
BIHARI, LAVOTTA 250, EGRESSY 200

3636

Fehér Éva

A verbunkos 
mint emlékezethely 

a 19. század els� felében
Bevezet�. A  történet- és kultúratu-

dományok egyik jelenleg legnépsze-

r�bb kutatási területe az emlékezet-

helyeké. Jelen el�adás sz�kre szabott 

keretei okán nincs rá lehet�ségem, 

hogy b�vebben kifejtsem az emléke-

zethely-problematikát, így csak dió-

héjban foglalom össze a leglényege-

sebb tudnivalókat. Az eredetileg Pierre 

Norától származó emlékezethely-fo-

galom, a  lieu de mémoire a hetve-

nes évek végét�l kezdve számtalan 

újraértelmezésen esett át, defi níció-

ja nagyban függ az éppen aktuális 

kritikai értelmezést�l, és attól, hogy 

milyen tartalmat és funkciót tulajdo-

nítunk egy adott emlékezethelynek. 

A  Nora-féle fogalom a már Maurice 

Halbwachstól1 is ismer�ssé vált em-

lékezet–történelem dichotómiára és 

ezek természetéb�l és m�ködési me-

chanizmusaiból ered� különböz�sé-

gére épül. Az emlékezethelyek iránti 

társadalmi és történetírói érdekl�dés 

és igény megjelenése Nora szerint az 

emlékezet és a történelem végleges 

szakításából eredeztethet�. Az em-

lékezethelyeket mindig egy (nemze-

1 Maurice Halbwachs a kollektív emlékezet-

r�l kifejtett elgondolásait lásd b�vebben: 

Maurice Halbwachs, On collective memory, 

The University of Chicago Press, Chicago, 

1992, vagy Jan Assmann, A kulturális em-

lékezet. Írás, emlékezés és politikai identi-

tás a korai magaskultúrában, Atlantisz, Bp., 

1999

ti) közösség felejtést�l való félelme 

hívja életre és tartja fent, s  els�d-

leges szerepük, hogy felidézzék és 

elevenné tegyék az elfeledett múltat. 

Az emlékezethelyek hármas értelm�-

ek: anyagi vagy virtuális hordozói az 

emlékezésnek, szimbolikussá eme-

lik azt, valamint mindig van valami 

funkciójuk (pl. didaktikai célzat), és 

természetesen nem jöhetnek létre az 

emlékezés szándéka nélkül.2 Szakdol-

gozatom is egy kívánt lenni a szám-

talan emlékezethely-irodalom közül, 

nevesül a magyar nemzeti kulturális 

és szellemi emlékezethelyek egyiké-

nek, a  verbunkosnak a vizsgálatával, 

s amelynek most egy jócskán lerövidí-

tett változatát szeretném a szélesebb 

hallgató- és olvasóközönség elé tárni.

A  magyar tánczene a 19. szá-

zad elejének nyilvánosságában. 

A  verbunkos emlékezethelyként való 

megképz�désér�l, kés�bbi formáló-

dásáról, tartalmi és alaki változásairól 

mindenekel�tt a 18. század végi és 

a 19. századi nyilvánosságot feldol-

gozva alkothatunk képet. A  korabeli 

sajtómegjelenések színházi és hang-

verseny-tudósításai, a  nemzetiesedés 

2 Pierre Nora emlékezethely-fogalmáról lásd 

b�vebben: Pierre Nora, Emlékezet és tör-

ténelem között – a helyek problematikája, 

in: U�, Emlékezet és történelem között. 

Válogatott tanulmányok, szerk. K. Horváth 

Zsolt, Bp., Napvilág, 2010, 13–33.
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hangadóinak költeményei, prózai m�-

vei és egymás közötti levelezése, va-

lamint a 19. század második felében 

a „zenészeti” lapokban kifejl�d� kri-

tikai és egyre tudományosabbá váló 

diskurzus határozta meg a nemzet 

gondolkodásában a magyar tánc zene 

pozícióját és megítélését. Az el�adás 

rövidsége miatt közelebbr�l csak a 

verbunkos h�skorát, azaz az ún. vir-

tuóz-triász m�ködését, és a Szabolcsi 

által „második nemzedéknek” neve-

zett verbunkosszerz�k korszakát vizs-

gálom meg. Ez nem jelent mást, 

mint hogy a verbunkos emlékezet-

hely-alapító szövegeit veszem górcs� 

alá, vagyis a születése pillanatában 

érhetjük tetten az emlékezethelyet. 

A 19. század els� fele kollektív emlé-

kezetének „lábnyomai” közül érdemes 

Csokonai Vitéz Mihálynak Dorottya 

vagyis a dámák diadalma a fársán-

gon cím� eposzparódiájában írott so-

raival kezdeni.

Miután a vígjáték mulatozó sokasá-

ga a bálon végigugrálta az összes akko-

riban divatos táncot, a minétt�l kezdve 

a valceresen, kontratáncon, lengyelen 

át a mazurkáig és kozákig, felszólíttat-

tak végre magyar táncot járni, melyre

„Minden magyar szívek azonnal buz-

dúlnak,

�si természetes lángjaiktól gyúlnak,”

(Dorottya, 39. old.)3

Ez az �si láng nem más, mint „rá-

tartós g�gje Ázsiának”, s magának a 

verbunknak is „Ázsiai színben fénylik 

nemessége”.4 A kor közvéleményében 

a  magyar eredettudatnak integráns 

része volt a nemzeti sajátságoknak 

3 Csokonai Vitéz Mihály, Dorottya vagyis a 

dámák diadalma a fársángon, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1985, 39.
4 Uo., 39., 40.

és törekvéseknek minden küls� és 

reprezentatív megnyilvánulása, akár 

az öltözetet, akár a táncot és zenét 

tekintjük:

„Nemes magyar táncom! ki �si nyel-

vünkkel

S ruhánkkal jöttél ki dics� nemze-

tünkkel,”

(Dorottya, 40. old.)

Csokonai a jegyzetek között hozzá-

f�zi, hogy el�deink korábban a ver-

bunkost „nemeses táncnak” nevezték5 

– joggal feltételezhetjük, hogy itt nem 

pusztán a tánc el�adásának módjára 

és jellegére történ�, valamint a kül-

s� szemlél�ben keltett benyomásokra 

alkalmazott jelz�ként értelmezhet� a 

„nemeses” fogalom, hanem a tánc �s-

magyar és rendi eredetére való utalást 

is magában rejti. Az erre irányuló leg-

újabb kutatások egyértelm�en az állí-

tás ellenkez�jét bizonyítják, mégpedig 

azt, hogy a verbunkos els�sorban 

népi elemekb�l építkez� és a katonai 

toborzások alkalmával csiszolódó m�-

faj, amely a nemzeti ébredés id�sza-

kában terjed csak el a fels�bb rétegek 

között. Tehát Fabó Bertalan megál-

lapítása sem helyes, aki úgy tartja, 

hogy a tánc kialakulásában szerepet 

játszott a palotás szalontánc is, továb-

bá hogy a vonuló hadsereg külföldr�l 

hozta magával a verbunkos alapjait.6 

Mégis a középkori gentilis tudatnak7 

5 Uo., 40.
6 Alekszander Móži, Verbunkos. A  legény-

fogdosás és verbuválás korának tánca a 

magyar és szlovák irodalmi és zenei doku-

mentumokban I., Magyar Zene, 1985, 1, 

110.
7 A  gentilis tudatról mint ún. protonemzeti 

tudatról lásd b�vebben: Sz�cs Jen�, A ma-

gyar nemzeti tudat kialakulása, JATE, Sze-

ged, 1992
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a maradványa és ambíciója érhet� 

tetten a „nemeses tánc” kifejezésben, 

amely kizárólagosan próbálja az ázsiai 

sztyeppékr�l kivándorolt nemzetalko-

tó nemességnek tulajdonítani a ma-

gyar táncot. Megmutatkozik ez a lassú 

verbunkos és a friss szétválasztásában 

is, mely az el�bbinek méltóságtel-

jes, „felséges állásában” és a tánclé-

pések mértéktartásában jelentkezik, 

mely „legjobban egyez sz�z szemé-

remmel”, míg az utóbbi túlzott moz-

galmasságából ered�en sem lehet 

magyar gyöker�.8 A  frisset Csokonai 

mellett Balla Károly is tót eredet�nek 

tartotta, mivel annak vigalmassága és 

idétlen „testfi ntorgatásai” nem illenek 

a magyar lélek érzületéhez.9

Itt egy rövid kitér� szükségelte-

tik, ugyanis a fenti megállapításhoz 

kapcsolódóan elengedhetetlen, hogy 

ne essen szó arról, hogy a magyar 

verbunkostánc és a verbunkoszene 

karakterisztikumának egyik legmeg-

határozóbb eleme a militáris jelleg. 

Nem is lehetne ez másként, hiszen e 

két, szorosan összetartozó, s  a régi-

ségben egymástól elválaszthatatlan 

m�faj kialakulásában a dönt� szere-

pet a katonai toborzások játszották. 

A  verbuválás ezen rendkívül fontos 

szerepének kifejtése messzire vezet-

ne, és nem is kapcsolódik szorosan 

a tárgyhoz, említése mégis releváns, 

és összefügg azzal, hogy mit tekin-

tettek a kortársak a magyar néplé-

lek és karakter jellegzetességeinek. 

A  18. század végén az idegen nem-

zetek szemtanúinak jelentése szerint 

a verbunkos mint egy nyilvánvalóan 

„hadi tánc” említhet�, ami rögtön 

kit�nik rendkívüli eszközhasználatá-

val, vagyis a sarkantyúk pengetésé-

8 Csokonai, i. m., 40.
9 Balla Károly, A’ magyar nemzeti táncról, in: 

Tudományos Gy�jtemény, 1823. 7. 95.

vel, amely nemcsak elmaradhatatlan 

kelléke a férfi  táncosok öltözetének, 

hanem szervesen alakítja is a tánc 

ko reográfi áját. Nem mellékesen a 

verbunkos „a  nemzet jellemét rend-

kívüli mód kifejezi”.10 Hoffmann von 

Hoffmansegg német utazó, akit�l ez 

a megállapítás származik, már nem 

valami falusi korcsmában vagy saras 

vásártéren vehette szemügyre a ver-

bunkostáncot, hanem egy pesti bá-

lon, amib�l egyértelm�en következik, 

hogy a század végére már nem csu-

pán a katonák és parasztok táncolták, 

hanem a polgárok és nemesemberek 

között is elterjedt volt. A  legtanulsá-

gosabb mégis egy német polgár be-

számolója, amelyet Sándor Istvánon 

keresztül ismerhetünk, s  amelyet ér-

demes egészében idéznünk: „[a  ver-

bunkos] teljesen a magyar karak-

ternek mértéke szerint készült, és ki 

merem jelenteni, hogy egyetlen nép 

sem bír oly nemzeti tánccal, mint a 

magyar nemzet, amely ugyanannak 

a sajátságos karakternek az egészét 

kifejezésre tudná juttatni.”11 Ennek 

a sajátságos magyar karakternek a 

megítélése sosem volt negatív el�jel-

t�l mentes, s�t, a  18. század elején 

a délnémet és osztrák területeken 

elterjedt Völkertafel, amely az európai 

nemzeteket hasonlította össze, sem 

sorolja tulajdonságai alapján el�kel� 

helyre a magyarokat. Igazság szerint, 

a  tábla ábrázolásában a magyarnál 

már csak az orosz és a török nép 

bizonyul hitványabbnak, a  többi nála 

mind el�bbre való. A magyar h�tlen és 

áruló, szereti a lázadást, hadviselését 

tekintve is lázongó, azonkívül a leg-

10 Idézi Alexander Móži, i. m., 110.
11 A szövegrészletet saját fordításomban köz-

löm, a német eredetit idézi Réthei Prikkel 

Marián, in: A  magyarság táncai, Studium, 

Bp., 1924, (1985), 168.
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kegyetlenebb, s  életét is háborúban, 

szablya által veszíti el. Hogy a Népek 

táblája mennyire vehet� komolyan, 

és mennyire értelmezhetjük az iró-

nia mentén, az kérdéses, elnagyolt 

karikatúraszer�sége ellenére mégis 

ismeretes sztereotípiákra er�sít rá. 

Ennek a képnek a módosulása a ma-

gyar rendek Mária Teréziának tett h�-

ségesküjével következett be, amikor 

a magyarság olyan új attribútumokat 

nyert el, mint a büszkeség és bátor-

ság. A magyarok háborúskodó kedvé-

r�l való megállapítás azonban sosem 

volt egyoldalúan pejoratív felhangú, 

a nép merészségét és katonai helytál-

lását mindenkor elismerték. Ennek a 

bátorságnak és egyedülállóan büszke 

magatartásnak a respektálása világlik 

ki tehát a magyar táncban gyönyörkö-

d� külföldiek elragadtatott hangjából, 

akik a magyar lelkület és nemzet 

elidegeníthetetlen reprezentánsának 

tekintették a verbunkost.

Csokonai és Balla korántsem kép-

viseltek kivételes néz�pontot a magyar 

tánc megítélésében. Berzsenyi Dániel 

nemcsak Bihari Jánosnak volt �szinte 

tisztel�je, hanem általánosságban is 

rajongott a verbunkoszenéért: „Én 

a magyar muzsikában és táncban 

ideált látok, s azt hiszem innét, hogy 

nemzetünknek valaha aesthetiás kul-

túrájának kellett lenni, s hogy eleink-

nél a magyar tánc nemcsak mulat-

ság, hanem legvalódibb aesthetiás 

gymnastika volt, amit nyilván mutat 

annak egész természete, s nyilván bi-

zonyít Kinizsink H�stánca.”12 További 

gondolatai is egybevágnak Csokonai 

már idézett meglátásaival a magyar 

12 „Berzsenyi Dániel levele Gróf Széchenyi 

István és Báró Wesselényi Miklós Úraknak”, 

kelt Miklán, 1830. február 25-én. In: Ber-

zsenyi Dániel összes m�vei, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1968, 483.

tánc arányosságáról és nemes, fenn-

költ érzéseket kifejezni képes voltáról, 

amikor így ír: „Ez a tánc oly gazdag 

különféleséggel bír, hogy az valamint 

minden kigondolható szép mozdu-

latokat és er�fejleteket, úgy minden 

szép érzelmeket egyaránt magába 

foglal.”13 Berzsenyinek a klassziciz-

mus antik szépségeszményén alapuló 

állítása, mely a nemzet régmúltjában 

valamiféle görögökéhez hasonló esz-

tétikai kultúrát feltételez („örök ideál 

a görög”14), amelynek a tánc, jelesül 

a magyar nemzeti tánc, mint m�-

vészeti és testgyakorlási harmóniás 

eszköz, szerves része volt, annak a 

gondolatát is magában foglalja, hogy 

a magyar nemzet nagyságában és 

nagyszer�ségében az ókori Hellász-

hoz mérhet�. Azon nézet mögött, 

mely szerint a verbunk esztétikailag 

fölötte áll más nemzetek táncainak, 

akár a szupremáciának némi halvány 

el�szelét is érzékelhetjük. Jól látta ezt 

Klein Henrik híres zenepedagógus is, 

aki szerint „a magyar éppúgy, mint a 

spanyol, büszke s azt hiszi magáról, 

hogy a földkerekség els� nemzeté-

hez tartozik”.15 Az „Én” – amely jelen 

esetben azonos a nemzettel – önmeg-

határozásának egyik lényeges mozza-

nata a „Másikkal” való összehasonlítás 

és az ahhoz való viszonyítás. A szám-

ba vett tulajdonságok felnagyítódnak 

és pozitív tartalommal tölt�dnek fel, 

a nemzeti karakter(nek vélt) jellegze-

tes elemeit felvonultató küls� szimbó-

lumok – aminek a magyar tánczene is 

tekinthet� – pedig nemcsak megkü-

13 Uo., 483.
14 Uo., 482.
15 Klein Henrik, Ueber die Nationaltänze der 

Ungarn, in: Legány Dezs�, A magyar zene 

krónikája: zenei m�vel�désünk ezer éve 

dokumentumokban, Zenem�kiadó, Bp., 

1962, 148. A továbbiakban MZK.
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lönböztetnek és elválasztanak, hanem 

adott esetben a Másik fölé is emelnek.

Tehát itt is visszatér az a karak-

terológiai gondolat, amely a magyar 

táncon átsz�rve látja megjelenni a ma-

gyar nemzet sajátosságait, az egyszer-

re er�teljes és elegáns tánclépésekben 

ott érzi a régi diadalmas h�sök harc-

mez�n tanúsított bátorságát, a  ma-

gyar katona keleti vadsággal párosított 

fennkölt büszkeségét. Úgy látszik, ez a 

karakterizálás nem teljesen burkoltan, 

annál inkább tendenciózus nyíltsággal 

folyt, mivel Klein szerint „a  zenem�-

vész számára, aki nemzeti táncokat 

helyesen akar megítélni, els�rend� 

követelmény, hogy el�ször jól ismer-

je a nemzet f� vonásait és jellemét, 

melynek zenéjével ismerkedik”.16 

Kinizsi Pál h�stáncának felemlegeté-

se jól példázza a magyar tánc(zene) 

összekapcsolódását a dics� nemzeti 

múlttal és a vitéz magatartással, amely 

összefüggést szemmel láthatóan egé-

szen refl ektálatlanul használta fel a 

kor közvéleménye, amit az is bizonyít, 

hogy az 1479-i kenyérmezei csata 

h�sének legendás-anekdotikus táncát 

Berzsenyi magától értet�d�en azono-

sította a 19. század verbunkjával. S�t, 

két évtizeddel kés�bb, 1854-ben Jókai 

Mór már egyenesen „toborzóként” ne-

vezi meg Kinizsi gy�zelmi örömtáncát 

a csatamez�n.17

16 Uo., 148.
17 „A gy�ztes magyar had ott pihen meg a vér 

mezején, a  harci tárogatóból lakomai dal 

zeng, s a gy�ztes vezérnek jó kedve támad 

a vidám hangokra, táncra kerekedik a lobo-

gó �rt�z mellett, s hogy ne táncoljon egye-

dül, felkap fogai közé egy elesett törököt 

és úgy járja vele a toborzót. Ez a Kinizsi Pál 

tánca.” In: Jókai Mór, A magyar nemzet tör-

ténete regényes rajzokban. A kenyérmezei 

diadal, http://mek.oszk.hu/00800/00840/

html/jokai83.htm

Kölcsey Ferenc a „nemzeti búson-

gó karaktert” nem egyszer�en ösz-

szeférhet�nek, hanem párban járónak 

látja a „lárma-kedveléssel”, a „hirtelen 

fellobbanással” s  „féktelen kiárado-

zással”, így a magyar néplélek eme 

kett�s, ambivalens voltából vezethe-

t�ek le „a nemzeti muzsikának majd 

a pajkosságig eleven, majd a csüg-

gedésig lassú hangjai” is.18 Berzsenyi 

szintén észrevételezi ezt a kett�ssé-

get, amikor azt írja, hogy a toborzót 

(a  lassú verbunkost) sem csak a szo-

morúság, s víg táncdalunkat (a  frisst) 

sem pusztán a vigalom jellemzi, s eb-

b�l természetszer�leg következik, 

„hogy Biharinak még halotti nótá-

jából is kimosolyg a táncütés”.19 De 

„a  magyar muzsikának ezen igen 

ideá lis charaktere”20 nem pusztán a 

hadi vitézked� h�sök lelkületét, nem-

csak az összes magyar ember saját-

ságos lelkivilágát és érzelmeit tükrözi 

vissza, hanem benne felsejlenek egy 

formálódó nemzet identitáskeresésé-

nek, politikai törekvéseinek grandió-

zus álmokat szövöget�, meg-megtor-

panó, hol optimista, hol pesszimista, 

kétségek közt verg�d� s néha az 

álmokból felocsúdó hangjai.

A  verbunkosszerz�k egyedülálló 

respektussal bírtak a 19. század els� 

felében. Az olykor egészen naiv, ám 

joggal megalapozott rajongás némi-

leg már el�revetíti a romantika író- és 

költ�kultuszát, de mind megjelenési, 

mind tartalmi és eszmei formájában 

eltér még attól. Egy külön el�adás 

18 Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok, in: 

Kölcsey Ferenc összes költeményei. Nem-

zeti hagyományok. Parainesis, Osiris Kiadó, 

Bp., 2008, 198.
19 Berzsenyi Dániel, Poétai Harmonistika, in: 

Berzsenyi Dániel összes m�vei, Szépirodal-

mi Könyvkiadó, Bp., 1968, 337.
20 Uo., 337.
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témája lehetne az a „kultusz-kezde-

mény”, amely ezen komponistákat 

körülvette, mivel egyesek úgy gon-

dolják, hogy a kultusz és az em-

lékezethely gyakorlatilag ugyanaz, 

különböz�ségük abból fakad, hogy 

a kultuszok az emlékezethelyekkel 

szemben szándékvezéreltek. De leg-

alábbis a kultuszok halmaza egy ré-

szén fedésben áll az emlékezethelyek 

halmazával, avagy az utóbbiba integ-

rálódik.21 Mindenesetre nagyon rövi-

den szeretném áttekinteni, hogy mely 

jelek utalhatnak ezekre a kultuszokra, 

amelyek hozzájárultak a verbunkos 

mint emlékezethely kialakulásához és 

meger�södéséhez. A  verbunkosmes-

terek közül Bihari János volt az egyik 

leginkább elismert és körülrajongott, 

talán mert � érhette el a legszélesebb 

társadalmi rétegeket muzsikájával hi-

vatásos (cigány)zenész mivoltából fa-

kadóan. Bihari személyesen többször 

tiszteletét tette Bécsben, bizonyos 

császári ünnepélyek alkalmával, s bár 

ezeknek a látogatásoknak a részletei 

inkább sorolhatóak a Mátray Gábor 

által imitt-amott felcsipegetett legen-

dáriumhoz, azt mégis bizonyosnak 

vehetjük, hogy I. Ferenc császár hal-

lotta �t muzsikálni.22 Emellett más 

méltóságokat is szerencséltetett m�-

vészetével; a Hazai és Külföldi Tudó-

sítások hasábjain olvasható, hogy az 

1820-as hadgyakorlat mulatságain, 

amelynek Albert királyi herceg volt a 

házigazdája, egyszerre csak „meg-

szólamlott a magyar muzsika, s ama 

híres heged�sünk, Bihari, oly kel-

lemetesen húzta a magyar nótákat, 

21 Takáts József, A  kultuszkutatás és az új 

elméletek, in: Az irodalmi kultuszkutatás 

kézikönyve. Tanulmánygy�jtemény, Kijárat 

Kiadó, Bp., 2003, 298.
22 Sárosi Bálint, Bihari János (Magyar zene-

szerz�k 21.), Mágus Kiadó, Bp., 2002, 6. 

hogy az � mesterséges fogásait, kik 

eddig nem ismerték, egész gyönyö-

r�séggel hallgatták”,23 többek között 

az angol királyi herceg is.

Persze nem mindenkinek a szívét 

hatotta meg oly mértékben a magyar 

stílusú muzsika, hogy kritikátlanul 

fogadta volna; Szemere Pál egy Ka-

zinczyhoz intézett levelében számol 

be róla, hogy Pest-Budán tartózkod-

va összetalálkozott a jó Berzsenyi-

vel, s  többször is együtt költötték el 

ebédjüket és vacsorájukat, valamint 

múlatták az id�t. Berzsenyi, akárhova 

tértek be, folyamatosan Bihari fel�l 

tudakozódott, s  a német muzsikán 

elégedetlenkedett. Végül a Paradi-

csom fogadóban leltek rá a költ� 

vágyai tárgyára: „Berzsenyi Biharival 

sokáig hegedültetett s annyira el volt 

ragadtatva Bihari által, hogy a más 

szobában utána várakozókról egé-

szen elfelejtkezett.”24 Azonban úgy 

látszik, hogy a varázslat nem volt 

túlzottan ragadós, ugyanis Szemere 

a következ�t jegyzi meg: „Vitkovics 

és én, akik eddig Berzsenyi kedvéért 

hallgattuk Biharit, megunatkozánk 

s visszamentünk társainkhoz s Ber-

zsenyit egyedül hagytuk muzsikásá-

val.”25 S  ugyanígy, amikor Berzsenyi 

felszólítja a cigány heged�st: „Te pe-

dig Bihari húzd. Énnekem a muzsi-

ka, csak magyar nóta legyen, igen 

tetszik”, Szemere visszakozik: „Nem 

igen nékem.”26

Lavotta János népszer�sége ki-

világlik már abból is, hogy kézr�l 

kézre adta egymásnak a hazai ne-

messég színe-java, és több város 

23 Hazai s Külföldi Tudósítások, 1820, idézi: 

Legány MZK, 161.
24 Szemere Pál levele Kazinczy Ferenchez 

1810. április 27-én, idézi Legány MZK, 159.
25 Uo., 160.
26 Uo., 160.
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frissen alakult színjátszótársulata is 

igényt tartott zenei szolgálataira. Ber-

nát Mihály kéziratos Lavotta-életraj-

zában azt állítja, hogy a komponistát 

még ifjúkorában (16 évesen) II.  Jó-

zsef császár is hallotta muzsikálni 

Bécsben: a  császár „s  a többi nagy 

méltóságok bámulva bámulták az � 

szapora ujjakkal ruházott virtuosa 

kezeit, úgyhogy els� látásra (prima 

vista) akármely nehéz, mesterséges 

és új darabokat úgy jádzott kótákból 

hegedüjén, mintha azon munkákat 

már régen látta s gyakorlotta vólna 

az el�tt”.27 De nem ez volt az egyet-

len eset, amelyet Bernát feltételez, 

ugyanis pár évvel kés�bb az álruhás 

(!) császár a Hét Elector szállóban, 

angol lordok társaságában ismét gyö-

nyörködhetett Lavotta virtuóz játéká-

ban, amit 6 arannyal hálált meg neki, 

a  jelen lév� angol uraságok pedig 

hosszas könyörgés után megvásá-

rolták t�le heged�jét 30 aranyért.28 

Bár Bernát lejegyzéseit magától La-

vottától eredezteti, azt már Szilágyi 

Sándor, Lavotta korai 20. századi 

életrajzírója is er�sen kétli, hogy ezen 

adatok hitelesek volnának, sokkal va-

lószín�bb, hogy Bernát fantáziáját az 

életrajz papírra vetése közben min-

denféle mendemondák, anekdoták 

befolyásolhatták.29

A  virtuóz-triász tagjai közül leg-

kevesebb forrásunk Csermák Antalról 

maradt fenn, akár az életrajzi adatokat, 

akár tevékenységének nyomait akarjuk 

vizsgálni. Az el�bbiekhez legtöbbet Fáy 

Istvántól tudunk, aki így vallott róla: 

„Magyarok! e névnek említése [Cser-

27 Bernát Mihály Lavottáról írott életrajzát idézi 

Legány, MZK, 170.
28 Uo., 170–171.
29 Szilágyi Sándor: Lavotta János. A kor és az 

ember, Könyvbarátok Szövetsége, Buda-

pest, 1930, 49–50., 55–56.

máké], mindenki el�tt, ki a hazai m�-

vészetnek pártolója és kedvel�je, va-

lóban szent! Igenis! Csermák, a Nagy 

Csermák volt a magyar zene klassikus 

Bethowenje. Játékban Lavottát, Bi-

harit, mindegyiket fel�lmulta, párja 

nem vala, compositióiban pedig senki 

meg sem közelíti!”30 Népszer�ségére a 

legékesebb bizonyíték azonban a neve 

alatt kiadott kották évtizedek alatt so-

hasem csökken� száma, s  ugyanaz a 

nemesi kúriák és hangversenytermek 

közötti vándorélet, amely Lavotta éle-

tét is fémjelezte.

Az eggyel kés�bbi zenészgenerá-

ció tagjaként ismeretes Rózsavölgyi 

Márk (kb. 1833-ig Rosenthal Markusz) 

m�veit még gyakrabban jelentették 

meg, mint bármelyik szerz�ét a fent 

említettek közül. Ráadásul 1844-ben, 

amikor a Nemzeti Kör ’Nemzeti Zene-

tár’ kiadásának igényével lépett fel, 

a  legels� kötet éppen Rózsavölgyi 

zongorára írott magyarjainak gy�jte-

ménye lett.31 A komponista 1848 feb-

ruárjában bekövetkezett halála után 

Pet�fi  Sándor egy verssel emlékezett 

meg róla. Véleményem szerint ez a 

költemény képezi meg a legtisztábban 

és legegyértelm�bben a magyar tánc-

zenét mint emlékezethelyet.

„Cudar nemzet biz a magyar, hiába,

Nem igen néz se’ el�re, se’ hátra,

Elfeledte, ami történt ezel�tt,

A jöv� meg? bánja is ez a jöv�t.

Bánja is ez a jöv�t!

Egyszer ember csak a magyar, mikor a

Fülét, szivét megtölti a muzsika,

30 Fáy István, Csermák Antal, idézi Legány, 

MZK, 174.
31 Pándi Marianne, Hangászati mulatságok, 

Mágus Kiadó, Bp., 2001, 34. = Pándi Ma-

rianne, Száz esztend� magyar zenekritiká-

ja, Zenem�kiadó Vállalat, Bp., 1967, 35. 
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Könnybe lábbad a két szeme olyankor,

Eszébe jut a siralmas hajdankor,

A siralmas hajdankor.

Sirathatjuk is a multat, Mohácsot,

Kiket ott a török fegyver levágott;

Ha �ket eltemették vón rendesen,

Húszezer sír állna ottan egy helyen,

Húszezer sír egy helyen!

[…]

Ébredj föl, vén muzsikus, vén barátom,

Hadd busúljunk, lelkesedjünk nótádon,

Olyan istenigazában tudtad te,

Hogy hol fekszik a magyarnak a szive,

A magyarnak a szive.”32

A „cudar magyar nemzetnek” tehát 

a legnagyobb problémája, hogy elfe-

ledte múltját, emlékezni nem tud és 

nem is akar. De amikor felcsendülnek 

a magyar zene, a  verbunkos hangjai, 

akkor hirtelen emlékezni kezd, és a 

legszorosabb közelségbe kerül saját 

múltjával. Az identitás az emlékeken, 

az emlékezésen keresztül épül fel, 

 azaz aki nincs tisztában saját múltjá-

val, az mintegy nem is létezik, sze-

mélyiségének határai elmosódnak, bi-

zonytalanok. De nemcsak az egyének, 

hanem a nemzetek is csak múltjuk 

teljes tudatában és él� ismeretében 

képesek önmagukat meghatározni, 

látjuk ezt Aleida Assmann defi níciójá-

ban is az emlékezethelyekr�l: „funk-

ciójuk szerint szimbolikus id�be és 

térbe helyezik, megkülönböztethet� 

identitással, közös kulturális gyakor-

latokkal látják el az illet� nemzetet, 

érzelmi töltetet adva a közös referen-

ciáknak”.33 Az emlékezethely hármas 

értelme is tetten érhet� benne: az 

32 Pet�fi  Sándor összes költeménye, Tóth 

Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 

2003, 731–732.
33 Aleida Assmann, Az emlékezet átalakító 

ereje, Studia Litteraria, 2012/1–2. Emléke-

zethelyek, 15.

anyagi és/vagy virtuális hordozó nem 

más, mint a „muzsikus” vagy a „nó-

ta”. Szimbolikus értelmében egyfajta 

eredetalkotást visz végbe, amikor a 

magyar zenének és magyar léleknek 

az összefonódásáról beszél (lásd Cso-

konait!), a  költemény „hol fekszik a 

magyarnak a szive” sorában. A  ver-

bunkosnak mint emlékezethelynek 

a funkciója pedig nem más, mint hogy 

a múltat feltámassza és a jelenhez 

kapcsolja, továbbá hogy a nemzet 

identitását meger�sítse („eszébe jut a 

siralmas hajdankor”). A  magyar zene 

Pet�fi  versében tehát mint az emlé-

kezést el�segít� eszköz, továbbá mint 

médium, múlt és jelen közötti közvetí-

t� jelenik meg. Azt már némi iróniával 

jegyezhetjük meg, hogy az Assmann 

által említett érzelmi töltet hagyomá-

nyosan és explicite a könnyes össze-

borulásokban és a borongó, szenti-

mentális részegségben nyilvánult meg 

leginkább.

Történelmi emlékezet a ma-

gyar zenében. Miel�tt a 19. század 

második harmadában Erkel Ferenc 

és Mosonyi Mihály megírták volna 

történelmi tárgyú operáikat, Mosonyi 

a Szép Ilonkát és az Álmost (vala-

mint a  Tisztulás ünnepe az Ungnál 

cím� kantátáját), Erkel pedig a Bátori 

Máriát, Hunyadi Lászlót, Bánk bánt, 

Saroltát, Dózsa Györgyöt stb., már 

jóval korábban is voltak törekvései a 

magyar stílusú zene szerz�inek arra, 

hogy a nemzet kollektív emlékezetét 

tematizálják m�veikben.

A  század elejér�l származó legis-

mertebb és legnépszer�bb ilyen alko-

tás Ruzitska József Béla futása cím� 

daljátéka, amely a magyar opera �sé-

nek is tekinthet� egyben. A  daljáték 

a középkori Magyarország els� nagy 

vereségét, a  muhi csata elvesztését 

és IV. Béla király kimenekítését dol-
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gozza fel. A m�vet el�ször 1822-ben 

mutatták be Kolozsvárott, majd négy 

évvel kés�bb a Budai Játékszínen is 

több alkalommal, nagy sikerrel ját-

szották. A Hazai s Külföldi Tudósítások 

így ad számot a darabról: „Pesten e 

folyó hónap 11-ikén a Borsod Várme-

gyei Magyar Játszó Társaság a városi 

nagy theátrumban el� adta Béla Fu-

tását, mint Énekes Játékot. A  Pesti 

nagy Publikum megmutatta, melly 

készséggel vegyen részt a Nemzeti 

tsinosodásnak ezen jeles ágában, és 

mennyire tudja betsülni a Nemzetisé-

get; mert, ami külömben nagy ritka-

ság, ama tágas játékszínnek minden 

osztályai meg voltak rakva néz�kkel. 

[…] A játéknak megnyitása jeles mu-

zsika darab volt, és egész folyamatja 

különösen azt mutatta, hogy Ruzitska 

Ignác Úr [helyesen József; gyakorta 

összekeverték a  két szerz�t, holott 

rokonok sem voltak] (a  Muzsikának 

Szerz�je), különösen a Nemzeti érzést 

a közönségesen ismert és kedvellett 

Énekeknek, és Táncoknak nótáikhoz 

közelít� el�adással kívánta éleszte-

ni.”34 El�ször is megemlítend�, hogy 

Ruzitska igyekezetében, hogy a ma-

gyar tánczene stílusjegyeit használ-

ja fel magasabbrend� m�formák (itt: 

opera) megalkotására, már a követke-

z� generáció vállalkozásinak el�szele 

köszön vissza. Továbbá rövidsége el-

lenére is kiolvashatóak a tudósításból 

a korabeli közvélemény gondolkodá-

sának f� csapásvonalai: nemzeti csi-

nosodás és nemzeti érzés. Nemcsak 

azt jelenti ki ez a szöveg, hogy a ver-

bunkoszene a nemzeti csinosodásnak 

mint a nemzeti tartalmú, szervezett 

nyelvi, m�veltségbeli és kulturális fej-

l�désnek az egyik alkotóeleme, ha-

34 Pándi Marianne, Hangászati mulatságok, i. 

m., 15. = Pándi Marianne: Száz esztend� 

magyar zenekritikája, i. m., 16.

nem azt is, hogy mindazok a polgá-

rok, akik jelenlétükkel és idejükkel 

áldoznak a muzsika oltárán, szintén 

fontos szerepet vállalnak ezen fejl�-

dés folyamatában. Azt már korábban 

megvizsgáltuk, hogy a verbunkos mily 

nagymértékben volt képes a nemzeti 

érzelmek felgyújtására, a  fenti sorok 

expressis verbis csak még jobban 

meger�sítenek minket meggy�z�dé-

sünkben. Amit ezzel összefüggésben 

Szabolcsi „retrospektív elérzékenyü-

lésnek”35 nevez, amögött valójában 

egy nagyon mély és fontos indikátor 

húzódik meg, mégpedig az emléke-

zésnek a nemzeti identitásképzésben 

és -meger�sítésben játszott szerepe. 

Aleida Assman mondja, hogy „a  régi 

keretek között a nemzeti emlékezet 

f�ként h�si tettek és h�sies szenve-

dések köré szervez�dött”,36 s hogy az 

emlékezet másik funkciója az identi-

tásteremtés mellett a nemzetnek „ön-

maguk megünneplése”37 is volt. Bár 

a téma, a  magyarok veresége, els� 

látásra nem adna okot különösebb 

ünneplésre, a negatív tapasztalat újra-

élése és újra elbeszélése, amelyet az 

áldozat, jelen esetben a magyar nem-

zet szenved el kínzójától, a tatároktól, 

mégis ugyanazzal az összekovácsoló 

és megszilárdító er�vel bír, mintha 

ellentétes el�jel� élményr�l, a gy�ze-

lemr�l volna szó.

De ne szaladjunk ennyire el�re az 

id�ben, inkább térjünk vissza a 18. 

század végére, ahol is látni fogjuk, 

hogy a verbunkos már ekkor szín-

padra volt – ha korlátozott mértékben 

is – alkalmazható. Domokos Máriának 

sikerült kimutatnia, hogy Lavotta János 

Szigetvár ostroma elnevezés� prog-

ramzenéje nagy valószín�ség szerint 

35 Szabolcsi, MRZ, 6.
36 Assmann, i. m., 16.
37 Uo., 16.
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színpadi kísér�zene volt, mégpedig 

F. C. Werthes Zrínyi Miklós vagy Sziget 

várának veszedelme c. drámájához ké-

szült 1793-ban.38 Bár Lavotta azokban 

a hónapokban, amikor a színm�vet a 

Budai Színjátszótársaságban bemutat-

ták, már nem állott a szolgálatukban, 

a Bécsi Magyar Merku rius egy tudósí-

tásából is egyértelm�nek látszik, hogy 

a darabot Werthes három felvonásos 

vitézi szomorújátékához komponálta. 

„Tegnap [1794. április 4-én] jádszotta 

a’ Nemzeti Jádszó-Társaság Pesten a’ 

Zrinyi Miklós, vagy is Szigeth Várának 

veszedelme nevü vitézi szomorú já-

tékot 3 felvonásokban – Vertess Pro-

fesszor Urnak szerzése után Csépán 

István Ur forditása szerént. (…) Nagy 

diszére vólt a’ Darabnak Lavota Úr ál-

tal a’ régi Idökhöz szabott igaz Magyar 

izlésü ujjonnan szerzett, vért pezsdit� 

Magyar Muzsika.”39 Másrészt a színm� 

szerz�i utasításaiból is megállapítható, 

hogy a Lavotta-féle Szigetvár ostro-

mának öt tétele, a Tanácskozás, Ost-

romzaj, Végbúcsú, Ima és Harctérre 

rohanás mind illeszkedik a dráma egy-

egy jelenetéhez.40 Az el�z� fejezetben 

írottakhoz hasonlóan, a  Merkuriusnak 

abban a kijelentésében is az emlékezet 

folytonosságának tudata érhet� tetten, 

amely szerint régi id�khöz szabott ma-

gyar zenér�l van szó, csakúgy mint a 

Werthes-dráma egy szerepl�jének sza-

vaiban is: „Nossza hamar eggy szép ré-

gi Magyar Nótát mellynek ékes-hangja 

újítsa-meg a’ mi lelkeinket, és mint 

valamelly édes álom ebb�l a’ Világból 

mint eggy ki-ringassa.”41 Tulajdon-

képpen nem másról van szó, mint (Jan 

38 Domokos Mária, Lavotta színpadi kísér�-

zenéje, in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc 

Társaság Évkönyve, 2003, 133.
39 Uo., 135., és Dombóvári i. m. 71.
40 Uo., 138–139.
41 Idézi Domokos, uo., 138.

Assmann nyomán) az egymásba torló-

dó emlékezetregiszterekr�l, a kommu-

nikatív és a kulturális emlékezet egybe-

mosódásáról.42 Emlékezhetünk még a 

megel�z� fejezetb�l Kinizsi H�stáncá-

ra, amely mind Berzsenyinél, mind Jó-

kainál ilyen szimbolikus csatorna volt, 

ami összeköti a régmúlt történéseit 

a jelenkor valóságával. Egyértelm�en 

tudjuk, hogy a verbunkos nem része 

annak a tényleges történelmi múltnak, 

amelyben Kinizsi és a szigetvári vitézek 

éltek, a kett� összekötése így tehát egy 

olyan emlékezetstruktúrát feltételez, 

melyben a személyesen átélt élmé-

nyek, azaz a verbunkos szemtanúsága, 

szorosan egybeforrnak a csak közvet-

ve átörökl�dött történelmi tapaszta-

latokkal. Elgondolásunk szerint innen 

eredeztethetjük a 19. század elejének 

a verbunkos �siségébe vetett hitét 

(lásd Csokonait és Berzsenyit), s  ab-

ból továbbá, hogy a magyar tánc már 

végig a 18. századon át is a kulturális 

emlékezetnek egy olyan hordozó- és 

kifejez�eszköze volt, mely több más 

médium (a nyelv, az öltözet és a szo-

kások) mellett el� segítette a közösség 

megszilárdulását és nemzetté válását.

1797-ben írta Lavotta a Nota In-

surrectionális Hungarica cím� prog-

ramszvitjét. A  „magyar nemesi fölke-

lés dala” egy valószín�leg nagy pá-

nikot kiváltó és emlékezetes történés 

apropóján született: I. Ferenc császár 

Napóleon gy�zelmei fölött érzett ag-

godalmában fegyverbe hívta a magyar 

nemességet, bár hadi szolgálataikra 

kés�bb mégsem volt szükség. A Ber-

nát Gáspár könyvében részletesen 

közölt 18 pontból álló „program” szó-

42 Jan Assman a kollektív emlékezés formá-

iról írott tanulmányát lásd b�vebben: Jan 

Assmann, A kulturális emlékezet: írás, em-

lékezés és politikai identitás a korai magas-

kultúrákban, Atlantisz, Bp., 1999, 49–66.
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beli tartalmi kivonata a szerz� által 

a zene nyelvén megfogalmazott és 

ábrázolt hangulati képeknek.43 Tizen-

két évvel kés�bb a napóleoni hadjárat 

sikeressége és el�retörése nyomán 

újabb inszurrekció vált szükségessé, 

s  a magyar nemesek immáron nem 

kerülhették el a harcba bocsátko-

zást. Az esemény ezúttal Csermák 

Antalt ihlette meg annyira, hogy tíz-

tételes programszvitet komponáljon 

„Az intézet[t] veszedelem, vagy Haza 

szeretete, melyet Nemzeti Muzsikára 

téve alázatossan ajánlja Az Magyar 

Nemességnek Csermák Antal 1809. 

esztend�be” címmel.44 Mindkét darab 

43 Dombóvári, i. m., 67.
44 Bónis Ferenc, Mozart és a népdal Csermák 

zenéjében, in: U�, Mozarttól Bartókig, Püs-

ki, Bp., 2000, 19.

a csatákat kísér� jellegzetes jelenete-

ket adja vissza tételr�l tételre: a  bú-

csúzást a családtól, az elkeseredett 

sírást, a  bajtársak közötti bátorítást, 

biztatást, az ütközetet, a  gy�zelem 

utáni lakomázást, mulatozást, tánco-

lást (ráadásul több nemzetiség tán-

cait!) és különféle köszönt�ket, majd 

a dics�séges hazatérést.45 S hogy mit 

zengenek az énekmondók a gy�zte-

sek táborában? Nem mást, mint „a vi-

téz magyarok dicséretét”, s  „a  ha-

di történet emlékezetét, a  magok 

s utódaik dics�ségére”.46 Ahogy azt 

fentebb is láthattuk, a zenei diskurzus 

képzi meg a közös múlt, s  ezáltal a 

nemzet egységét.

45 Dombóvári, i. m., 68–70.
46 Uo., 69.


