sodva a pesti Duna-parton. És azon a régi,
megsárgult kottalapon is jól olvasható
még az írás: „Magyar Tánczok Forte
Pianora mellyeket Az Magyar Nemzet
Ditsöségére készitett Ruzitska Ignátz
Veszprémben.”

Rakos Miklós
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Ruzitska Ignác bejegyzése a „Magyar Nóták Veszprém Vármegyébôl” c.
verbunkos sorozat negyedik füzetének (fogásának) elejére.




