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„...Most a reménynek egy hangját, 
Reményi,

Vidd el nyugatra zengô húrodon
Hirdesse szózatos fád a világnak,

Hogy újra érez, újra él e hon.
És élni fog, – menny, föld minden 

hatalma
Zúduljon bár fel, – mert élni akar...”

Arany János: Reményinek (Emlékkönyvbe)
1859

Johann Gottfried Herder, a romantika ko-
rának nagy hatású német költôje, írója és
filozófusa 1784–91 között Weimarban
írott, „Eszmék az emberiség bölcseleté-
nek történetéhez” c. mûvében írja, hogy
a magyarság már eljátszotta történelmi
szerepét, a magyar nyelv a szláv és né-
met elem között el fog tûnni.

Mûvében Herder történeti áttekintést
és nemzetkarakterológiákat is ad. Mivel
soha nem járt Magyarországon, idevo-
natkozó ismereteit illetôen valószínûleg
Kollár Ádám, szlovák származású jogtu-
dós és történetíró lehetett a forrása, aki a
bécsi udvari könyvtár igazgatója és ud-
vari tanácsos volt. Magyar ügyekben
gyakran adott véleményt a bécsi közpon-
ti hatóságoknak.

A jóslat nem marad hatás nélkül, fel-
rázza, tettekre sarkallja a magyarság leg-
javát. Az 1805. évi magyar országgyûlés
igyekszik kiterjeszteni a magyar nyelv
jogait. A vármegyék – kitartva a latin,
mint közigazgatási nyelv mellett – igye-
keznek a folyamatot fékezni, s ehhez
nemcsak az öntudatra ébredô nemzetisé-
gekben lelnek szövetségesekre, de szán-
dékukat a bécsi udvar magyar nyelv elô-
retörését akadályozó törekvései is segítik.

Németországban, Tübingában, az
Allgemeine Zeitung 1808. március 10-i
számának mellékleteként pályázat jelenik
meg „Ein ungarischer Patriot” aláírással.
(Magyarul: Hazai Tudósítások 1808. jú-
nius 4-i száma – 36. szám, 286. I.)

A pályázat témája: mennyiben taná-

csos és lehetséges a magyar nyelv alkal-
mazása a közigazgatásban, az igazság-
szolgáltatásban és az oktatásban.

Az elôzmény: 1807. október 26-án
Johann Michael Armbruster bécsi udvari
titkár, cenzor ír elôterjesztést
Kazinczyék felforgatónak minôsített te-
vékenysége miatt, a csoport tagjait egy-
mással szembeállító, megosztó szándék-
kal. Kazinczy egyik levelébôl tudjuk,
hogy ô József fôherceget látja a magyar
nyelv megfojtására irányuló pályázat
mögött, ismerve a nádornak e kérdésben
elfoglalt álláspontját. (A levéltári anya-
gok ismeretében idôszerû lenne, hogy a
magyar polgárosodás élharcosaként szá-
mon tartott József fôherceg tevékenysége
kissé árnyaltabban jelenjék meg történe-
lemfelfogásunkban.)

Herder 1803-ban távozik az élôk sorá-
ból, de jóslata még sokáig kísért: költô-
inknél – Kölcseynél, Vörösmartynál és
másoknál – idôrôl-idôre felbukkan a
„nemzethalál”-motívum, késôbb elhal-
kul, majd Trianon után ismét megjelenik.

Herder még említett munkáján dolgo-
zik, és II. József germanizálási törekvé-
sei az elnémetesedés valós veszélyeit ve-
títik elôre, amikor érdekes kompozíciók
kezdenek megjelenni Bécsben, nyomta-
tásban: magyar verbunkos táncok, a ro-
mantikus kor sajátos magyar zenei kife-
jezôdései. Az új zenei stílus csakhamar
utat tör ez európai zenéhez és Európa rá-
döbben, hogy egy önálló nemzet él a Du-
na-Tisza táján. Szöveg nélküli táncmu-
zsikáról lévén szó, a bécsi cenzúra nem
tud mit kezdeni vele, és amikorra – mint
az öntudatra ébredô magyarság zenéje –
széles körben elterjed, már betöltötte kül-
detését: a reformkor szikrájától tüzet fo-
gó nemzeti fellángolás idején igazi nem-
zeti üggyé válik. Bihari játéka egy nem-
zetet, egy nemzedéket ragad magával, a
muzsika szinte egy nemzeti „összeeskü-
vés” titkos nyelve lesz.

1820 júliusában egyik este, a pesti
Beleznay-kertben egy elégedetlen, töp-

rengô fiatalember, az akkor 29 éves Szé-
chenyi István reményvesztett beletörô-
déssel, de a helyzetet rendkívüli éleslá-
tással kifejezve jegyez be naplójába né-
hány mondatot:

„Bihari hegedül – Szól a duda – Jurá-
tusok gyülekeznek – Olyan az egész,
mint egy összeesküvés – minden megele-
venedik – Némi részvéttel gondolom:
Mindez csak mámor – vagy legfeljebb
álomkép.”

A dicsôségre szomjazó, nagy tettekrôl
álmodó nemzet megittasulva hallgatja
ezt a muzsikát.

Egy esztendô sem múlik el, hogy Bi-
hari lelép a színrôl. Új mesehôs érkezik,
új legenda indul útjára: zseniálisan egyé-
ni, mint Bihari, páratlanul energikus, eu-
rópai formátumú elôadómûvész s egyben
tettrekész hazafi – Reményi Ede.

Íme hát az elôzmény történetünkhöz,
amely valójában most kezdôdik. Ne-
gyedszázaddal késôbb, 1846 december
16-án Széchenyi Keglevich Gábor gróf-
hoz megy vendégségbe. Naplójában errôl
a következô bejegyzés tanúskodik: „Hi-
deg, de gyönyörû este volt. Clark csó-
nakjával mentünk át Budára. Nagyszerû
fogadtatásban volt részünk, mint várni
lehetett... a kis Reményi hegedült Eger-
bôl. Spielt so weinend. (Olyan zokogón
játszik.) Cela me fait vibrer les nerfs
(Borzongás fut végig az idegeimen tôle)
– mondta róla a kis Keglevich Eugénia.”

Az egri ciszterciták gimnáziumának az
1838-39-es tanévre vonatkozó anya-
könyvi bejegyzései között, a 26-os szám-
nál ezt olvashatjuk: Hoffmann Eduar,
született 1828. január 17-én Miskolcon,
római katolikus vallású, édesapja
Hoffmann Henrik egri polgár, magavise-
lete és tanulmányi eredménye: eminens.

Reményi Ferenc nyugalmazott ezre-
des, Reményi Ede unokaöccse, Reményi
Antalnak, a hegedûmûvész testvérének
emlékei – levelek, újságcikkek, mûsorok,
fényképek és személyi adatok – alapján
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Százhetven éve született és száz évvel ezelôtt hunyt el Reményi Ede



Z E N E T Ö R T É N E T

megírta Reményi Ede életrajzát. Ebbôl
idézünk.

„Nagyatyám, Reményi Henrik – úgy tu-
dom – aranymûves volt Miskolcon. Sze-
rény polgári állása és jövedelme ellenére
valamennyi gyermekét iskoláztatta és va-
lamennyit intellektuális pályára szánta.

Tudtommal 4 fia volt: Antal (atyám),
Ede, Károly és József és ugyanannyi lá-
nya: Katica, Fanni, Róza és Malvin. Négy
fiából kettô, Antal és Károly ügyvéd lett,
József pedig katolikus pap.

Ede 1828. január 17-én Miskolcon szüle-
tett majd 1838-tól kezdve Egerben a cisz-
terciták gimnáziumába járt.

Csakhamar feltûnt zenei tehetsége s az
alig 8 éves fiút az érseki székesegyház
karmestere, Bartman József kezdte oktat-
ni a hegedûjátékban.

Az akkori egri érsek, Pyrker János
László, e nagymûveltségû, költôi tehetsé-
gû fôpap pártfogásával lehetôvé tette,
hogy Reményi Ede 1843-ban a bécsi
Consevatóriumba jusson, ahol a jóhírû
Bôhm József keze alá került.

A Conservatorium bevégzése után
(1846) elôbb Gyôrött, majd Pesten lépett
fel, még pedig Petrichevich Horváth Láz-
ár (a Honderû Kiadója) szalonjában, a
„Gyûlde” politikai klubban és a Nemzeti
Színházban, olyan sikerrel, hogy 1847-
ben gr. Széchenyi István ajánlatával Pá-
rizsba utazhatott. Itt különösen a monar-
chia akkori nagykövete, gr. Apponyi An-
tal estélyén játékával a hallgatóságot egé-
szen elragadta.

1848 tavaszán a 20 éves ifjút már Lon-
donban találjuk, mint a  Her Majesty’s
Theater  zenekarának elsô hegedûsét.

Mikor kiütött a magyar szabadságharc,
e lelkes ifjú örömmel sietett haza s elôbb
Klapka hadtestébe állott be közhonvéd-
nak, de vele volt hegedûje is. A tavaszi
diadalok vége felé pedig Görgey Artúr
törzskarába került, ahol a tábornok kime-
rítô és megfeszített munkája után sokszor
órákig elhallgatta tábori hegedûsének fel-
villanyozó játékát.

Atyám, Reményi Antal, aki közhon-
védból századosig emelkedett a szabad-
ságharcban, több évi távollét után egy üt-
közet folyamán látta viszont öccsét,
amint Görgey törzskarával elvágtatott
mellette...

Edének része volt dicsô kezdetû, de
szomorú végû nemzeti harcunknak min-
den mozzanatában s az itt szerzett imp-
ressziók hatásából táplálkozott lelke,
hogy a Rákóczi-indulót még késôbb,

1860 után is, midôn hazatért, oly harcias
tûzzel játszotta, annyiszor szerte az or-
szágban lázba ejtette hallgatóságát. A
Rákóczi-indulót Reményi valóságos
harcias, tüzelô rapszódiává alakította,
amelyben ott dübörgött a magyar sza-
badságharcok egész lelke, minden erôfe-
szítése...”

A Debrecenben, 1849 május 10-én
megjelent „Esti Lapok” elsô oldalán Jó-
kai Mór ír róla:

„Reményi Ede, az ifjú magyar hegedû
virtuóz, ki hivatva van a mûvészet világá-
ban díszt s becsületet hozni a magyar
névnek, Debrecenben van. Több gyönyö-
rûteljes estélyt köszönnek neki a mûvé-
szet barátai, kiknek felszólítására Szom-
baton a közönségnek Hangversenyt
adand. 

Ott volt e hazánkfia Párisban a forrada-
lom kezdetén, onnan szerzôdése lévén
Londonba ment, s hírére a magyar dol-
goknak haza sietett, felajánlani szolgála-
tát. De vandál volna az, ki e kézbe kardot
adna, vagy puskát, mely a vonónak ily fi-
atal korban páratlan mestere. Még is a tá-
borban tölti idejét, s Görgei s Klapka tá-
bornokok oldalán nagy fáradalmak, ne-
héz csaták után visszaadja a lélek ruga-
nyosságát s feleleveníti az érzékeket,
hogy enyhítse a lélek élvezeteiben a ne-
héz táborozás sanyarúságait.

Most itt van. Legnagyobb mûvész csal-
hatatlanul, ki Debceczenben hallatja ma-
gát s hazánkfia is. A hangverseny jöve-
delmét egy, a nehéz idôk által nyomorú-
ságra jutott család fölsegéllésére szánta.
Czélja jótékony.

Saját maga számára nincsenek a sze-
rény geniális ifjúnak igényei a közönség-
tôl. ô nem ismer szükséget. Egy szek-
rényke cremonai hegedûjével uradalmai.
Fel is ér annyival ha használni akarja. ô
Londonban biztosítva van, de nem
engedé szíve hogy míg hazája élethalál
közt tusázott, ô maga kényelemben éljen
az Angol nagy világban.

Hallgassátok meg ôt, Szívnek és lélek-
nek kimondhatatlan élvezet leend az. Lát-
ni fogjátok mûvészi teremtéseiben az if-
júság tulcsapongásait, a lélek s phantasia
merészségét, olly uralkodást a hangszer
kezelésében minôt keveset mutat fel a vi-
lág, s mindenekfelett számunkra még
azon gyönyör is várakozik mit mások tô-
le nem élvezhetnek, hogy mindenütt Kíri
a magyar typusz.

A hangverseny helyét, programját s
résztvevôit holnap megirandjuk.”

„1849. május 13, Vasárnap
Reményi Ede Nagy hangversenye.
Programm

Elsô szakasz:
Elégia, Ernesttôl, hegedûn elôadja: Re-

ményi
Sopran ária, énekli: Kovácsy-

Szerdahelyi Nelli
Ábránd a Rákóczy-induló fölött, elô-

adja: Reményi.
Humoristicai felolvasás, Vas Gereben-

tôl.
Stndchen, Schuberttôl, elôadják: Ken-

delényi és Reményi.
Második szakasz:
Dalmû, énekli: Szerdahelyi Nelli
Népdalok, elôadja: Reményi
Sonate Beethoventôl, elôadja zongo-

rán: Kendelényi
Velenczei carneval, elôadja: Reményi
Terem polgár-casinoban. Kezdete 8

órakor. Belépti ár: 2 ezüst forint. Jegyek
kaphatók a polgár-casino felügyelôségé-
nél, s 5 órán túl a pénztárnál.”

A hangverseny közönségérôl Vahot
Sándorné emlékirataiban olvashatjuk:
„Reményi Ede bármi ifjú vala is még, hír-
nevét már megalapítá s hegedûje bûbájos
hangjai összecsôdíték Debrecen minden
elôkelôségét, s pedig az 1849-dik év telén
itt gyûlt össze az egész magyar érzelmû
fôúri világ, valamint az egész hazafias
szellemû intelligentia.”

A húsz esztendôs Szász Károly költô,
író és mûfordító, a késôbbi református
püspök ezt írja naplójába május 17-én:

„Tegnap este olyan késôn jöttem haza
Kazinczy Gábor estélyérôl, hogy már
semmit sem írhattam. Ez estély a legkel-
lemesebb volt. Reményi a hegedûvirtuóz
ott volt s játszott egy néhány darabot,
gyönyörû szépen. Legszebb volt egy mé-
labús Ave Maria, és egy eredeti pattogó,
minek nevét nem tudom, de benyomása
megmaradt lelkemben.

Ó, a hegedû! A’hányszor hallom, min-
dig mélyebben érzem, hogy nem csak a’
legszebb hangszer, de a legszebb nyelv
is. Egykor úgy hivém, hogy a’ költészet
elébb való a zenénél. Ó dehogy! Én nem
értem a zenét ‘s még is legalább annyit ki
tudok olvasni, mint a’ költészet legszebb
remekeibôl. Hát még a’ ki egészen érti:
hát még a mûvész, a’ ki szerzette és ját-
szodja egyszersmind...”

A szabadságharc bukása után Ma-
gyarországról menekült honvédtisztek
várnak behajózásra Hamburgban. Re-
ményi is köztük van. Amerikába ké-
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szül. Százötven év távolából is büszke-
séggel olvashatjuk, hogyan ír róluk
Max Kalbeck (1850–1921) német zenei
író „Johannes Brahms” c. könyvében (I.
kötet, 59. I.)

„...Megalakították a Magyar kivándor-
lók Társaságá-t és 1849. november 7-én a
következô pompás újsághirdetést jelen-
tették meg: Az itt tartózkodó magyar tisz-
tek, mélyen meghatva attól az ôszinte
együttérzéstôl és nagylelkû támogatástól,
amiben Hamburg barátságos lakói töme-
gesen részesítették ôket, nem mulaszthat-
ják el az elválás elôtt kifejezésre juttatni
szívbôl jövô köszönetüket. A hálával teli
emlékezés a nemes lelkû hamburgiakra
tovább él majd a magyarok szívében,
Amerika földjén. Hogy ezzel ittlétünk
azonban ne múljék el nyomtalanul, baj-
társunknak, Reményi Ede úrnak lesz sze-
rencséje az itteni városi színházban né-
hány búcsúdalt hegedûn elôadni... 

A hangversenyre 1849 november 10-
én került sor, és Reményi egyéb mûsor-
számok mellett (Ernst: Elégia, Molique:
Souvenir de la Hongrie) elôadott egy mû-
vet „Ungarische Nationalmelodien” cím-
mel, „zusammengeset von Reményi”
(összeállítva Reményi által)

November 19-én Reményi a Tonhalle
nagytermében ad koncertet, de ezúttal a
fenti mûsorszám már így szerepel a prog-
ramban: „Ungarische Nationalmelodien,
komponiert und vorgetragen von E. R.” –
tehát az elôadót egyben szerzônek tüntet-
ve fel. (lásd: M. Kalbeck: i. m. 60.I.) Az
említett epizóddal a késôbbiekben még
foglalkozunk.

Reményi mintegy fél évnyi amerikai
tartózkodás után visszatér Európába.

Párizsban kapcsolatba kerül a legjelen-
tôsebb francia írókkal és mûvészekkel,
így az 1851 dec. 2-i államcsínyt követô-
en, az angol fennhatóság alatt álló
Yersey-szigetre számûzetésbe ment
Victor Hugoval, akinek társaságába gróf
Teleki Sándor vezeti be. (Teleki koltói
kastélyában töltötte mézesheteit Petôfi és
Szendrey Júlia. Teleki-Bem mellett- több
csatában vett részt, mint ôrnagy, majd
mint ezredes. A bukás után Párizsba
megy, ahonnan köztársasági érzelmei mi-
att III. Napóleon Yersey szigetére szám-
ûzi. Késôbb harcol Garibaldi alatt Szicíli-
ában és a kiegyezés után Magyarorszá-
gon él, visszakapott birtokán.)

Reményi 1852-53-ban ismét Németor-

szágban koncertezik, kísérôje az alig 20
esztendôs hamburgi zongorista, Johannes
Brahms. Nagyon valószínû tehát, hogy a
német zeneszerzô „Magyar táncok” c. so-
rozatának néhány dallamát Reményitôl
vette át.

Reményi 1853 tavaszán, hangverseny-
turnéjuk alkalmával Hannoverben bemu-
tatja Brahmsot Joachim Józsefnek, majd
pedig Weimarban Lisztnek. Kapcsolatuk
ezt követôen hûvössé válik: Reményi
Liszt weimari köréhez, Brahms pedig
Joachimhoz csatlakozik.

Brahms szívesen használ fel mûveiben
magyar dallamokat: példaként említhet-
jük Op. 21. (Nr.2.) számú zongoravariá-
cióit. Brahms 1853 tavaszán-nyarán írt és
1861-ben kiadott „Variationen über ein
ungarisches Thema” c. zongoramûve az
„Ez a kis lány hamis kis lány...” kezdetû
népies mûdalunkon alapszik (Bartalus-
Füredy: 101 nép és magyar dal, 1861, 5.
sz.). Huszonegy magyar táncból álló so-
rozatot szerkeszt „Ungarische Tnze,
gesetz von Johannes Brahms” címmel, az
elsô tíz 1869-ben, a többi 1880-ban jele-
nik meg: zongorára, két kézre, valamint
négy kézre. (Néhány tánc a sorozatból
már 1853-ban készen áll, 1867. április
26-i pesti hangversenyén a Lujza csárdás
témájára „rögtönöz”, ez lesz majd a Tán-
cok 8. száma.)

Brahmsnak a nemzeti kulturális „köz-
vagyont” érintô tettét Reményi nem
hagyja szó nélkül: 1878-ban szót emel a
magyar táncok ügyében (Kéler Béla már
korábban, 1874-ben).

A kérdésben a legjobban úgy igazod-
hatunk el, ha áttekintjük a „Magyar Tán-
cok” eredeti forrásait, melyben Major Er-
vin 1933-ban, „Brahms és a magyar ze-
ne” címmel megjelent tanulmánya mel-
lett Bereczky János (Brahms hét témájá-
nak forrása – Zenetudományi Dolgoza-
tok, 1990–91) és Szerzô Katalin (Magyar
zenemûnyomtatványok Brahms könyvtá-
rában – Zenetud. Dolg. 1995-96) tanul-
mányai lesznek segítségünkre.

A forrásokat áttekintve azt látjuk, hogy
Major a 21 tánc mintegy 43 témájából
huszonötnek a forrását kutatta fel, s ez a
szám az utóbbi évek kutatásai nyomán to-
vább növekedett. Az újabban megjelent
tanulmányok arra is rávilágítanak, hogy
bár a magyar zene szeretetét, az inspiráci-
ót Brahms hallás-élményeibôl szerezte,
viszont „feldolgozásaihoz” – valószínû-
leg a hitelességre törekvés miatt – kotta-
kiadványokat használt.

Szerzô Katalin Brahms kottatárának
(Bécsben, a Gesellschaft der Musik-
freunde archívumának tulajdona) anyagá-
ból 52 magyar szerzô ill. közreadó 115
kiadványát foglalja jegyzékbe, amelyek
között fôleg népszerû verbunkosok, népi-
es mûdalok (csárdások) szerepelnek. A
kották kilencven százaléka módszeres
gyûjtés – valószínûleg antikváriumban
történô vásárlás – által került a kottatár-
ba, s csupán tíz százalékot tesznek ki az
ajándék- ill. tiszteletpéldányok. Az anyag
jól tükrözi, milyen nagy kedvvel gyûjtöt-
te Brahms az Európában turnézó, kiváló
magyar cigányzenészek darabjait. Ala-
posságát bizonyítja, hogy a múlt század
közepén megjelent fontosabb magyar
népdal- és népies mûdalkiadványokat is
megszerezte.

Brahms sorozata valóságos kincsestára
az 1848-as idôkbôl való, illetve az elkö-
vetkezendô években kinyomtatásra kerü-
lô magyar dallamoknak. Úgy tûnik, a
szakmai érdeklôdésen túlmutató mûvész-
szolidaritás is tetten érhetô Brahms ma-
gyar kottagyûjteményének gondos tanul-
mányozása során. Mindenesetre tény,
hogy tevékenysége távolról sem esett
egybe a bécsi udvari körök politikai szán-
dékaival a szabadságharcot követô idô-
szakban.

Brahms
Brahms nem adott opus-számot a Tán-
coknak, csupán „feldolgozásként” szere-
pelteti ôket. Igaz ugyan, hogy bizonyos
„szerzôktôl” vette át dallamait, de vajon
ôk voltak-e az igazi szerzôk? E dallamo-
kat – esetenként már jóval megjelenteté-
sük elôtt – már mindenki ismerte, szeret-
te, használta – írja Bereczky János. Köz-
kincs voltak: egy élô, közös zenekultúra,
s ez Brahmsot is magával ragadta, és vé-
gül az ô zsenialitása emelte olyan szintre
ezeket a dallamokat, hogy az egész világ
zenekultúrájának részévé válhattak.

A jelenleg rendelkezésre álló zenetör-
téneti kutatási eredmények alapján tekint-
sük most át Brahms Magyar Táncainak
eredeti forrásait, egyben tisztelegve sza-
badságharcunk magyar muzsikusainak
emléke elôtt is.

1. Isteni csárdás. Hattyu hangok Borzó
Miskától (1848-as tábori karmester)
„Zongorára alkalmazta Petényi Ottó,
játza Sárközi F.” Pest, 1859. (Sárközi Fe-
rencet Kossuth 1849-ben hadnagyi rang-
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ra emelte és országos cigánykarmesterré
nevezte ki.)

2. Windt Mór: Emma csárdás. Pest,
1858 körül. (A tánc vívója magyar nép-
dal: Bognár Ignác népdalgyûjteménye,
1858, 18. sz.)

3. Riszner József: Tolnai lakodalmas.
(Ebbôl Brahms csak a D-dúr vivacet vet-
te át, Liszthez hasonlóan, aki a VIII. rap-
szódia végén használja fel ezt a dalla-
mot.) A fôtéma Goldhammer kutatásai
szerint (Studia Musicologica, V. 1963.
89-100. I.) Reményi Ede mûve. (Lásd
még: Papp Géza tanulmányát: Studia
Musicologia XXIX., 1987. 181-218. I.)

4. Mérty N. (valószínûleg ál-
név): Kalocsai emlék csárdás.
Pest, 1865 körül. (Késôbb „Repül
a szán, búsul a lány” szöveggel a
Palotásy-Huber: A legszebb 101
magyar népdal c. gyûjtemény-
ben.) A trió rész: „Keglevich nóta.
Csárdás. Zongorára szerzé Csillag
Josi” (ennek 1. Frisse) Budán,
1860.

5. Kéler Béla: Bártfay Emlék
Csárdás, Op. 31., 1858. (A trió
nem Kéler-mû: „Uccu bizon,
megérett a káka...” kezdettel,
Bognár Ignác népdalgyûjtemé-
nye, 1858, 8. sz.) A szakirodalom
vitatja Kéler szerzôségét,
Goldhammer és Kalbeck szerint
akár Reményi-mû is lehet (lásd.
i. m.).

6. Nittinger Adolf: Rózsabokor
csárdás. 1864 körül. (Nittinger
„orchester director” volt a szabad-
ságharc alatt Pozsonyban, de nyil-
ván nem ô az igazi szerzô, mivel a
csárdás azonos gróf Fáy István 1857-
ben megjelent Ellen-csárdásával: Régi ma-
gyar zene gyöngyei, II.) A trióként hasz-
nált molto sostenuto dallam: „Bárándy em-
lék. Eredeti csárdás. Zongorára szerzé
Patikarus Ferencz” Pest, 1855 (?).

7. Ezt a táncot Brahms minden bizony-
nyal Reményi Edétôl való dallamforrások
alapján írta. (Lásd: Goldhammer és Papp
Géza említett tanulmányait.)

8. Frank Ignác: Lujza-csárdás. 1856.
(A szerzô fôhadnagyként vett részt a sza-

badságharcban. A csárdás állítólag -a
Sárközi- és Patikárus banda párizsi sze-
replése idején Bizet-t a „Carmen” torreá-
dor-belépôzenéjére inspirálta.)

9. Travnyik János: Makói csárdás.
(Rudolf Willmers zong. mûvész 1850.
dec. 17-i pesti fellépése alkalmával már
elhangzott.) Brahms a gyors részt (1. és
2.) dolgozta fel: „Ne ne búsulj Rózsám
Kincsem...” kezdettel, Füredy-Bognár:
100 magyar népdal, 1851., 19. sz.

10. Bartalus István: „Van e a korsó-
ban...” kezdetû néptánc-parafrázisa volt a
közvetlen forrás. Pest, 1861. (Lásd még:
Füredy-Bognár népdalgyûjtemény, 851.,

66. sz., és Riszner József Tolnai Lakodal-
masának egyes részletei.)

11. A tánc fôtémájának forrása: Bunkó
Ferencz 13 karancsalji nótájának 7. szá-
ma, Pest, 1857.

12. A tánc a Petôfi versére írt „Tíz pár
csókot egy végbôl...” kezdetû Szent-
irmay-dallal kezdôdik. (Demény D. 100
magyar nóta c. füzetében népdalként sze-
repel.) A trió-rész (Poco meno presto) a
Galgóczi Emlékbôl való (Friss). Palotási

mûveként, Mosonyi által feldolgozva,
1862. A csárdás 1853-ban jelent meg Bu-
dán „Galgóczi Emlékcsárdás” címmel,
„zongorára szerzé Patikárus Károly” (Ró-
zsavölgyi zenekarának tagja).

13. A fôtéma forrása Zimay László
„Édes rózsám” címû, Losonczy László
versére írt dalának elsô része, Pest, 1864.
A vivace középrész a „Valamit súgok
magának...” kezdetû népies mûdal
(Limbay Elemér: Magyar Dal Albuma,
II., 386. sz.).

14. A tánc forrását illetôen remélhetô-
leg az újabb kutatási eredmények adnak
útbaigazítást.

15. „Ábránd. Eredeti magyar
nóta zongorára Egressy Banjá-
mintól, Pesten...” A tánc triója a
Pesten, 1853-ban megjelent
„Kecskeméty Józsi munkái zon-
gorára” c. sorozatban  „Egressy
halotti harangozása. Csárdás” cí-
mû (1. friss) darabja.

16. Lásd majd a legújabb kuta-
tási eredményeket.

17. Az 1. dallam Bunkó Ferencz
„13 karancsai paloc nota”-jából
való, 3. szám. A Vivace-rész
Simonffy Kálmán legnépszerûbb
dala „Hej az én szeretôm...” szö-
veggel, Szelestey László versére,
1854. (Brahms valószínûleg nem
innen, hanem Konkoly Thege
Miklós „Komáromi Emlék” c.
„átiratá”-ból (1860) vette a dalla-
mot.

18. A tánc fôtémájának forrása
Füredy Mihálynak (1816-1869), a
Nemzeti Színház baritonistájának

1851-i „100 Magyar népdal” c. ki-
adványának 23. száma, a „Három alma
meg egy fél...” kezdetû népies mûdal. A
trió-dallam a „Kecskeméty Józsi munkái
zongorára” (1853?) c. sorozatban „Turai
emlék. Csárdás.” (1. Friss) címmel talál-
ható.

19. Az 1. dallam forrása a már említett,
Kecskeméty Józsi-féle „Egressy halotti ha-
rangozásá”-nak 2. Frisse. A 2. dallam a „Kis
szekeres nagy szekeres...” kezdetû népdal,
szöveg nélküli változata. Sárközy Ferenc:
„Elfogyott a nóta” c. csárdása, Pest, 1853.
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20. A tánc a már említett Galgóczi Em-
lék 2. frissével kezdôdik. A 2. (Vivace)
dallam a „Két honvéd dal és csárdás zon-
gorára” c. kiadványban jelent meg Pes-
ten.

21. A tánc Piu presto zárószakasza:
„...Helyre Kati – Népies csárdások zon-
gorára, átírta Herdy Ferenc, Pest...” c. ki-
adványában található.

Reményi 1853-ban Lisztnél marad
Weimarban, itt folytatja tanulmányait.
Lisztnek megtetszik Reményi különleges
egyénisége, tehetsége, a magyar zenét jól
kifejezô elôadói stílusa. Liszt „A
czigányokról és a cigány zenérôl Magya-
rországon” címû könyvében
írja róla: „...Reményi eszmé-
nye valószínûleg a
czigányoké, ezek egész büsz-
keségében, a keserûség mély
érzelmében, sokalakú és sok-
színû álmodozásában, vidor
és czifrázkodó ihletében áll
az... ô az egyedüli, ki a mos-
tani hegedûjátszók közt bírja
a valódi forma hiteles hagyo-
mányait, valamint e mûvészet
esoterikus (megj.: csak a be-
avatottak számára érthetô) ér-
zékét... Reményi élénk, nagy-
lelkû, kissé bohócos, minden
egyhangúságtól ment termé-
szetek egyike, kinek eredeti-
sége mindenben s mindenek
daczára utat tör magának. Te-
hetsége életerejének záloga s
ez egészen különös állást ígér
neki azon férfiak csarnoká-
ban, kik a mûvészet elhaló
czélját felemelik.”

Liszt 1853 október 6-ra ta-
lálkozót beszél meg az 1849-
es májusi, drezdai felkelés
bukása után Svájcba mene-
kült Richard Wagnerral, a né-
met határhoz közeli Basel-
ban. Lisztet Reményi is elkí-
séri, és késôbb beszámol e két
nagy muzsikus találkozásáról
(Zenészeti Lapok, 1863 aug.
20.).

1854-ben Reményi Angliába megy és
ott marad egészen 1860 elejéig. Csakha-
mar elnyeri a „Solo Violinist to the
Majesty the Queen” címet. Amint Degré

Alajos visszaemlékezéseiben írja (Buda-
pesti Hírlap, 1891. január 4.), Reményi
annyira kedvence volt Viktória királynô-
nek, hogy Windsorban, betegsége alatt, a
mûvésznek a mellékszobában nyitott ajtó
mellett kellett játszania.

1859 november 28-án Liverpoolból
lelkesen írja Lisztnek, hogy megérkezett
az amnesztia, hazatérhet Magyarország-
ra! Reményi ugyan már egy évvel koráb-
ban levelezésben áll a Nemzeti Színház-
zal egy pesti fellépés lehetôségérôl, de az
amnesztia egyre késik. (Liszt barátjának,
báró Augusz Antal helytartótanácsi elnök
közbenjárására és Reményi édesanyjának
személyes kérésére Ferenc József megad-
ja az amnesztiát.)

Lássuk most Reményinek Szigligeti
Edéhez, a Nemzeti Színház titkárához,
Budapestre írott levelét, amely jól tükrö-
zi „az angol királyné prímás cigányának”
bohókás egyéniségét, ugyanakkor hazája
iránti komoly elkötelezettségét.

„39. Mornington Road
London 1858. július 22.
Regent’s Park
London
England

Tisztelt Titkár Úr!

Becses levelét múlt hétfôn, e hó 19-én
vettem – és már feleltem is volna –, de
nagyon el voltam foglalva. – A szerzô-
dést illetôleg válaszom a következô. Úgy
hiszem, hogy meg van Ön gyôzôdve ar-
ról, hogy én nem annyira valamely nagy
anyagi kilátás reményében, mint azon
óhajtásnál fogna szándékozom hazamen-
ni, hogy hazámnak és nemzetemnek –

melynek elösmerése elôt-
tem minden idegen babé-
roknál és tapsnál nagyobb
becsben áll – mûvészete-
met bemutassam.

De mindamellett tarto-
zom azzal mûvészi hírne-
vemnek, hogy díjaztatá-
som ne legyen csekélyebb
annál, amelyhez hozzám
hasonló mûvészek igényt
tartanak. – Én inkább sze-
rettem volna, ha Önök tet-
tek volna nekem ajánlatot.
(Mert meg vagyok gyô-
zôdve, hogy ez ajánlat
olyan lett volna, aminôt én
– ki különben is inkább
nemzetem iránti tisztelet-
bôl, mint bármi más egyéb
okból fogok hazámban
megjelenni és fellépni – el-
fogadhattam volna.)

1. Úgy hiszem, nem fog
taxálásnak (megj. a taksa
meghatározásának) tekin-
teni (mert ettôl rendkívül
irtózom), ha a tiszta jöve-
delemnek felét igénylem –
ez igényre annyival inkább
bátorittatván, mert mint
Ön is megjegyzé, és ma-
gam is reménylem, fellé-
pésem bizonyosan a kö-
zönség érdekét nem

mulasztandja el nagymértékben felkel-
teni. – Miután Önöknek éppen oly
érdekökben lesz, mint nekem, hogy a jö-
vedelem mentôl nagyobb legyen, a beme-
neti árak fel- vagy nem emelésének ildo-
mosságát  határozzák el Önök.
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2 Az idôt  illetôleg decembert válasz-
tom – akkor az angol királynénak úgy
sincs szüksége a primás cigányára – egy-
elôre szerzôdjünk 6 estélyre – a többire
nézve (ideértve jótékony  célokra való
elôadásokat (szerzôdhetünk majd szemé-
lyesen, ha a közönség részvéte és a Nem-
zeti Színház érdeke is úgy hozza magá-
val.

3. Miután az én fellépésem igen termé-
szetszerûleg  legfôbb érdekét fogja tenni
az illetô estéknek igen óhajtanám, hogy
semmi darab ne adattassék, vagy legfel-
jebb csak olyan rövid, mint lever de
rideau (megj.: egyfelvonásos) szolgáljon,
és hogy ennélfogva a kérdéses estéknek
egészen hangversenyi jelleme legyen.
Megjegyzem ugyanis, hogy saját szerze-
ményeimet és másokét felhasználva,
szándékozom a hangversenyeknek,
amennyire csak lehetséges, philharmoni-
cai jelleget adni.  Ha ezen pontokra néz-
ve egyetértünk, és Önöktôl választ nye-
rek, úgy november vége felé bé fogok
rukkolni Pestre.

Itt van vége az officiális stílusnak  én
már meguntam, és reménylem, hogy
Önök is.

Ha tehát a feljebb említett pontok nem
tetszenének, megsúgom nem hivatalosan
(ami annyit teszen, hogy ellenemben
ezen nyilatkozatom hivatalosan fel ne
használtassék  mert létezését akkoron na-
gyobb emberek és diplomaták példájára
el fognám tagadni), hogy egy jó tál ká-
posztáért (töltött káposztát értek) és a
Magyarok Istenének nagyobb dicséretére
elhúzom én úgy, hogy hegedûlt arról
Szent Dávid, hogy valaki utánozhasson.

Amint mindennek vége van, úgy e le-
vélnek is végének kell lenni – és ez a vé-
ge. – finis coronat opus. – All’s well, that
ends well. – Ende gut, alles gut. La fin
consacre les moyens. (Ez nem annyit
tesz, mint  Ende gut – alles gut  – hanem
annyit tesz, hogy a vég szentesíti a kezde-
tet.)

Még azt jegyzem meg, hogy több bo-
londot nem írok – és Isten Önnel. – Alá-
zatos szolgája maradok nagy okosan

Reményi Ede
Solo Violinist to Her Majesty

the Queen of England
(77 ismeretlen dokumentum a régi

Nemzeti Színházból – szerk. Kerényi
Ferenc, Múzsák Közmûvelôdési Kiadó)

A továbbiakról életrajzi írásában így ír
Reményi Ferenc:

„...Mûvészünk 1860 január 30-án lépett
fel elôször a Nemzeti Színházban. Fel-
sôbb helyrôl az a szigorú parancs jött,
hogy a bejelentett mûsoron kívül a mû-
vésznek egyebet játszani nem szabad kü-
lönösen a Rákóczi-indulót nem, a hátralé-
vô hangversenyek betiltásának terhe alatt.

A hivatalos mûsor után a közönség
tombolva követelte a Rákóczit. Reményi
egy ideig jelekkel igyekezett tudomásul
adni, hogy nem lehet, nem szabad. De a
közönség követelése valóságos viharrá
nôtte ki magát – s a mûvész nem tudott
tovább ellenállni. Álla alá kapta hegedû-
jét és megzendült a Rákóczi. Leírhatatlan
lett a lelkesedés, ami erre kitört.

Prottman csász. és kir. rendôrfônök
csakugyan megvonta az engedélyt a to-
vábbi fellépéstôl és Reményit Pestre in-
ternálta. Két hónapba került, míg újra
szabad volt a fellépése. Ezzel kezdôdik
Reményi Rákóczi-átiratának példátlan di-
adalútja Magyarországon, sôt egyéb or-
szágokban is...”

Olvassuk el a rendôrminiszternek kül-
dött – számunkra egy kicsit magyarázko-
dónak tûnô – jelentést is, amely egyfelôl
„izoláltan álló kívánság”-ról beszél a Rá-
kóczi induló eljátszására irányuló felszó-
lítást illetôen, másrészt „már az elsô han-
goknál óriási tetszésvihar tört ki”, és a
közönség állva hallgatta végig nemzeti
indulóját – tudjuk meg a beszámolót író
Albrecht fôhercegtôl.

„Báró Thierry Adolf cs. kir. rendôrmi-
niszter Úr ôexellenciájának Bécsben.

A C. J. Nr. 510/21. 1. szám alatt janu-
ár 23-ról kelt szíves jegyzékére való hi-
vatkozással, nem mulaszthatom el ôexel-
lenciája szíves tudomására hozni, hogy a
Londonból visszatért Hofmann Eduard,
más néven Reményi, Pestre érkezett s a
magyar Nemzeti Színházban tartott kon-
certen lépett elôször a nyilvánosság elé.

Ebbôl az alkalomból – megelôzôleg –
arra intette ôt Prottmann udvari tanácsos,
rendôrigazgató, óvakodjék a politikai ki-
hágásoktól és figyelmeztette különösen
arra, hogy gondosan kerüljön koncertjein
minden tüntetésre vezetô alkalmat. Tud-
tára adták azt is, hogy az elsô kihágás

esetén nem engedélyeznek számára több
nyilvános fellépést.

Az említett koncerten több zenedarab
elôadása után kitapsolták Reményit. Egy,
majd több hang leharsogott a karzatról:
A Rákóczit!  A földszinti közönség pedig
pisszegéssel adta jelét annak, hogy nem
csatlakozik ehhez a kívánsághoz.

Most az lett volna Reményi kötelessé-
ge, hogy visszavonuljon és az utána kö-
vetkezô, közkedvelt Hollóssy énekesnô
elôadásának adjon helyet, de ô – könnyek
színlelése közben – úgy határozott, hogy
ennek az izoláltan álló kívánságnak tesz
eleget. Meg is jelent a színpadon zongo-
rakísérôjével s eljátszotta a Rákóczi-in-
dulót egyik átiratában.

Már az elsô hangoknál óriási tetszésvi-
har tört ki, elhangzott a kiáltás: felkelni,
mire az egész közönség felemelkedett.

Reményinek ez elôre kitervelt alka-
lomból való egész fellépése világosan
mutatja, hogy a Rákóczi-induló elôadásá-
ra – amire ôt különben senki sem kénysz-
erítette – fel volt készülve.

Hogy mennyire törekszik Reményi
megjelenésével nyilvános helyeken tün-
tetni, abból is kitetszik, hogy hangverse-
nye után a Lloyd termében megtartott nô-
egyleti bálon, majd késôbb a jelentékeny
számú diákoktól látogatott Anker-bálon
is megjelent, s ünnepeltette magát.

Mivel Reményi egész magaviseletébôl
kitetszik az a szándék, hogy magát a nap
politikai hôsévé avassa és félô, hogy
ezentúl minden fellépésével újabb tünte-
tésekre fog alkalmat adni, az elmondottak
pedig csak az ô magatartásának tulajdo-
níthatók, ennélfogva megtiltatott neki a
nyilvános hangversenyeken való további
fellépés.

Miután Reményi olyan egyéniségnek
is mutatkozik, akinél attól lehet tartani,
hogy pesti fellépésének betiltása esetén
vidékre megy és ott lép fel tüntetôleg,
Prottmann udvari tanácsos az útlevél-
elôírások értelmében jegyzôkönyvileg tu-
datta vele, hogy rendôri beleegyezés nél-
kül nem távozhat el az itteni rendôri kerü-
letbôl, én pedig ugyanakkor a helytartóta-
nács alelnöki osztályának azt az utasítást
adom, hogy Reményinek másfelé megkí-
sérelt fellépését minden esetben meg kell
akadályozni.

1860. február 6. Albrecht fôherceg”

Rakos Miklós

(A következô számban folytatjuk.)
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