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Esterházy Imre zenészegyüttese
(1725–1745)*

BEVEZETŐ

Esterházy Imre, Magyarország hercegprímása Pozsony történetének legjelen
tősebb művészetpártolói közé tartozott. Mindmáig azonban szinte csak a kép
zőművészet és az építészet terén elért érdemei ismeretesek, hiszen olyan mű
vészeket foglalkoztatott, mint Georg Raphael Donner, Antonio Galli Bibiena, 
Paul Troger, Joseph Kurtz, Franz Xaver Palko, Franz Anton Pilgram és má
sok. Főleg az első kettő életműve feldolgozott színvonalas monográfiában.1 

Esterházy Imrének azonban az 1725–1745 közötti  években kitűnő zenész
együttes is rendelkezésére állt, amelyről eddig szinte semmit sem tudtunk.

Galánthai Esterházy Imre báró (1715-től gróf) a népes és befolyásos főne
mesi família (Magyarország egyik legnagyobb hatalmú családja) cseszneki 
ágának  tagjaként  valószínűleg  1663.  december  12-én  született.2 A  nagy
szombati és a soproni jezsuitáknál tanult, 1680-ban belépett a pálos rendbe. 
1683–1687 között teológiát végzett a római Collegium Germanicum et Hun
garicumban, 1688-ban pappá szentelték. A továbbiakban filozófia- és teoló
giaprofesszorként működött (egyebek között a nagyszombati egyetemen is), 
és 1702-ben a pálosok generálisa lett. Ezenkívül VI. Károly császár titkos 
tanácsosa, váci, zágrábi és veszprémi püspök is volt. 1725. szeptember 1-jén 
az elhunyt Sachsen-Zeitzi Keresztély Ágost bíborost követte Magyarország 
prímásának  székében  Pozsonyban.  Ezt  a  fontos  tisztet  egészen  haláláig, 
1745. december 6-ig töltötte be.

Esterházy Imre mecénási tevékenysége igen gazdag: hetven templomot 
építtetett, számos szerzetesrendet pártolt (kapucinusokat, ferenceseket, pálo

* KAČIC, Ladislav, Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725–1745, in Musicologica Slovaca 5/31 
(2014) 2/189-254 szlovák nyelvű tanulmányának magyar változata. Fordította: Käfer István. Lek
torálta: Király Péter.

1 Lásd például: PÖTZL-MALÍKOVÁ, Maria, Juraj Rafael Donner a Bratislava [Georg Raphael Donner 
és Pozsony] (Tatran 1993); GALAVICS Géza, Antonio Galli Bibiena in Ungheria e Austria, in Acta 
Historiae Artium 30 (1984) 177–263, 179–194.
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sokat, orsolyitákat, irgalmasokat, trinitáriusokat, Erzsébet-nővéreket és má
sokat), szegényeket támogatott. Átépíttette az akkori prímási palotát (ami a 
mai prímási palota helyén állt), valamint a nyári érseki rezidenciát, továbbá 
megbízta a Szent Márton-dóm restaurálásával Georg Raphael Donnert, aki 
az új Alamizsnás Szent János-kápolna építésére is felügyelt (1729–1732).3 

Mindezzel szemben Esterházy zenei mecenatúráját mindmáig nem dol
gozták fel, annak ellenére, hogy az 1725–1745 közötti évek a legfényesebb 
korszakokhoz tartoznak Pozsony zenetörténetében. A jelen tanulmány szinte 
kizárólag az esztergomi Prímási Levéltár „Udvarmesteri számadások” nevű 
fondjában őrzött forrásanyagokból indul ki. Lényegében túlnyomórészt gaz
dasági számadásokról, szerződésekről stb. van szó, amelyek az udvartartás
sal kapcsolatos költségeket tartalmazzák.4 

ESTERHÁZY IMRE EGYÜTTESÉNEK ALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

Esterházy prímás hivatalának elfoglalása után hamarosan elkezdte kialakíta
ni a zenészegyüttesét, és ez is – miként Batthyány Józsefé és számos hason
ló 17–18. századi zenei együttes – tulajdonképpen főnemesi magánzenekar 
volt. Esterházy udvara nem volt kicsi. Az 1730-as években 80 alkalmazott
ból állt, kezdve az érsek személyi gyóntatójával, tanácsosaival, a két orvos
sal (az egyik az érsek személyi orvosa), folytatva a magasabb állású hivatal
nokokkal, inasokkal, komornyikokkal, egészen a konyhai alkalmazottakig, 
szolgákig, kocsisokig stb. A zenészek jelentős helyet foglaltak el az udvar
ban: a virágzás éveiben (a 18. század harmincas éveiben) az együttes 15–20 
tagból állt.

Az  Esterházyhoz  érkező  első  muzsikusok  egyike  Alexander  Agner 
(1700–1738) volt, aki 1717–1719 között a nagyszombati jezsuitáknál tanult, 
s ott egyben altistaként is működött („Collegii Academici altista”).5 1725 
szeptemberében ő énekelt a  Hymenaeus fraude proditus c. jezsuita iskola
drámában. Abban az időben már az Esztergomi Főkáptalan muzsikusa volt 
(„Venerabilis Archi-capituli Strigoniensis Musicus”), és onnan közvetlenül 
került Esterházy Imre szolgálatába. Kezdetben lantosként működött, később 
első trombitás (Tubicen) lett, és bizonyára az udvar legműveltebb muzsiku
sai közé tartozott, miként ez a levéltári dokumentumokból sejthető. A zene

2 Esterházy Imre születésének dátuma bizonytalan, vö. KOLTAI András,  Esterházy Imre, in Eszter
gomi érsekek (szerk.  Beke  Margit;  SZIT,  Budapest  2003)  331–338, valamint  KOLTAI András, 
Császárhű bőkezű remete: Esterházy Imre hercegprímás, in Limes (2005) 3/5–19. (Mindkét pub
likációban további  gazdag Esterházy Imrére  vonatkozó  irodalom található.)  Lásd még:  FORGÓ 
András, Esterházy Imre és az aulikus politika a 18. század első évtizedeiben, in „Fényes paloták
ban, ékes kőfalokban.” Tanulmányok az Esterházy családról a források tükrében (szerk. Maczák 
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kar nyilván fokozatosan alakult, ahogy az újabb muzsikusok érkeztek. Néhá
nyan az együttes működésének első éveiben egyidejűleg udvari hivatalt is 
elláttak, főként belső inasok, komornyikok (Cammerdiener) voltak, a másutt 
is bevett gyakorlathoz hasonlóan. Ám míg Anton Christiani komornyik már 
abban az időben is elsődlegesen oboista volt, Franz Biber viszont elsősorban 
komornyik funkciót látott el, és hegedülésével csak alkalmilag segített. Né
hány muzsikus nem identifikálható, mert csak általánosságban szerepelnek a 
dokumentumokban, mint például egy bizonyos „Lautenista lotricus”.

A zenekar legkorábbi összetétele az 1726. év 3. és 4. negyedévének levél
tári anyagaiból állítható össze:

Negyedévi fizetés forintban (fl.)
3. negyedév 4. negyedév

Anton Christiani Cammerdiener 26.– [ 26.–]
Johann Matthias Schenauer Cammer-
Musicus 14.– [ 30.–]

Friedrich Syhnn Cancellista et Musicus 50.– [ 50.–]
Hyacinte Pichon Cammer-Musicus – – 12,01 + 8,50
Carl Trautmansheim Lagey et Musicus 7,30 [ 7,30]
František Dušek Fagottista 7,30 [ 7,30]
Alexander Agner Lautenista 35,58. [50.–]
Lautenista lotricus 6.– [18,19]
(Franz Biber Cammerdiener 30.– [30.–])

Esterházy zenekarának magva a 18. század húszas éveiben (1726–1729) az 
alábbi muzsikusokból tevődött össze: Johann Matthias Schenauer, Friedrich 
Syhn,  Leopold Carl,  Anton Christiani,  Hyacinte  Pichon,  Jacob Henschel, 
Carl Trautmansheim, Johann Peter Behr, a trombitás Alexander Agner, Mar
tin  Streška,  a  kürtön játszó Wentzel  Bauer,  Georg Häring és  a  fagottista 
František Dušek. Az együttesnek abban az időben 12–15 tagja volt. Érdekes, 
hogy a zenekar valamennyi tagját egyenlően kezelték, a hivatalos dokumen
tumokban (fizetési okmányok, elszámolások, szerződések stb.) csak  Musi

Ibolya; Budapest 2009) 65–86.
3 Az Alamizsnás Szent János-kápolna problematikájához bővebben: PÖTZL-MALÍKOVÁ 25–34.
4 A kutatásaim során nyújtott segítségért szíves köszönetemet fejezem ki dr. Hegedűs Andrásnak, az 

esztergomi Prímási Levéltár igazgatójának és a levéltár többi munkatársának. A „Számvevőségi 
Levéltár, Udvarmesteri számadások” nevű fond az 1725–1745 közötti évekből viszonylag jól fenn
maradt, de az iratok darab szinten nincsenek feldolgozva. Ezért az egész tanulmányban a konkrét 

61



♦ ♦ ♦    L A D I S L A V  K A Č I C

cus,  illetve  fürstlicher Musicusként szerepelnek (és írják is alá  magukat), 
néha (a néhány kiválóbb)  Cammer Musicusként. Csak a fúvósokat jelölik 
konkrétan:  Fagottista,  Waldhornist,  Trompeter  stb.  Ez azonban  ebben az 
esetben sem jelenti azt, hogy csakis egyetlen hangszeren játszottak, ami a 
18. században többé-kevésbé nem is volt lehetséges. A vadászkürtös (Wald
hornista) Bauer például lantozott, a fagottos Dušek fuvolán is játszott, stb. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez esetben nem egyházi zene előadásá
ról volt szó. A templomokban az illető közösségek, leggyakrabban a Szent 
Márton-dóm énekesei (lásd lejjebb), főleg vokalistái működtek együtt Ester
házy zenekarával. Esterházy énekesként feltüntetett muzsikusai főleg köz
vetlenül az udvarban (a palotában stb.) rendezett események közreműködői 
voltak. Ez vonatkozik az egyetlen énekesnőre, az egyébként ismeretlen Fa
ustina Figulira is, akit az 1728–1729-es dokumentumok „Hoff=Sängerin”-
nek neveznek. Titokzatos személy egy közelebbről eleddig ismeretlen „Lau
tenista lotricus”, aki 1726-os dokumentumokban szerepel. Ugyancsak hang
súlyozandó, hogy más főnemesi udvarokhoz hasonlóan Esterházy udvaránál 
is néhány alkalmazott nemcsak muzsikus volt, hanem más funkciókat is el
látott. F. Syhnn például írnok és zenész („Cancellista et Musicus”), de egy
ben költő és librettista is volt. Az oboista A. Christiani eredetileg komor
nyikként („Cammerdiener”) szolgált,  de idővel már néha „Cammerdiener 
und Musicus”-ként írta alá a nevét. Később, a harmincas években pedig már 
csak muzsikusként („Musicus”) szerepel.

A trombitásoktól eltérően a fúvósokat, főleg a fagottosokat és a kürtösöket 
– kevés kivétellel, mint például a harmincas években a fagottista virtuóz An
gelo Cavallari (lásd alább) – a személyzethez, a belső inasok avagy lakájok 
közé sorolták („Livray-Bediente”). 1728-ban először találni adatot az iratok
ban két vadászkürtös fiúról („2 kleine Waldhornisten”), mégpedig egyidejű
leg egy Hans Michel nevű (általában így szerepel a neve, de néha Hans Mi
chel Blüe, Blühe, Blie stb. formában) inas/lakáj és egyben kürtös érkezésével.

A zenekar nagy fejlődése a 18. század harmincas éveiben következett be. 
1730-ban néhány kiváló muzsikus érkezett:  Joseph Umstatt  (1711–1762), 
akinek már korábban is voltak kapcsolatai az Esterházyakkal. A nagyszom
bati jezsuitáknál végzett tanulmányai alatt (1727–1730) zenét tanított.6 Rá
adásul Umstatt apja, a bécsi udvari festő, 1725-től az Esterházyak újonnan 
épült cseklészi kastélyában dolgozott.7 Az érseknek tehát jó információi le
hettek erről  a bécsi  születésű kiváló billentyűs hangszeresről.  Umstatt  19 

forrásokra az állomány rövidítésével (PL, SzL) és az adott doboz számával hivatkozunk. A levéltá
ri anyag olyan gazdag, hogy csak a legjelentősebb dokumentumok válogatása mutatható be.

5 KAČIC, Ladislav, Musiker bei den Tyrnauer Jesuiten im 18. Jahrhundert, in Studia Musicologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2000) 181.

6 Uo. 182.
7 A J. Amstattal kapcsolatos eddigi ismereteket legteljesebben lásd: KAČIC, Ladislav (ed.), Joseph 
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évesen került Esterházy Imre zenészei közé, és komponistaként erős pozíciót 
vívott ki magának az idősebb kollégák között. Az egyik vezető személyiség
gé válva 1737-ben Esterházy muzsikusai közül egyedüliként „Music-Direc
tor” címet írhatott a neve alá, azaz nem hivatalosan karmester volt. Umstat
tal  együtt  érkezett  1730-ban  Pozsonyba  Angelo  Cavallari  olasz  fagott-
virtuóz, majd 1731-ben Johann Otto Rossetter, a bécsi császári udvari együt
tes,  a Hofkapelle  egyik  legjobb hegedűse,  aki  másfél évig párhuzamosan 
dolgozott mindkét együttesben.8 Ma még nem tudjuk pontosan, miképpen 
tette érdekeltté zenészeit Esterházy (ugyanígy a képzőművészeket, Donnert 
is beleértve) abban, hogy a szolgálatába álljanak.9 Mint VI. Károly császár 
tanácsosa bizonyára kitűnő kapcsolatokkal rendelkezett elsősorban Bécsben, 
ahol hivatalnokai is voltak, de tanulmányai során kétségtelenül Itáliában is 
szert tett közvetlen kapcsolatokra.

Johann Otto Rossetter röviddel érkezése után besorolta a zenekarba fiát, 
Johann Killian Jakub Rossettert. 1734-ben újabb bécsi hegedűs, Joseph Hil
verding érkezett, valamint a fagottos Jakub Štetina, akik egészen Esterházy 
haláláig (a zenekar feloszlatásáig) működtek az együttesben. Ugyanúgy, mint 
1736-tól Franz Ferdinand Kinsky gróf két muzsikusa („Musici Kinskiani”), 
Adam Zdanský és Johann Joseph Stephan. Esterházy szoros kapcsolatot tar
tott Kinsky udvari kancellárral is, amit például együttműködése is bizonyít 
zenészeivel, főleg a zenekar meglétének és fejlesztésének első éveiben.

Kifejezett  erősödést  jelentett  1737-ben Giacomo Calandro,  a  tapasztalt 
olasz hegedűs alkalmazása, aki korábban koncertmesterként működött itáliai 
operatársulatokban (például a híres római Teatro Capranicában).10 Calandro 
is az együttes megszűnéséig maradt Pozsonyban. A zenekar (a zenészlét
szám) stabilitásáról egyebek között az a tény is tanúskodik, hogy egy-egy 
muzsikus távozásakor (vagy halála esetén) a helyét azonnal betöltötték. Ez 
vonatkozik például Alexander Agner trombitásra (†1738), akit Paul Smutz 
váltott; vagy amikor már korábban, 1731-ben Martin Streška távozott és be
lépett a pálos rendbe, Johann Paul Nabich került a helyére. Nabich viszont 
hamarosan meghalt (1634), de még ugyanabban az évben Gottfried Finke 
érkezett  helyette.  Hasonlóképpen,  amikor  a  fagottista  Angelo  Cavallari 
1734. október 9-én távozott, Jakub Štetina pótolta.

A harmincas évektől Esterházy zenekarának állandó kottamásolója is volt 
Jacob Sperlich személyében. Őt a lakájok közé sorolták („Livray-Bediente”), 
de néhány dokumentumban „Musicus”-ként is szerepelt, tehát szükség ese

Umstatt – Concerti per violino (Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013).
8 J. O. Rossetterről lásd bővebben: KÖCHEL, Ludwig Ritter von, Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle  

in Wien von 1543 bis 1867 (Wien 1869, reprint Hildesheim-New York 1976) 70, 76, 83.
9 Vö. PÖTZL-MALÍKOVÁ.
10 AMORE, Adriano, Giacomo Calandro – http://www.terredeigambacorta.org.
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tén játszott is valamilyen hangszeren. A személyzet sorában alkalmanként 
előfordul a „Musicus” megjelelölés a fentebb említett Franz Biber neve mel
lett, aki komornyik („Cammerdiener”) volt, és szorosan együttműködött a 
zenekar munkaszervezési feladataiban (pl. húrvásárlás, hangszerjavítás stb.). 
Másrészt viszont Franz Amend muzsikus kapott néhány évre helyettes köny
velői („Vicebuchhalter”) megbízást.

A lakájok („Livray-Bediente”) között állandóan az első helyen szerepel 
Jakub Štetina fagottos, aki 1734-ben érkezett. A fizetési listákon – miként az 
általános volt – „Fagottista Jacob” vagy egyszerűen csak „Fagottista”-ként 
szerepel.  Mindjárt  utána a vadászkürtösök következnek.  A személyzetben 
őket hármukat fizették a legjobban (lásd alább). A lakájok között tartottak 
nyilván egy „Instrument Diener”-t  is,  aki  a hangszereket  gondozta.  Ilyen 
funkció minden szervezett, nagyobb korabeli főnemesi zenekarban volt. Es
terházynál ezt először Matthias Koller töltötte be, utána pedig Jacob Singer.

1739 nyarán, pontosan július 1-jén, Georg Raphael Donnerral egy időben 
távozott az Esterházy-zenekarból Joseph Umstatt, az együttes azonban a 18. 
század negyvenes éveiben is megőrizte magas színvonalát. Ez annak a tény
nek köszönhető, hogy 1740-ben Pozsonyba érkezett a híres nápolyi Frances
co Durante (1684–1755). Az ő közép-európai tartózkodása eddig ismeretlen 
volt.11 Biográfiájában az 1742. évi Nápolyba (igaz, a Conservatorio di Santa 
Maria di Loretóba) való visszatéréséig tartó időszak fehér foltot jelentett. 
Ma még nem tudjuk megmondani, hogyan került Durante Esterházy szolgá
latába.  Bizonyára  Bécsen  keresztül  érkezett,  de  lehettek  referenciái  olasz 
kollégáitól is, főként Nápoly környékéről, ahonnan Cavallari és Calandro is 
származott. Durante legalább 1740 végéig maradt Esterházynál, amit annak 
az évnek az 1–4. negyedére szóló kifizetési okmányok és nyugták igazolnak. 
Nem bizonyítható,  hogy Durante  Pozsonyban  tartózkodott-e  1741-ben  is. 
Ugyanis erről az évről és 1742-ről hiányoznak a megbízható források. Ottlé
te  azért  is  lenne különösen érdekes,  mert  1741-ben az Esterházy-zenekar 
fontos szerepet kapott Mária Terézia koronázásakor.

1740-ben Pozsonyba jött Domenico Tasselli ismert olasz kasztrált, vala
mint a Pistoiából származó Dario Luca Catani, valószínűleg szintén kasztrált 
énekes.  Catani  nem sokkal  azelőtt  (1738–1739) František Antonín Rottal 
gróf operájában szerepelt Holešovban.12 Pozsonyba tehát valószínűleg köz
vetlenül onnan érkezett. Forráshiány miatt nem tudhatjuk, meddig maradt itt, 
de 1743-ban már nem található az Esterházy-dokumentumokban. Tasselli, 
aki  korábban az itáliai  operaházakon kívül Brünnben (1737) és  Prágában 

11 DELLA CORTE, Andrea, Durante, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Bärenreiter Verlag, 
Kassel-Basel-London-Tours 1954) Bd. 3, 986–993. col. Lásd még: The New Grove Dictionary of  
Musik and Musicians (Oxford University Press, London-New York 2001) Vol.7, 739–745.

12 A tájékoztatást hálásan köszönöm dr. Jana Spáčilovának (Brno).

64



Esterházy Imre zenészegyüttese   ♦ ♦ ♦

(1739) is szerepelt, 1740 áprilisától 1745 végéig volt az Esterházy-együttes 
tagja. További jeles erősítést jelentett Filippo Antonelli, a bécsi Hofmusik
kapelle altistája,13 aki 1744-ben fordul elő először a dokumentumokban. Bár 
Antonelli nem tartozott a Carestini vagy Orsini típusú kiválóságokhoz, bizo
nyára  tapasztalt,  sokoldalú  muzsikus  lehetett,  akár  csak  Carl  David  von 
Cronnestein (1709–1746) hegedűvirtuóz, aki 1743-ban állt Esterházy szol
gálatába. Leopold Carl, Johann Matthias Schenauer, Giacomo Calandro, Jo
seph  Hilverding  más  régi  tagokkal  együtt  olyan  erős  együttest  alkotott, 
amely a legmagasabb színvonal záloga lehetett. 1743-tól az együtteshez tar
tozott Matthias Häck tenorista is, akit a dokumentumokban legtöbbször csak 
„Musicus”-nak jelöltek. Valószínű, hogy az énekesek többségéhez hasonló
an (a kasztráltakat is beleértve) ő is játszott valamilyen hangszeren. Még 
1743-ban érkezett Esterházy zenekarába Ignaz Walerski, aki a zenekar meg
szűnése után 1748-ban a budai jezsuiták orgonistája lett.14

Esterházy szolgálatában tehát az 1725 és 1745 közötti két évtized alatt 
mintegy ötven muzsikus tevékenykedett, akik közül többen – mint pl. Fran
cesco Durante, Joseph Umstatt, Johann Matthias Schenauer, Leopold Carl, 
Johann Peter Behr – zeneszerzőként is aktívak voltak. Az együttessel azon
ban további muzsikusok is szorosan együttműködtek. Elsőként kell említeni 
Louis Détry (1698–?) francia fagottistát (és fuvolistát), aki korábban több 
főnemesi  udvarban  működött  Németországban  (Würzburg,  Stuttgart).15 

Détry 1738 januárjától 1739 áprilisáig állt Esterházy szolgálatában. A kifize
tési listákon nem találjuk, de a megmaradt elszámolások igazolják, hogy fi
zettek neki – és nem rosszul. Lényegében rendszeresen havonta 33 forintot 
kapott, ami (elméletileg) csaknem évi 400 fl. összeget jelentene. Egyébként 
a zeneszerzőként is aktív Détry a Pozsonyból való távozása után az 1740-es 
években – Umstattal együtt  – Johann Leopold Dietrichstein szolgálatában 
működött Brünnben. (Umstatt ott karmester volt).16

Alexander Agner (Aigner; 1700–1738) volt Esterházy Imre együttesének 
legnevesebb muzsikusa. Előbb a szakolcai, majd a nagyszombati jezsuiták
nál tanult, ahol egyben a Keresztelő Szent János Egyetemi Templom altistá
jaként működött („Altista Collegii Academicis”), majd a szintén nagyszom
bati székhelyű Esztergomi Káptalan muzsikusa lett.  1725 szeptemberében 
Jupiter  szerepét  énekelte  a  Frantisek Talský bazini  regenschori zenéjével 
előadott Hymenaeus fraude proditus című nagyszombati jezsuita iskoladrá
mában. A periochában „D. Alexander Aigner, Ven[erabilis] Archi-Capit[uli] 
13 KÖCHEL 82.
14 RENNERNÉ VÁRHIDI Klára, Das Musikleben einiger bedeutender Kirchen im Pest–Buda des 18.  

Jahrhunders, in Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 39 (1998) 61, 114. 
15 OWENS, Samantha, The Court of Württemberg–Stuttgart, in Music at German Courts 1715–1760 

(ed. Samantha Owens – Barbara M. Reul – Janice B. Stockigt; Boydell Press, Woodbridge 2011) 
174, 186. KIRSCH, Dieter, The Court of Würzburg, uo. 309, 312. 
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Strigon[iensis]  Musicus”-ként szerepel.17 Bizonyára az elsők között  lépett 
Esterházy  szolgálatába,  ahol  kezdetben  főleg  lanton  játszott  („Lautenista  
suae Celsitudinis”), majd egészen haláláig első trombitás volt. Agner igen 
alapos műveltséggel  rendelkezett  (valamennyi  tőle származó írásos doku
mentum latin nyelvű), és szükség esetén valószínűleg énekesként is szere
pelt.

Filippo Antonelli (ca. 1710–1760) először Loretóban volt énekes, 1734-
ben a bécsi Hofkapelle altistája lett évi 800, illetve 900 rajnai fl. fizetéssel.18 

Bár nem tartozott a sztárolt kasztrált énekesek közé, Johann Joseph Fux ud
vari karmester igen pozitívan nyilatkozott tehetségéről. Antonellit 1740-ben 
a Hofkapelle átszervezésekor (redukálásakor) nyugdíjazták, a névsorokban 
azonban még 1749 után is szerepel. Legkésőbb 1744-ben lépett Esterházy 
szolgálatába. Bécsben halt meg. 

Johann Peter Behr (18. század első fele) 1728-ban lett Esterházy együtte
sének tagja, amelyben több mint egy évig tevékenykedett. Zeneszerzőként 
az  Esterházyt  szolgáló legjelentősebb muzsikusok közé tartozott.  Érdekes 
adat az 1728. évi kifizetési jegyzékben, hogy Behrt akkor még Jelenffy Já
nos pozsonyi  kanonok fizeti  („bezahlt  von Herrn Jelenffy”).  Később már 
rendes negyedévi fizetést kapott,  mint az udvar többi alkalmazottja. Behr 
1729-ben zenét komponált Esterházy József újvárosi prépost és más jeles 
személyek  Esterházy  prímásnál  tett  látogatása  alkalmából.  Szerzeményei 
(éppen pozsonyi működése idejéből, 1729–1737) egyebek között az ausztri
ai Göttweig kolostorában maradtak fenn.19 

Giacomo Calandro (1707–1788)20 Nicola  Calandro  zeneszerző  és  kar
mester bátyja, Esterházy prominens és legjobban fizetett muzsikusai közé 
tartozott.  Nápolyban  tanult  1721-től,  a  Conservatorio  dei  Poveri  di  Gesù 
Cristo-ban, majd hegedűsként, illetve koncertmesterként működött különbö
ző operazenekarokban. 1732-től a római Teatro Capranicában alkalmazták. 
1737-ben lett Esterházy együttesének tagja, és egészen 1745-ig, az érsek ha
láláig maradt. 1750-ben Giovanni Battista Locatelli operatársulatának kon
certmestere  lett,  amely  Prágában21 és  más  közép-európai  városokban  (de 
Szentpéterváron is) működött. Calandro 1760-tól Brauschweigban talált al
kalmazást, majd visszatért Itáliába (Velence, Bologna). Nápolyban halt meg.

Leopold Carl (1698–1744) hosszú évekig koncertmestere és egyik legje
lentősebb muzsikusa volt Esterházynak. 1727-től (június 6-án érkezett Po
zsonyba, július 11-én vették fel) egészen élete végéig az együttesben maradt. 
16 SEHNAL, Jiří, Die Adeligen Kapellen im 17. und 18. Jahrhundert in Mähren, in Studies in Music  

History Presented to H. C. Robbins Landon on his Seventeeth Birthday (ed. Otto Biba – David 
W. Jones; Thomas & Hudson, London 1996) s. 200 és a 30. jegyzet.

17 A periocha kiadása:  Jezsuita iskoladrámák  (Régi Magyar Drámai emlékek XVIII.  század 4/2) 
(közr. Varga Imre; Akadémiai-Argumentum, Budapest 1995) 1005–1017.

18 KÖCHEL 75, 82 és 86.
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Schenaueron és Umstatton kívül ő gondoskodott a leggyakrabban a zené
szek kiszolgálásáról, főleg hangszerhúrok és kották beszerzéséről, valamint 
a húros hangszerek javításáról stb. Carl zeneszerzőként is aktív volt, de al
kotásai nehezen azonosíthatók, mert számos a gyűjteményekben és leltárak
ban csak „Carl” névvel megjelölt  szerzemény egy fiatalabb, de ismertebb 
zeneszerzőtől, Anton Carltól származik.22

Carl David von Cronnenstein (ca. 1709–1746) hegedűvirtuóz 1743-ban 
lett Esterházy zenekarának tagja. Két gyermeke született Pozsonyban, ahol 
1746-ban 37 évesen elhunyt. 

Francesco Durante (1684–1755)23 biztosan az Esterházy-zenekar legje
lentősebb zenésze volt. Valószínűleg Giuseppe Ottavio Pitoninál tanult Ró
mában, majd 1710-ben zenetanár lett a nápolyi Conservatorio Sant' Onofrió
ban. 1728-ban szintén Nápolyban karmester és a Conservatorio dei Poveri di 
Gesù Christo zenetanára. 1738 szeptemberében hirtelen elhagyta munkahe
lyét és Közép-Európába távozott. A régebbi irodalomban előfordulnak for
rásadatok nélküli bizonytalan vélemények arról, hogy egy ideig valószínűleg 
Drezdában  is  tartózkodott.24 Esterházy  szolgálatában  bizonyíthatóan  leg
alább egy évig működött 1740-ben. 1742-ben visszatért Nápolyba, ahol Ni
cola Antonio Porpora utóda lett a Conservatorio di S. Maria di Loretóban. 
1744-ben  visszakerült  (Leonardo  Leo  utódaként)  eredeti  helyére,  a  Sant' 
Onofrióba. Durante a nápolyi iskola és az európai pedagógusok legjelentő
sebb képviselőinek egyike a 18. század közepén. Diákja volt például Gio
vanni Battista Pergolesi, Leonardo Vinci, Pasquale Anfossi, Tomasso Traet
ta,  Giovanni  Paissielo  és  mások.  Francseco  Durante  gyakorlatilag  szinte 
kizárólag az egyházi zenének szentelte az életét, a kontrapont nagymestere 
és a stile antico híve volt, de jelentősek instrumentális művei is.

Joseph Hilverding színészek, bábjátékosok és táncosok ismert népes csa
ládjából származott.25 Mindmáig nem világos, milyen rokoni kapcsolat fűzte 
Franz Hilverdinghez (a híres bécsi udvari táncoshoz, 1734–1740), Johann 
Baptista  Hilverdinghez,  Maria  Anna  Hilverding-Schulzhoz  (a  Hofmusik
kapelle szopránjához, 1717–1740) vagy Maria Monika Hilverdinghez (J. A. 
Hilverding  lányához,  aki  1720-tól  a  bécsi  Hofkapelle  „Hofscholarin”-ja, 
azaz ösztöndíjasa volt). Joseph Hilverding 1734–1745 között hegedűsként 
tartozott az Esterházy-együtteshez. Pozsonyban több gyermeke született, il
letve halt meg.

19 RIEDEL, Friedrich W., Der Göttweiger Thematische Katalog von 1830 (Verlag Emil Katzbichler, 
München-Salzburg: 1979) nr. 1002 (Aria de B.M.V. Nativ., 1729), nr. 1124 (Aria de Adventu D., 
1732), nr. 1809 (Litaniae lauretanae, 1737), nr. 2541 (Miserere, 1736).

20 AMORE, Adriano, Giacomo Calandro, un violinista del ‘700, in Le Vie della Musica VIII (2007) 
no. 46,  38–39. Elektronikus formában: http://www.terredeigambacorta.org.

21 JONÁŠOVÁ, Milada,  Italské operní árie na svatovítském kůru v Praze  [Olasz operaáriák a prágai 
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Johann Otto Rossetter (ca. 1680–1754) 1709-től a bécsi Hofmusikkapelle 
hegedűse volt. Ott jó fizetéssel a legjobb és egyben a legfoglalkoztatottabb 
zenészek közé tartozott. Évi javadalma 900 rajnai fl. volt, ez a második leg
magasabb mindjárt a bécsi udvari zenekar két olasz koncertmestere, az if
jabb Nicola Matteis és Angelo Ragazzi után. Rossetter a Hofkapelle tagja
ként már 1712-ben, majd 1714-ben jelen volt a pozsonyi koronázásokon,26 

és 1741-ben Mária Terézia koronázásakor is közreműködött a Hofkapellé
ben. Többször ellátogatott Itáliába és zeneszerzőként is ismert (hegedűverse
nye maradt fenn).27 Esterházynál mindössze egy évig szolgált (1731–1732), 
és fiát, Johann Killian Rossetert is bevitte a zenekarba.

Johann Matthias Schenauer (†1760 körül) Esterházy együttesének legsta
bilabb és legtapasztaltabb tagjai közé tartozott. Gyakorlatilag a kezdetektől a 
megszűnésig  itt  zenélt.  1732-ben  távozott  ugyan,  de  1736-ban visszatért. 
(Eleddig nem ismeretes távozásának oka, és az sem, hogy azalatt hol volt.) 
A kezdetektől az együttessel kapcsolatos szervezési feladatokkal foglalko
zott,  de  különösen  intenzíven  a  zenekar  létezésének  utolsó  időszakában. 
Aláírásában  általában „Cammer Musicus”-nak nevezte  magát,  de  egyszer 
„Primarius musicus”-t írt.  Schenauer igen aktív zeneszerző volt,  főleg az 
együttes  első  éveiben,  amikor  Friedrich  Syhn-nal  számos  oratóriumot  és 
egyéb vokális-instrumentális művet hoztak létre. Komponált instrumentális 
egyházi zenét is (lásd alább). 

Martin  Streška (1702–1786)  trombitásként  (Tubicen)  működött  1728–
1731 között Esterházy szolgálatában, azután belépett a pálos rendbe. (1731 
októberében Esterházy pálos habitust varratott neki.) Streška 1742-től Má
riavölgyben filozófiát és  teologia moralist, 1745–46-ban Nagyszombatban 
skolasztikát, majd 1750–52 között a nagyváradi szemináriumban egyházjo
got  tanított.  1776-ban  a  pálosok  magyarországi  provinciájának  definitora 
lett.28 A pálos rend legjelentősebb történészei közé tartozott. Ő a szerzője a 
kéziratban  fennmaradt  Annales  Ordinis  Sancti  Pauli című  monumentális 
rendtörténetnek.

Friedrich Syhnn (†1769 után) Esterházy udvarának legműveltebb emberei 
közé tartozott. 1726-tól titkárként és zenészként tartják nyilván („Cancellis
ta et Musicus”), de kiváló költő is volt, amit a Schenauer által megzenésített 
librettói tanúsítanak. Az Esterházy-zenekarból való távozása után (1729) a 
híres karintiai Gurk káptalanjának jogászaként és levéltárosaként működött 
(1736–1760), emellett történészkedett is. Ő a szerzője az Annales Gurcenses

Szent Vitus kóruson. A Scheling korszak], in Hudební věda 38 (2001) 3-4/283.
22 Például:  TANK, Ulrich,  Studien zur Esterházyschen Hofmusik (Gustav Bose Verlag, Regensburg 

1981) 296.
23 Az enciklopédikus irodalmon kívül (MGG, Grove, 11 sz. jegyzet) Duranteról lásd például: DIETZ, 

Hanns-Bertold, The Neapolitan School: Francesco Durante (1684–1755) – Aspects of Manuscript 
Dissemination, Misattributions, and Reception, in Musica en Perspectiva 2 (2009) 2/7–30.
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nek (1769).29 Az Esterházy-együttesben Syhn többek között hegedülhetett, 
amint azt néhány számla bizonyítja, mint például a zenekarnak eladott két 
hegedű nyugtája:30

Quittung / Vor H. Sÿhn weg[en]. Zweÿ so S:r f: Gd. pr. 30 fl  
Verkaufte Violinen als vor andere halbscheid. / Pr. 15 fl – / N:o 6

Bezeige hiemit, daß mich herr  Inspector von Neübauer, mitt  
dem halben Restirenden Theil, das ist 15 fl, deren um 30 fl Ihro 
hochfürst.  Gd. Verkaufften  2 Violinen plenè Contentiert habe: 
vor dem vorigen halben Theil aber zeiget die gegebene Quittung.

Presburg den 8ten Jenner 728
Fridericus Syhn mppria

Syhnn a jelek szerint a távozása után sem szakította meg kapcsolatait a zene
karral, hiszen kottákat (egyebek között oratóriumokat) küldött Karintiából, 
sőt Itáliából is.

Domenico  Tasselli híres  olasz  kasztrált.  Az  1720-as és  30-as  években 
észak-itáliai  (Macerata,  Venezia,  Treviso)  operaházakban működött,  majd 
1737–1739 között Prágában és Brünnben. 1740-ben lett Esterházy együtte
sének tagja, ahol 1745-ig maradt.

Joseph Umstatt (1711–1762)31 Durante után Esterházy Imre leghíresebb 
muzsikusa.  Fiatalon,  közvetlenül  nagyszombati  tanulmányainak  (1727–
1730) befejezése után érkezett Pozsonyba, 1730. július 1-jén lett az együttes 
tagja, és ott is maradt kilenc teljes évig, 1739. július elejéig. Eközben az 
utolsó három évben nem hivatalosan az együttesvezető („Music Director”) 
funkcióját látta el. Esterházy szolgálatából való távozásának egyik oka az le
hetett, hogy Umstatt alulfizetettnek érezte magát (lásd lejjebb).

Mindenben rendkívül  aktív  volt,  úgy a szervezésben, mint  zeneszerző
ként. Az 1739. második félévi fizetésjegyzékben, tehát Umstatt utolsó po
zsonyi  negyedévében felbukkan az „ex Speciali  gratia” megjegyzés, amit 
sehol máshol nem találni a dokumentumokban. A Pozsonyból történt eltávo
zása után valószínűleg nem sikerült bejutnia a császári Hofkapellébe, ezért 
elszegődött  Brünnbe  karmesternek  és  zenetanárnak  Ditrichstein  grófhoz 
(1741–1749).32 Később Heinrich von Brühl szász miniszterelnök együttesét 
vezette  Drezdában  (1750–1752),  és  végül  a  bambergi  püspököt  szolgálta 
mint udvari zeneszerző és együttesvezető (1753–1762). Umstatt kiváló zenei 
24 GINGUENÉ, Pierre Louis, Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccini (Parigi 1801) 7.
25 CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena, Herecký rod Hilverdingoncov [A Hilverdingek színész-nemzet

sége], in Slovenské divadlo 28 (1980) 3/370–375.
26 KAČIC, Ladislav,  Musik  zur  Zeit  der  Preßburger  Krönungsfeierlichkeiten,  in  Musicologica 

Istropolitana  II  (ed. Marta Hulková;  Universitas Comeniana Facultas Philosophica, Bratislava 
2003) 37; UŐ, Zene a pozsonyi királyi koronázási ünnepségek idejében (1563–1830), in Magyar 
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képzettséggel  rendelkezett:  nemcsak  billentyűs  virtuózként,  hanem  zene
szerzőként is ismert volt. (Valószínűleg J. J. Fux tanítványai közé tartozott.) 
Umstatt sokoldalú és szerteágazó, de csak töredékesen fennmaradt életmű
véből csupán néhány alkotás sorolható egyértelműen a pozsonyi évek termé
séhez (lásd alább).

ESTERHÁZY ZENÉSZEINEK SZOCIÁLIS HELYZETE, FIZETÉSE

ÉS EGÉSZSÉGÜK MEGŐRZÉSE

Esterházy Imre  prímás udvarában a  muzsikusoknak összességében kiváló 
helyzete volt. Ezt bizonyítja egyebek között az a tény is, hogy az udvar fize
tési listáin a zenészek mindjárt az érsek személyes gyóntatója, udvari taná
csosai, két orvosa és további magas beosztású hivatalnokok – inspektorok, 
provizorok és más, főleg gazdasági hivatalnokok vagy írnokok – után követ
keznek. Miként az főnemesi udvarokban általános volt, néhány muzsikust, 
főként a fúvósokat, a belső inasok avagy lakájok („Livray-Bediente”) közé 
sorolták, és ezeket természetesen lényegesen alacsonyabban fizették. A határ 
a  „Livray-Bediente”  és  a  többiek  között  azonban  nem volt  átjárhatatlan. 
Ilyen kivétel volt például Carl Trautmansheim (†1737), aki 1728 őszéig bel
ső inas avagy lakáj és egyben muzsikus volt („Cammerlaquay simul Musi
cus”), az év szeptemberétől azonban már a többi muzsikus közé sorolták 100 
fl. évi (negyedévenként 25 fl.) fizetéssel: „Carl Trautmansheim, so worhie  
Lageÿ gewesen, und im Monath 7br aufgemustert worden”. Háromnegyed 
év után azonban utólag fizettek neki: „dem H. Carl Trautmansheim welcher 
mit 100 fl. besoldung von 1n 8ber 728 alß Offcier und Musicus von Sr fürstl.  
Gdn. resolviert, bishero aber nur Jährlich 100 fl Empfang also vor 3 ¼ Jahr  
Rückstand ............. 32,30 fl.”

Valamennyi muzsikus fizetése alapjában stabil volt (nagyjából csak egy
szer, maximálisan kétszer emeltek), és az alábbi részekből állt:

1) a tulajdonképpeni fizetés (Besoldung)
2) napidíjak (Kostgeld)
3)  lakhatási  hozzájárulás  (Quartiergeld)  azoknak,  akik  nem az  érseki 

palotában laktak

Zene 43 (2005) 4/447–459.
27 RISM A II, ID no. 450017217.
28 Lásd:  Magyar Katolikus Lexikon (Budapest 2007) Streszka Márton c. szócikkét. RICHTER Pál,  A 

magyarországi pálosok zeneélete és zenéje a 18. században, in Zeneduományi dolgozatok (2009) 
146.

29 BUCHINGER, Wilma – LANG, Helmut – MITTENDORFER, Konstanze, Handbuch der historischen Buch
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4) kiküldetési díj

A tulajdonképpeni fizetést nemcsak a muzsikus színvonala szerint szabták 
meg, hanem minden valószínűség szerint tekintetbe vették az életkort és a 
családi állapotot, a gyermek számát stb. Az elszegődéskor fizetést („Besol
dung”) szabtak meg, amit bizonyos idő – rendszerint két év – után 20 forinttal 
megemeltek. A napidíj minden muzsikus (és valamennyi udvari alkalmazott) 
esetében egyforma  volt,  negyedévenként  36  fl.,  illetve  a  belső  inasoknak 
(„Livray Bediente”) 3 fl. 58 kr. járt hetente, tehát valamivel kevesebb. A napi
díjak csak 1732-től szerepelnek egy listán a fizetésekkel, korábban csak a fi
zetést jegyezték fel; így mutatjuk ezt be az alábbi kis táblázatban is.

Joseph Umstatt 130 fl. (1734-től 150.– fl.)
Angelo Cavallari 150 fl.
Joseph Hilverding 180 fl.
Johann Matthias Schenauer 200 fl.
Giacomo Calandro 300 fl.
Leopold Carl 240 fl.
Johann Otto Rossetter 240 fl.
Carl Trautmansheim 100 fl.
Jacob Štětina (lakáj) 114 fl. (napidíjjal együtt)

Leopold Carlnak például kezdettől (1728-tól) fogva 60 fl. volt a negyedévi 
fizetése, ami haláláig (1744) nem változott, és ehhez kapott negyedévenként 
36 fl. napidíjat („Kostgeld”). Összesen tehát 96 fl. jutott neki. Ezen felül az 
udvar egész idő alatt fizette a lakását („Quartiergeld”), és az ezért járó pénzt 
a többiekhez hasonlóan külön vette fel. (Az átvételt külön nyugtával igazol
ta.) Ez az összeg nem számított bele a fizetésbe, és ugyanígy a kiküldetés 
költsége sem.

A dokumentumokból kiderül, hogy Esterházy legjobban fizetett muzsiku
sa egyértelműen Francesco Durante volt. Negyedévi fizetése, 125 fl. (vagyis 
évi 500.- fl.), a legmagasabbak közé tartozott az udvarban, és egybevethető 
a hasonló állású muzsikusokéval más főnemesi rezidenciákon. A bécsi Hof
kapelle, valamint a drezdai (lényegében szintén királyi) udvari együttes ez 
alól természetesen kivétel. Durante ugyanazt a fizetést kapta, mint Franz von 
Managetta, az érsek személyes orvosa. Még magasabb jövedelme csak An

bestände in Österreich.  Bd. 3 Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Wien (Georg 
Olms Verlag, Hildesheim 1996) 59. 

30 Prímási Levéltár: Számvevőségi Levéltár (továbbiakban: PL, SzL), Udvarmesteri számadások, 2. 
doboz

31 KAČIC 2000.
32 SEHNAL 201–202. Újabb ismeretek Umstatt  brünni  működéséről:  SPÁČILOVÁ,  Jana,  Unbekannte 
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ton Paluška titkos tanácsosnak volt (negyedévi 375 fl.). Nem világos azon
ban, hogy Durante esetében a napidíjak (Kostgeld) is beletartoznak-e a fize
tés összegébe, mivel a  Specification Salarij  et Pensionisként megnevezett 
források  eltértek  a  szokásos  kifizetési  listáktól  („Besoldungsliste”),  ahol 
csak az alapfizetés („Besoldung”, illetve „Salarium”) szerepel; például Um
stattnál ez 1738–1739-ben negyedévenként 37 fl. 30 kr. volt. Umstatt tehát a 
fizetésemelés után 1734-től a napidíjal együtt negyedévenként 73 fl. 30 kr.-t 
kapott. Ez az összeg viszonylag alacsonynak tekinthető, mert amint már is
meretes, Umstatt 1737-től nem hivatalosan ellátta az együttesvezető („Mu
sic-Director”) feladatát is, tehát alapvető mértékben gondoskodott a zenekar 
működéséről. Ennek ellenére kevesebb fizetés járt neki, mint Carlnak, Sche
nauernek, Hilverdingnek és néhány más zenésznek. Umstattéhoz hasonló fi
zetése (73 fl. 30 kr.) volt például Esterházy legtöbb trombitásának. Az ilyen 
csekély javadalmazást nyilván az a  tény indokolta,  hogy a 19 évesen Po
zsonyba érkezett  Umstatt a zenekar legfiatalabb tagjai közé tartozott,  nem 
volt még családja, stb. Valószínűleg ezért is döntött tíz év szolgálat után a tá
vozás és új hely keresése mellett. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy Es
terházy Imre kezdetben, amíg nem jutott szállás az érseki palotában, „Quar
tiergeld”-et  is  fizetett  Umstattnak,  aki  a  kollégájánál,  Trautmansheimnél 
lakott. Esterházy fizette Umstatt bécsi tartózkodását 1734 közepén, az ottla
kást is beleértve. Abban az időben egészében tehát elégedett lehetett: az év 
januárjától júniusig, miután az éves fizetését 20 forinttal megemelték (32 fl. 
30 kr.-ról 37fl. 30. kr.-ra negyedévenként), az alapfizetésen kívül (37 fl. 30 
kr.) még havi 30 fl. „Kost- und Quartiergeld”-et is kapott, ami a fizetéssel 
együtt negyedévenként 127 fl. 30 kr. volt. Ő azon kevés muzsikusok egyike, 
akik 1732-ben még 24 fl. újévi jutalomban is részesültek („Neujahrgeld”):33

N.5 Quitung / Vor Musico H. Umstatt weg[en] Empfangenen  
Neuen jahr / Pr: 24 fl –Quitung p. 24 fl:
Welche  Ich  Ends  benanter  auf  gnädigste  anschaffung  Ihro  
Hoch=fürstl: Gnaden Vor ein Neues Jahr von H. Inspectore  
richtig empfangen. Anno 1732 den 4:n Januarÿ.

Joseph Umstatt
Musicus

Durante  mellett  a  legjobban  fizetett  muzsikusok  közé  tartozott  Giacomo 
Calandro  hegedűs,  akinek  negyedévenként  111  fl.  járt  (a  napidíjakkal 
együtt), és egy másik hegedűs, Carl David von Cronnenstein. Az ő esetében 

Brünner  Oratorien  Neapolitanischen  Komponisten  vor  1740,  in  Musicologica  Brunensia 49 
(2014) 1/142–144. 
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azonban  a  negyedéves  összeg  magában  foglalta  a  lakbért  is  („Zins”,  ill. 
„Census”). Nagyon jó fizetést kaptak természetesen a kasztráltak is: Filippo 
Antonelli  negyedévenként 100 forintot,  Domenico Tasselli  és Dario Luca 
Catani 87 fl. 30 kr-t. Magas fizetéssel rendelkezett Leopold Carl és a két 
Rossetter (96 fl. negyedévenként), míg Johann Matthias Schenauer, Franz 
Amend és  Joseph  Hilverding  negyedévenként  86  forintot  kapott.  Kinsky 
gróf trombitásai és zenészei („Musici Kinskiani”), Adam Zdanský és Johann 
Joseph Stephan pedig 73 fl. 30 kr.-t, tehát annyit, mint Umstatt. A fúvósok 
között Anton Christiani – kezdetben komornyik („Cammerdiener”) – volt a 
legjobban megfizetve, aki 81 fl. kapott negyedévenként, valamint az olasz 
fagottvirtuóz, Angelo Cavallari (79 fl. 30 kr.). A többi fúvóst a belső sze
mélyzethez, a lakájok („Livray Bediente”) közé sorolták. Közülük a fagottos 
Jakub Štetina áll az élen 48 fl. 30 kr. negyedévi fizetéssel, mindjárt utána 
Andreas Glasser és Joseph Frosch kürtös, akiknek 45 fl. járt. Elődeik, Went
zel Bauer, Georg Häring és Johann Beczwarowsky rosszabbul jártak. Az ő 
negyedévi fizetésük – mint a többi inasé – csak 7 fl. 30 kr. volt. Häring a fi
zetésemelés után lakájként negyedévenként 10 forintot kapott.

Lakáshozzájárulásban („Quartiergeld”) csak néhány muzsikus részesült, 
rendszerint a jelentősebbek. A többiek az érseki palotában laktak. A legma
gasabb hozzájárulást Johann Otto Rossetter kapta: évi 30 forintot (negyed
évenként 7 fl. 30 kr.-t fizettek neki), Carlnak, Umstattnak és Cavallarinak 
negyedévenként 6 forint járt. Carl ezt a támogatást 1729-től egészen haláláig 
kapta. Esterházy – mint fentebb említettük – 1734 első félévében Umstatt
nak még Bécsben is fizetett „lakbért”. (Megvan valamennyi aláírt Umstatt-
nyugta  ebből  a  korszakból.)  A fennmaradt  dokumentumokból  néha az  is 
megállapítható, hogy hol laktak a muzsikusok: Umstatt kollégájánál Traut
mansheimnél, Cavallari Franz Pulsatori udvari hivatalnoknál, Rossetter pe
dig az özvegy Marie Rosina Haramia lakója volt. Érdekes Carl 1727 végéről 
származó elszámolása a kiadásairól. Amikor Pozsonyba érkezett, először fo
gadóban lakott, és egészen 1728 januárjától lakáshozzájárulást fizettek neki. 
Von  Cronnenstein  esetében  viszont  nem  tudható  pontosan,  hogy  1743–
1745-ben mennyit tett ki a lakbére, mert azt a fizetésével (122 fl.) együtt 
kapta.

Esterházy a muzsikusai özvegyeinek negyedévenként rendszeres nyugdí
jat fizetett. Ez vonatkozik Elisabetha Agnerre, Alexander Agner trombitás 
feleségére,  de ugyanígy Nabicht trombitás  és  a lakáj-kürtös Hans Michel 
Blüe özvegyére is. 

Esterházy udvarának nem rendszeres kiadásaihoz tartoztak a rendkívüli 
pénzjutalmak. Umstatt már említett újévi jutalmán kívül ilyen volt például 

 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 8. doboz.

73

33



♦ ♦ ♦    L A D I S L A V  K A Č I C

az a 40 forint, amit „ex Christiane charitate” Hilverdingnek juttattak 1740-
ben. 1734. november 10-én pedig rendkívül magas, 100 fl. jutalmat kapott a 
távozó fagottista, Cavallari, mégpedig Itáliába való hazautazására:34

Io  sottoscritto  attesto  d’auer  ricevuto  dal  Molt‘  Illre Sig.  
Tereck fiorini cento quali mi ha Sua Altezza Reuerendissima in 
gratia accordati,  per il  mio uiatico, per poter partir a casa  
mia in Italia. Dico –
F 100 = Angelo Cauallari

A  zenészek  naturáliákban  („deputátum”)  is  részesültek.  Tekintettel  arra, 
hogy a levéltári fondnak ez a része igen töredékesen maradt fenn, jelenleg 
csak  néhány  kiindulásként  szolgáló  adatot,  illetve  feltételezést  közölhe
tünk.35 A fennmaradt nyugták bizonyítják,  hogy a muzsikusok csakugyan 
rendszeresen kapták a  naturáliákat.  Az egyik  nyugta  Hilverding hegedűst 
érinti, és az derül ki belőle, hogy az ő esetében a juttatás 12 mérő gabona 
volt:

ich Endts Vnterschribener bekenne, daß ich Von Herrn Hoff  
Richter auch dieses Jahr Anno 1739 mein Deputat bestehend 
in 12 Metzen Traid richtig emfpang.

Joseph Hillverding

A lakáj-kürtös Häring nyugtája igazolja, hogy a lakájok is kaptak természet
benit, ami az ő esetében 15 mérő gabona volt az 1738. október 1-től 1739. 
szeptember végéig terjedő egyéves időszakra:

Qvittung.  Vor  15  Metzen  getreitt  welche  ich  Endes 
unterschriebener  Von  Ersten  October  1738  biß  ultimo  
September  739.  für  Mein  gantzes  Jahrliches  Deputat  Von 
Herrn HofRichter richtig seÿnd auß gefolget worden. Datum 
den 20 September 1739

L[oco]. S[igili]. Johan Geörg Hering
Camerloquey mppria
hier mit bekönne ich mit schrift und Petschaft daß ich Von H.  

Hofmeister Meine 15 Metzen gedreitt richtig emfangen habe.

34 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 11. doboz.
35 Ugyanezt állapítja meg a festő Donner esetében PÖTZL-MALÍKOVÁ 16. Azt írja, hogy Donner rend

szeres fizetést „csak 1734-től kapott, addig rendszeresen csak éves bor deputátumot, némelykor 
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Alexander  Agner  trombitás  özvegyének,  Elisabethának  két  fennmaradt 
nyugtája szerint az özvegyek is megkapták a naturáliát. Ez az ő esetében az 
1739. január 1-től június végéig terjedő fél évre 6 mérő gabonát jelentett:

Quittung  1.  Iber  Sechs  Metzen  frucht[,] sage  6  Metz:  [,] 
welche ich von dem herrn Hoff richter Johannes de Frivalßkÿ 
Vor 1 Jan: biß Ende Junÿ auf mein Deputat richtig Empfangen  
habe, wormit bescheine Presburg den 10 Junÿ 739

Verwitibte Elisabetha Agnerin

Elisabetha Agner másik, csaknem azonos nyugtája a deputátum átvételéről 
1739 második félévére azt jelenti, hogy évi 12 mérőt kapott.

Arról,  hogy a  muzsikusoknak mint  Esterházy  udvara  alkalmazottainak 
korábban is jártak naturáliák, egy Friedrich Syhnnre vonatkozó adat tanús
kodik. Ő 1728 augusztusában megkapta a hátralékos borpénzét („rückständ
iges Weingeld an H: Syhn 37,30 fl”).

A közvetlen pénzbeli fizetségen (fizetés, napidíjak stb.), illetve a naturáli
ákon kívül Esterházy muzsikusai még ruha-hozzájárulást is kaptak. Például 
1735-ben ruhát (libériát) és kalapokat készíttettek Agner és Nabicht trombi
tásnak, Bauer és Beczwarowski lakáj-kürtösnek, Häring és Michel lakájnak, 
akik kürtön is játszottak, sőt még egy tanulónak is („für kleinen Waldhor
nist”). Ezenkívül csizmát és kesztyűt is kaptak, tehát mindazt, ami a kürtösö
ket és más olyan muzsikusokat megilletett, akik kint, a szabadban is játszot
tak. Az udvar először 1728-ban varratott libériát, akkoriban még csak két 
kürtös tartozott a lakájok közé. A legmagasabb ruha-hozzájárulást (50 fl.) 
1731-ben Johann Otto Rossetter bécsi császári udvari hegedűs kapta, amit 
maga Aranyosmaróthy Paluska György, az érsek főtanácsosa igazolt:36

Verordung vnd Quittung / Vor dem Musico H. Rosseter zum 
Kleÿd. /Pr: 50 fl –

Ihro hochfürstl. Gdn. Vor dem herrn Johan Rosseter Musico 
ein Kleÿd gnädigst  resoluirt.  So bleibe den herrn Inspectori  
Ihme Zum sathenen Kleÿd funftzig Gulden Zugeben, damit fur 
Ihme nach eigenem gusto dasselbiger machen lassen

Prespurg den 12 Aug. 731.
Id est 50 fl: Georg Paluska v. Maroth mppria

Consiliarius

36

gabonát”. Az 51. sz. jegyzetben: „A megtalált elismervények szerint Donner 1732-ben többet ka
pott (mint az érsek többi alkalmazottja): 40 akó tiszta óbort, a további években csak 20 akó ó- 
vagy újbort.”
PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 6. doboz.
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Obstehende  50  fl  seÿnd  mir  durch  H.  Inspector den  13ten 

augusti 1731 Richtig bezahlt worden so hiermit bescheinne[,] 
Datum ut Supra

Johann Otto Roßetter mppria

Bizonyos fokig meglepő a magas összeg, hiszen Rossetternek Bécsben 900 
fl. fizetése volt, és Esterházynál is a legjobban fizetett muzsikusok közé tar
tozott. De megmaradtak számlák ruhaanyagok vásárlásáról, illetve ágytaka
róról: Francesco Duranténak 8 fl. 54 kr. („pro tela ad linteamina pro Domi
no Duranda empta”) 1740 februárjában, Schenauernak ruhára 8 fl.  1739-
ben, ruhára Kinsky gróf mindkét muzsikusának (1739) vagy a kasztráltak
nak (Tasselli), illetve harisnyavásárlásra egy énekesnőnek stb.

Talán azok a levéltári adatok a legmeglepőbbek, amelyek az udvar alkal
mazottai, köztük a muzsikusok egészségének megőrzéséért tett lépéseket ta
núsítják. Esterházy Imre már 1727–1728-ban kifizette Syhnn teljes gyógy
kezelését, beleértve egy bécsi urológust és a nyolchetes kezelést, továbbá a 
gyógyszereket, összesen 29. fl. 30 kr. értékben.

Egy különleges dokumentum, Consignatio Medicamentorum maradt fenn 
1738-ból.37 Nevekkel együtt azokat a gyógyszereket sorolja fel, amelyeket a 
pozsonyi jezsuiták gyógyszertára abban az évben (naponként) kiadott az Es
terházy-udvar  alkalmazottainak.  Például  Umstatt  1738.  március  3-án  és 
szeptember 30-án hashajtót kapott („Laxier tranckhl”) 26, illetve 45 krajcá
rért, június 29-én valamilyen port („Pulver auf 4 Mahl vor den H. Umstadt 
Musicus”),  ami 24 krajcárba került,  és  október 2-án köhögés-nátha elleni 
tinktúrát („Tinctur zum 80 Tropfen zum rhinen Vor d. H. Umstatt”), amely a 
legdrágább gyógyszerek közé tartozik az egész jegyzékben: 3 fl. 30 kr.-ba 
került. Hasonlóképpen a „Margareten Pulver vor H. Helferding Musico” 1 
fl. 48 kr.-ért. Az udvarnak az alkalmazottak gyógyítására fordított összes ki
adása 1738-ban 265 fl. volt. (A jegyzékben nem szerepel az érsek, aki sze
mélyes orvossal és tanácsossal rendelkezett Franz von Managetta személyé
ben.) Ez azt jelenti,  hogy az egészségbiztosítás Esterházy Imre udvarában 
igen tisztességes színvonalon állt, mi több, a jegyzékből egyben feltételezé
sek  vonhatók  le  egyes  muzsikusok  egészségi  állapotáról  is.  A  jezsuita 
gyógyszertár (és korábban bizonyára Joseph Carl von Perbegg udvari orvos) 
leggyakoribb látogatói közé a muzsikusok közül Leopold Carl tartozott (ha
vonta  többször is),  ami  egybevág azzal  a  ténnyel,  hogy csak 45 évet  élt 
(1744-ben halt meg).

37 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 16. doboz. 
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AZ ESTERHÁZY-UDVAR EGYÜTTMŰKÖDÉSE MÁS ZENÉSZEKKEL

ÉS HANGSZERKÉSZÍTŐKKEL

Esterházy prímás együttese jó összetételű volt, de főként az első években, a 
kialakítás idején rákényszerült az együttműködésre más zenészekkel.  Mint 
VI. Károly császár titkos tanácsosa természetesen a szokásosnál több kapcso
lattal rendelkezett a bécsi udvarban, ezért nem csoda, hogy a kapcsolat a Hof
musikkapellével volt a legintenzívebb. Bizonyára nem véletlenül alkalmazott 
Esterházy bécsi udvari zenészeket, mint Johann Otto Rossettert 1731-32-ben 
és  Filippo Antonellit  1744-45-ben.  Legelőször  azonban nem ők,  hanem a 
Hofkapelle egy közelebbről meg nem nevezett tagja jelenik meg már 1728-
ban Esterházy udvarának elszámolásaiban: egy „Musico Suae Majestatis”, 
akinek az évben 21 forintot fizettek. Az uralkodói művészek javadalmazásá
ban Esterházy nagyon bőkezű volt. Ignaz Finsterbusch udvari tenorista,38 il
letve  egy  meg  nem  nevezett  udvari  koreográfus-táncmester  („Caesareus 
Saltûs Magister”) 1731-ben a szokásosnál nagyobb összegeket kapott. E mű
vészeket nagyrészt körmöci arannyal, azaz „kemény pénznemben” fizették. A 
koreográfus például 6 körmöci dukátot kapott, de Rossetter és Antonelli is az 
Esterházy-zenészek legjobban fizetettjei közé tartozott.

Az  első  években,  amikor  az  együttesnek  még nem volt  elég  tagja,  az 
együttműködés külső muzsikusokkal tulajdonképpen elkerülhetetlen volt. A 
dokumentumokban  leggyakrabban  Franz  Ferdinand  Kinsky  bécsi  udvari 
kancellár zenészeit említik. Négy trombitása és egy üstdobosa hosszabb ide
ig működött Pozsonyban, és számos Esterházy által celebrált istentiszteleten 
játszottak úgy a kapucinusoknál, mint másutt. Egy alkalommal Kinsky egy 
harsonása is kisegített Esterházynál, sőt Kinsky együttesvezetője is megfor
dult Pozsonyban. Nem csoda, hogy 1736-ban két „Musici Kinskiani” – a do
kumentumokban mindig így szereplő zenész –, Zdanský és Stephan (Štěpán) 
érkezett Pozsonyba tartósan Esterházy szolgálatára.

Más főnemesek közül lotharingiai Emánuel herceg, Csáky Imre bíboros, 
kalocsai érsek (lásd alább) muzsikusai segítették ki Esterházyt főleg bálokon 
és hasonló nagyobb eseményeken, de alkalmilag gróf Czobor József és más 
főnemesek is segítettek.

A kapcsolat a pozsonyi zenészekkel alapjában állandó és rendszeres volt. 
A legtöbb dokumentum a Szent Márton-dóm muzsikusainak közreműködé
sét tanúsítja istentiszteleteken (misék, litániák, vesperások), és nemcsak ma
gában a dómban, hanem az Alamizsnás Szent János-kápolnában és másutt 
(főként az érseki palota kertjében Nepomuki Szent János szobránál). Ünnepi 
istentiszteleteknél  a  szerződések,  elszámolások  stb.  szerint  „automatikus” 

38 KÖCHEL 74, 82.
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szereplők voltak a városi trombitások is, akik másféle hangszereken is ját
szottak, például harsonán.

Igen szorosan együttműködött Esterházy Imre zenészegyüttese a „szom
szédaival”, a jezsuitákkal: nem csupán a jezsuita iskolai színjátékokban, ora
tóriumokban, sepulcrumokban játszottak, amelyeket a Legszentebb Üdvözítő 
templomában adtak elő (lásd alább), hanem időnként jezsuita muzsikusok is 
kisegítettek Esterházynál. Franz Fauer, a pozsonyi jezsuiták altistája – később 
zeneszerzője39 – lényegében az Esterházy-együttes akcesszistájának tartható.

Különösen érdekesek azok az adatok, amelyek az Esterházy-zenészek és 
a  hangszerkészítők  szoros  kapcsolatáról  tanúskodnak.  Mindjárt  az  elején 
hangsúlyozandó,  hogy mindenekelőtt  a  legjobb bécsi  hangszerkészítőkkel 
dolgoztattak,  köztük  az  uralkodói  szolgálatban  működő  mesterekkel  is. 
Négy szerződés maradt fenn Anton Posch (1677–1742) császári udvari he
gedűkészítővel40 vonós hangszerek javításairól, húrokról meg hasonlókról. A 
bécsi mester számára adott megbízások 1728–1732 között lényegében rend
szeresek voltak.41 Az egyik szerződés megemlíti a híres tiroli hegedűkészítő, 
Jakob Stainer hegedűit is. Ezekből a szerződésekből jó kép állítható össze az 
együttes rendelkezésére álló hangszerek mennyiségéről és minőségéről. A 
legértékesebb adatok a Martin Michael Fichtl42 ismert bécsi hegedűkészítő
vel 1736-ban kötött  szerződésben találhatók.43 Fichtl javított  az Esterházy 
zenészek „kincstári” hegedűin kívül („4 fürstliche Geigen” és „1 alte fürst
liche Geige”) két brácsát,  két  csellót és  egy hegedűt,  valamint  a zenekar 
egyes tagjainak saját hangszereit is: Carl koncertmesterét, Hilverding hege
dűsét (két hangszert), Henschelét és Trautmansheimét (valószínűleg őt ta
karja a „Trautmansheiw” név),44 de ugyanígy Johannes Urban oboista hege
dűjét  is,  továbbá  Umstatt  csemballista-orgonista  hegedűjét,  valamint  egy 
közelebbről meg nem nevezett komornyik („Cammer bediente”, valószínű
leg F. Biber) hegedűjét.  Sőt egy apródnak készített  egy kis/feles hegedűt 
(„des Knaben Halbgeig”). Ez a nagy javítás – beleértve a húrokat, a vonókat 
és a hegedűkészítő elszállásolását – összesen 58 fl.10 kr.-ba került.

A húrokat gyakran a bécsi Joseph Wörl (Werl, ca. 1701–1759)45 szállítot
ta Esterházy zenészeinek. Figyelemre méltó egy adat, amely „nyári húrok” 
vásárlásáról szól, mivel hogy „a téli  húrok” használhatatlanok voltak. Ezt 
Umstatt  zenekari  igazgató közvetítette,46 és az egyik legnagyobb összegű 
húrvásárlást jelentette. Kisebb vonós vagy más hangszerek javítását (hang
szertokok és hasonlók) Jakob Fux jezsuita muzsikus végezte Esterházy ze
39 Fauner szerzeményei fennmaradtak, például Göttweigben (RIEDEL 1979, Nr. 1809 Litaniae laure

tanae), de Kroměřížben és másutt is.
40 MAUNDER,  Richard,  Viennese  Stringed-Instrument  Makers,  1700–1800,  in  The Galpin Society  

Journal 52 (1999) 39–40.
41 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 2 és 8. doboz. 
42 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 33–34. doboz.
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nészeinek, de ugyanígy besegített Georg Christoph Reichenberger, a pozso
nyi  toronymester  (Turnergesell)  segédje  is,47 sőt  egyszer  kivételesen  az 
egyik Esterházy-trombitás, Alexander Agner is. Ő 1734-ben egy kis hegedű 
javításáért 2 fl. 24 kr.-t kapott.

Esterházy a fúvós hangszerek tekintetében is a legjobb bécsi mesterekhez 
fordult. 1739-ben 32 forintért vadászkürtöt vásárolt fatokkal együtt („Jäger
horn sambt einem Verschlag”)48 Johann Michael Leichamschnieder (1676–
1751) híres császári udvari hangszerkészítőtől.49 Egy további Leichamschni
edernek adott megbízás 1740-ből maradt fenn: a 40 fl. 22 kr. összegű megbí
zásba beleszámítottak egy „Paar Neue Jagdhörner”-t is 32 forint értékben. 
Mindkét elszámoláson aláírás szerepel pontos adattal: „Kayserlicher Trom
peten und Jagdhornmacher in Wien in der Naglergasse”. A fúvós hangsze
reket gyakorlatilag kivétel nélkül Bécsben vásárolták: már 1727-ben besze
reztek „2 kleine Waldhörner”-t és egy harántfuvolát („Flautravers”), 1729-
ben egy új trombitát, 1731-ben pedig újabb fuvolát Cavallari részére. Oboa- 
és fagott-nádakat, fúvócsövet („Fagottröhr”) stb. rendszeresen, évente több
ször is vettek, amint azt a nagy mennyiségű nyugta igazolja.

Ezzel szemben a billentyűs hangszerek (csembaló, orgona) javítását kizá
rólag pozsonyi orgonakészítők végezték. Először Tobiáš Pantoček (1728–
1729),  majd az 1730-as években Václav Janeček (Janíček,  1704–1742).50 

Pantoček51 pozsonyi működése eddig ismeretlen volt, a nyugtán „pozsonyi 
orgonakészítő”  aláírás  szerepel.  Janeček,  aki  1735–1737 között  dolgozott 
Esterházy  udvarának,  néha  még  „érseki  orgonakészítőnek”  („Fürstlicher 
Ertz Bichöflicher Orglmacher”) is nevezi magát,52 bár a kifizetési listán a 
neve nem jelenik meg, tehát nem volt udvari alkalmazott. Janeček műhelye 
az orgonakészítő halála után is dolgozott még Esterházynak. Az egyik 1743-
ból származó nyugtán az özvegye „Anna Rosina Janetschegin Orgl Mache
rin”, illetve „Anna Rosina Janetschgin Wittib” aláírása látható.53 A hangsze
reket azonban a muzsikusok is hangolták, például a Szent Márton-dóm orgo
nistái,  Anton  Zirnhoffer  (1732–1735)  és  Johann Andreas  Šantroch.54 Két 
szerződés maradt fenn velük 1743-ból. Sőt, egy alkalommal 1730-ban még 
Petrányi  Márton (Martinus Petrani),  a pozsonyi evangélikusok orgonistája 
(„Organist beym Betl=Haus”) is hangolt. 1743-tól viszont már Paul Smutz, 
Esterházy trombitása hangolta a billentyűs hangszereket, és ezért negyed
évenként rendszeresen fizették.55 Nagyon érdekes az az adat, ami az udvari 
orgonának 1738 végén történt félhanggal való áthangolásáról szól, amit – 
43 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 13. doboz.
44 Fichtl gyakran hibásan írta a neveket.
45 Uo. 50.
46 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 14. doboz.
47 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 11 és 23. doboz.
48 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 17. doboz.
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mint számos más, az Esterházy-zenekar tevékenységét illető javítást – Jo
seph Umstatt kezdeményezett:56

Es ist  wegen  besseren  gebrauch  zur  Music  die  hoff=Orgl  
Semi=Ton überstimmet, und mit dem Orgel Macher per Zehn  
Gulden accordirt worden, welche 10 fl: herr Hoff=Inspector  
Ihme  Orgl=Macher  richtig  bezahlet:  wessentwegen  meine 
Hand Unterschrifft beysetzte.

Preßpurg d. 31:n Decembr: 1738      Joseph Umstatt Mppria

A meg nem nevezett orgonakészítő, aki ezért a munkáért Umstatt révén 10 
forintot kapott, valószínűleg Václav Janeček lehetett.

AZ ESTERHÁZY IMRE UDVARÁBAN RENDEZETT ZENEI ESEMÉNYEK 
JELLEGE ÉS TIPOLÓGIÁJA

Esterházy Imre muzsikusai mint  magánzenekar valamennyi  rendezvényen 
közreműködtek, amelyeken az érsek részt vett: a rendszeres és ünnepi isten
tiszteletektől  kezdve  a  körmenetekig  és  más  egyházi  ünnepségekig,  de 
ugyanúgy a magán és világi eseményeken is, úgy az érseki palotában, mint 
azon kívül. A zenei rendezvények spektruma tehát igen változatos volt, és 
ezen a helyen csak néhány alaptípusra, illetve eseményre térhetünk ki.

Zenei szempontból is a legfényesebb rendezvények közé tartoztak a kör
menetekkel összekapcsolt egyházi ünnepségek, elsősorban is az új Alamizs
nás  Szent  János-kápolna  felszentelése  és  a  szent  ereklyéinek  elhelyezése 
1732-ben, valamint Esterházy prímás pappá szentelésének 50. évfordulója 
1738-ban.

Az első, 1732. október 28-án lezajlott eseményről részletesen beszámol 
Bél Mátyás a  Notitia Hungariae novae-ban: a körmenet Alamizsnás Szent 
János ereklyéjével reggeltől délután két óráig tartott, és az ünnepségben a 
zenészeknek – természetesen – nagyon fontos szerep jutott.57 Mint a fenn
maradt elszámolás bizonyítja, az érseki muzsikusokon kívül további kilenc 
trombitás és két timpanista működött közre. Nemcsak a körmenetben vetek 
részt, hanem Esterházy trombitásaival, Agnerral és Nabichttal együtt játszot

49 MAUNDER,  Richard,  Viennese  Wind-instrument  Makers,  1700–1800,  in  The  Galpin  Society  
Journal 51 (1998) 178. 

50 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 2 és 13 doboz.
51 SEHNAL, Jiří, Barokní varhanářství na Moravě I. Varhanáři [Barokk orgonakészítés Morvaország

ban] (Muzejní a vlastivědná společnost v Brne – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003) 
93 (Tobiáš Pantoček – „orgonakészítő Želetavban és Mikulovban a 18. század első felében”). 
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tak a templomi szertartásokon (vecsernyék, misék), illetve az új kápolnában 
is. A kisegítő idegen trombitások összköltsége elég magas volt (107 fl. 28 
kr.), az összeg tartalmazta az utaztatási és szállásköltségeiket is.58 Figyelem
re méltó, hogy a dokumentumban pontosan meghatározzák a trombitások 
költségeit (személyenként 8–8 forintot kaptak) és a két trombitás tanulóét 
(„2 Lehr Jung”), akiknek csak a fele honorárium jutott (4 fl).

Nem kevésbé volt fényes az 1738-ban Esterházy Imre pappá szentelésé
nek 50. évfordulóján megtartott ünnepség. Részletes leírása fennmaradt Ger
hard Cornelius van den Drieschtől.59 Az ünneplés már reggel 8 órakor elkez
dődött,  a  menet  az  érsek  nyári  rezidenciájáról  a  Mihálykapun  keresztül 
vonult be a városba, ahol a városi képviselőkön kívül a városi trombitások is 
köszöntötték Esterházyt. A diadalkaput a déli bejáratnál – amelyen át a prí
más belépett a Szent Márton-dómba – Donner és Galli Bibiena építette. A 
templomban külön emelvényt építettek a zenészeknek, hasonlóan a koroná
zásokon szokásoshoz. Esterházy zenekarán és a dómbeli muzsikusokon kí
vül közreműködtek még a bécsi Hofkapelle tagjai is, ami egészen kivételes 
eset volt, mert VI. Károly császár személyesen nem vett részt az ünnepség
ben. Alkalmi követe, Pálffy János nádor révén azonban személyes ajándékot 
küldött a prímásnak.

Driesch beszámolója szerint: „… Musici facere concretum ordinarie so
lent, in superstructa ad hoc theatri ad formam mole, suis scamnis rubro 
panno contectis, distincta considebant. Musici autem & qui Vienna adve
nerunt, & qui antea hic existebant Arae principis annuatim conducti, hoc  
die hinc inde, ex utroque latere, prope Chorum tradibus, asserbusqque ne  
irruere in eos multitudo posset vallati, cernebantur adstanter…”

Ugyancsak Driesch ír arról, hogy a császári muzsikusok az Esterházy-ud
var zenészeivel együtt játszottak az érseki palota kertjében rendezett lako
mán is, „szerenádot” adtak, meg más világi zenét is játszottak egészen estig: 
„...Totius diei laetitiam suavis elegans, ac facta ex artis regulis Musicam 
quam Serenadam vocant, eam Caesarei, Regiique, ac Pontifici Musici circa 
vesperam adornabant, quae ad noctis pene concubium producebatur...”60

Az ünnepséghez a köszöntő zenét a fennmaradt számla szerint Umstatt 
komponálta, ezen kívül léteznek az ünnepséggel kapcsolatos számlák az or
gona hangolásáról és átszállításáról a Szent Márton-dómba, továbbá elszá
molás a kottaanyagok másolásáról stb.

1722-ben T. Pantoček Mikulovban élt.
52 SZÓRÁDOVÁ, Eva, Klavichordy a čembalá na Slovensku [Klavikordok és csembalók Szlovákiában], 

in Slovenská hudba 24 (1998) 3/320 (Venceslaus Janetschek), közli, hogy Janeček pozsonyi mű
ködése 1736–1742 között adatolható. Uo. 322: „ő maga ’Fürstlicher Ertz Bischöflicher Orgl ma
cher’-nak nevezte magát.” Lásd még:  SZÓRÁDOVÁ, Eva,  Historické klavíry na Slovensku (Klavi
chordy, čembala a kladivkové klavíry) [Történelmi zongorák Szlovákiában (Klavikordok, csem
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Esterházy muzsikusai nemcsak az érseki palota kápolnájában tartott ma
gánmiséken zenéltek, hanem az összes olyanon is, amelyet az érsek celebrált 
akár a Szent Márton-dómban, akár más pozsonyi templomban: a jezsuitáknál, 
a  kapucinusoknál,  az  Alsószenterzsébet,  az  orsolyitáknál,  a  klarisszáknál 
vagy másutt. De saját zenészein kívül mások is közreműködtek, amit nem 
csupán az  illető  templomokba való  orgona-pozitív  átviteléért  járó  számos 
nyugta tanúsít, hanem konkrét szerződések is. Főként a plébániatemplom, a 
Szt. Márton-dóm énekesei segítettek ki, akiket negyedévenként fizettek. Az 
együttműködés lényegében rendszeres volt, mindenekelőtt istentiszteleteken 
(miséken, litániákon, vecsernyéken) az Alamizsnás Szent János-kápolnában, 
de a Nepomuki Szent János-litániákon is. A szerződéseket, illetve a negyed
évi istentiszteletek és egyes akciók elszámolását a dóm énekeseinek a nevé
ben a kántorok, Johann Zetl és Andreas Sommer (Summer) szignálták, vala
mint Bernhard Ponnheimer basszista is aláírta.61 Nagyobb ünnepségek esetén 
említik a városi trombitásokat is, akik ugyanúgy, mint a dóm énekesei, a vá
ros alkalmazottai voltak. Egy esetben kifejezetten közlik, hogy harsonán ját
szottak.

Bár Esterházy gyakran felkereste az érseki palota szomszédságában lévő 
jezsuita  templomot,  az  együttműködés  a  jezsuita  muzsikusokkal  kevésbé 
volt gyakori.  Ez az oratóriumok és természetesen a jezsuita iskoladrámák 
előadásakor volt a legintenzívebb62 (lásd lejjebb). Esterházy számos esetben 
támogatta a pozsonyi  jezsuitákat,  1731-ben például  színházi  berendezésre 
(„Pro Theatro ad hujus S. J. Collegio”) és egy közelebbről ismeretlen szín
játék bemutatására igen jelentős, 460 fl. 12 kr. összeget juttatott. Ez magá
ban foglalta a színpad és a kulisszák (erdő, tábor, sziklák stb.) költségeit, a 
színjáték latin és német színlapjának kinyomtatását, a zeneszerző honoráriu
mát (12 fl), valamint a muzsikusok (trombitások, nagyszombati discantisták 
és altisták) javadalmazását és hasonló költségeket. Egy másik dokumentum
ban név szerint szerepel például Joseph Durant hegedűs, valamint Jacob Fux 
oboista.63 Esterházy muzsikusai Pozsonyon kívül alkalmilag együttműköd
tek más énekesekkel is, például Máriavölgyben egy az iratban meg nem ne
vezett stomfai basszistával.

A nagy nyilvánosság előtti fellépések sorában természetesen egészen kü
lönleges helyet foglal el Mária Terézia koronázása (1741), akit az ősi kivált
ság alapján Magyarország prímása, vagyis Esterházy Imre koronázott ma
gyar  királynővé.  A  zenei  főszerep  ezen  az  eseményen  érthetően  a  bécsi 

balók és kalapács-zongorák)] (Scriptorium Musicum, Bratislava 2004) 22 („a legkegyelmesebb 
herceg parancsára két klavikord hangolásáért kapott rendben megfizetett 12 aranyat”).

53 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 21. doboz.
54 Šantrochról lásd bővebben: POLÁK, Pavol, Zur Erforschung der Lebensdaten von Anton Zimmer

mann, in Musicologica Slovaca VII (Bratislava 1978) 180–181. 
55 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 23. doboz.
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Hofmusikkapellének jutott (a császári zenészekkel Pozsonyba érkezett Jo
hann Otto Rossetter, Esterházy „egykori” alkalmazottja is), de – a többi ko
ronázáshoz hasonlóan – a városi trombitásoktól a Szent Márton-dóm éneke
seiig további muzsikusok sokasága is közreműködött.  Tekintettel  a Mária 
Terézia trónra lépése utáni politikai helyzetre, az udvari zenészek egy részé
nek hamarosan vissza kellett térnie Bécsbe, emiatt feladataikat részben ép
pen Esterházy prímás zenészei látták el.64

Különösen érdekesek az Esterházy prímás udvarában rendezett kizárólag 
világi jellegű zenei rendezvények. Ezek közé tartoztak mindenekelőtt a ha
gyományos farsangi bálok, amelyeken gyakran játszottak más muzsikusok 
is. Bizonyára a legfényesebbek közé tartozott az 1729. február 14-i farsang, 
amikor Esterházy zenekarán kívül közreműködött Jacob Kindermann veze
tésével Csáky Imre bíboros hat muzsikusa, továbbá Franz Ferdinand Kinsky 
gróf muzsikusai, akiket a számlán Anton Fiala képviselt. A bíboros muzsi
kusai 18 forintot kaptak, Kinskyé 31-et, és az összesen harminc muzsikus 
részvételével megtartott bál teljes költsége (a díszítéseket meg egyebeket is 
beleértve) 98 fl. és 17 kr.-t tett ki. A bált szán-kirándulás („Schlittenfahrt”)  
előzte meg, amelynek külön elszámolása is létezik: e szerint négy trombitás 
és egy timpanista 16.- fl-t kapott. A nyugtát Agner, Esterházy első trombitá
sa írta alá.65 Nyilvánvaló, hogy az ilyen fényes mulatságon népes pozsonyi 
(és  minden bizonnyal  Pozsonyon kívüli) főnemesség is  részt  vett,  mert  a 
trombitások részvétele a „szánkózáson” nem volt megszokott.

Más évekből is maradtak fenn hasonló adatok, például 1734-ben a farsan
gi bálon 12 muzsikus játszott. Az ilyen eseményeken a fúvósoknak jutott a 
főszerep. Ők (Häring, Bauer és mások) írták alá a nyugtákat is.

Szólt a zene jeles látogatások idején is. 1729-ben külön honoráriumot ka
pott Johann Peter Behr, Esterházy muzsikusa és zeneszerzője az Esterházy 
József újvárosi prépost és más illusztris személyek látogatására szerzett mu
zsikájáért („pro compositura”).

ESTERHÁZY IMRE UDVARI EGYÜTTESÉNEK BEOSZTÁSA ÉS REPERTOÁRJA

Annak ellenére, hogy nem maradt fenn Esterházytól semmiféle zenei gyűjte
mény, és eleddig nem ismerünk leltárt vagy hasonló dokumentumot sem, a 

56 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 16. doboz.
57 „Simul, Diui corpus, ritu sacerrimo, sublatum est, tubae intus & tympana, cum symphoniacis mo

dulationibus aliis, ...” – BEL, Matthias, Notitia Hungariae novae historico–geographica. Tomus I  
(Viennae 1735).

58 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 8. doboz.
59 Lásd bővebben:  CHMELINOVÁ, Katarína – RAGAČ, Radoslav,  Päťdesiate výročie kňazstva Imricha 
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kiváló zenei együttesnek legalább a repertoárja felvázolható. Jogos feltétele
zés, hogy azt nagy részben maguk a tagok alakították ki, mivel több zene
szerző is akadt közöttük: Durante, Umstatt, Schenauer, Carl, Behr. De kom
ponált Détry és további közreműködő muzsikusok is, mint pl. Franz Fauner. 
Az együttesnek az 1730-as évektől saját kottamásolója is volt, Jacob Sper
lich lakáj személyében. (Az egyik nyugtáján  „Laquaj und Musicus” alárás 
olvasható.) Az általa jegyzett kottamásolások igazolásain kívül nagy meny-
nyiségű komponálásra szánt kottapapír („Papier zum Componieren”, néha 
bekötött „Buch zum Componieren”) megvonalazásáról szóló nyugta maradt 
fenn Umstatt, Schenauer és Carl aláírásával.

A fenti  zeneszerzők közül  Joseph  Umstatt  pozsonyi  alkotásai  legalább 
vázlatosan meghatározhatók. Ezekből az évekből származik hat hegedűkon
certje, amelyeket 1738 körül írt, és saját kézírásában maradtak fenn,66 vala
mint a graduális Sonata a 3 (1738), amit a bécsi Hofkapellének komponált, 
és bécsi istentiszteleteken többször is előadtak.67 Abban az időben, amikor 
Esterházy alkalmazta, Umstatt még fiatal volt, mégis tapasztalt zeneszerző
nek tekinthető, így joggal feltételezhető, hogy számos egyházi kompozíciója 
(misék stb.),  amely másolatban fennmaradt Közép-Európa, főleg Ausztria 
levéltáraiban, már Pozsonyban keletkezhetett.68 Ugyanez érvényes világi ze
néjére is (szimfóniák, koncertek), nem szólva az Umstatt fő hangszerére, a 
csemballóra komponált darabjairól. 

Leopold Carl alkotásainak azonosítása – amint azt föntebb már jeleztük – 
nehéz, főleg amiatt, hogy a valamivel fiatalabb Anton Carl igen termékeny 
zeneszerző volt, és számos kézirat csak a „Carl” szerzői megnevezetést tar
talmazza. A tisztázás a jövő feladata marad, de a stílus alapján legfeljebb hi
potetikusan lesz meghatározható e két azonos nevű, de különböző nemze
dékhez tartozó zeneszerző munkássága.

Esterházy muzsikusai közül Umstatt mellett Johann Matthias Schenauer 
komponált a legtöbbet, noha mindössze két műve maradt fenn, illetve eddig 
csak ennyi ismert tőle. Egy Requiemet és egy adventi áriát (Süsser Namen 
voll der Flammen) őriznek az ausztriai Heiligenkreuzban, ill. Wilheringben, 
a kismartoni Esterházy-leltárban pedig egy fuvolakoncerten a „Schenauer” 
szerzőmeghatározás szerepel.69 A legnagyobb valószínűséggel e szerzemé
nyekben Johann Matthias Schenauer szerzőségéről van szó.70 Schenauer ze
nekarbéli kollégájával, Syhnnel együttműködve már az első években inten
zíven komponált,  főleg oratóriumokat.  Syhn mint  librettista és  Schenauer 

Esterházyho.  Niekoľko poznámok k takmer zabudnutej slávnosti  v  Bratislave [Esterházy Imre 
papságának ötvenedik évfordulója. Néhány megjegyzés egy csaknem elfelejtett pozsonyi barokk 
ünnepségről], in Orbis atrium k jubileu Lubomíra Slavíčka (Masarykova univerzita, Brno 2009) 
521–537.

60 Mindkét idézet mellékletből in CHMELINOVÁ – RAGAČ.
61 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 2., 12., ill. 19. doboz.
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zeneszerzőként  évente  legalább  két  ilyen  műfajú  művet,  oratóriumot,  se
polcrót és más alkalmi kompozíciót szerzett. Ezzel a témával külön már fog
lalkoztunk,71 ezért most a szerzeményeknek (amelyeknek sajnos csak a lib
rettói maradtak meg) csak egyszerű időrendi jegyzékét mutatjuk be:72

1) Das Leben in dem Todt (1726) – sepolcro
2) Memoria justi cum laudibus (1726) – oratórium Nepomuki Szent Jánosról
3)  Würckung  der  schuldigen  Pflicht  (1727)  –  zenedráma  Esterházy 

születésnapjára
4) Die beschuldige Unschuld (1728) – sepolcro
5) Freuden=Streit, oder die Music in der Music – alkalmi szerzemény az 

érsek születésnapjára
6) Ascensiones in corde suo disposuit. Sechsfacher Anstoß des zum Berg 

Calvariae im Geist aufsteigenden Wanders=Mann (1729) – sepolcro

Ami Francesco Durantét illeti,  ezidáig nem tudjuk komponált-e egyáltalán 
valamit Pozsonyban, és ha igen, mit. Ilyen típusú levéltári anyag (nyugták 
stb.) nem maradt fenn abból az évből (1740), amikor Esterházynál működött.

A zeneszerzők természetesen más művészekhez (Donner, Galli Bibiena) 
hasonlóan külön honoráriumot kaptak az alkotásaikért. A prímási levéltár
ban találni néhány adatot kompozíciókért járó fizetségről: 6 forint a fentebb 
említett  Johann  Peter  Behrnek;  többször  szerepelnek  Johann  Matthias 
Schneuernek adott  összegek: egy oratóriumért  például  12 forintot  kapott, 
sőt, egy másik esetben 12 körmöci aranyat.

Esterházy Imre együttesének repertoárja (mint magánzenekaráé) egészen 
biztosan nagyon gazdag volt, és a zenekari „házi” szerzők művein kívül – 
magától  értetődően  –  másféle  zenékből  is  állt.  Rendszeresen  másoltattak 
kottákat, de vásároltak is, főként Bécsben. Ennek kapcsán érdemes bemutat
ni legalább a legérdekesebb levéltári adatokat:

Már 1729-ben beköttettek hat koncertet és hat szimfóniát, amit az év no
vemberében Leopold Carl vásárolt Bécsben 6 fl. 30 kr.-ért („vor Musicalien  
so auf fürstl. Befehl durch H. Leopold Carl Musico zu Wien gekaufft worden”).

1730 júliusában ismét kottákat másoltattak Bécsben („vor Musicalien ab
zuschreiben so von Wien kommen”).

1732-ben 6 fagottversenyt vásároltak Angelo Cavallari számára.
1734-ben vettek „12 Parthien aus Wien”.

62 Esterházy teljes  zenekara  játszott  például  a  Ludus  Fortunae  Bajazete  a  Tamerlane   devictus  
(1734) c. színjátékban P. Christian Leibetzeder S.J. zenéjével. Lásd bővebben:  KAČIC, Ladislav, 
Schuldramen und Oratorien bei den Preßburger Jesuiten im 18. Jahrhundert, in  Musicologica 
Brunensia (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2013) Vol. 1,  277–279.

63 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 2. doboz.
64 DUNLOP, Alison J., Music and Musicians at the Pressburg Coronation of Maria Theresia (1741), 
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Ahogy már szó esett róla, a zenekar korábbi tagja, Friedrich Syhn Karintiá
ból és még Itáliából is küldött kottákat, sőt oratóriumokat Pozsonyba.

ÖSSZEGZÉS

Ez a tanulmány csupán korlátozott számú dokumentumból indulhatott ki Es
terházy Imre együttesére vonatkozólag. Noha csak az első, legalapvetőbb is
mereteket  és  a legszükségesebb dokumentumok válogatását  nyújtja,  ez is 
szemléletesen bizonyítja a muzsika és a zenei rendezvények magas színvo
nalát Esterházy Imre pozsonyi udvarában az 1725–1745 közötti években. A 
teljes feldolgozás nagyobb monografikus munkát igényel.

Ezen a helyen sem kerülhető meg néhány érdekes irat, ami nem vonatko
zik  ugyan  közvetlenül  az  Esterházy-zenekarra,  de  összefügg  a  prímás 
„szponzori” működésével, „idegen” muzsikusok támogatásával. 

Első helyen említendő Paul Durand (Durant, 1712–1764/65?)73 pozsonyi 
születésű kiváló lantos, akit Esterházy támogatott. Amikor Durand Bécsből 
kérte a tanulmányai támogatását, hogy „egy jó mesternél tökéletesítse tudá
sát” („sich bey einem guten Meister in Wien zu perfectionieren”), arra hivat
kozott,  hogy  korábban  játszott  már  Esterházynak.74 Valóban  igazolható, 
hogy korábban, például 1727 októberében már kapott honoráriumot:  „auf 
gnädigste Verordnung dem Jungen Paul Dourant ... 3.- fl”.

Egy másik ismert  muzsikus,  akit  Esterházy támogatott,  Ignaz (Ignatio) 
Sieber (ca. 1680–1757 után) híres német oboista, aki Velencében működött: 
először mint tanító az Ospedale della Pietà-ban (Antonio Vivaldival együtt), 
majd a San Marco zenekarában játszott.75 Az elismervényt,  amivel Török 
Ferencnek, Esterházy tanácsosának az utasítására Velencébe 33 fl. 12 kr.-t 
küldtek Siebernek, Bécsben állították ki, és eleddig nem ismerjük e támoga
tás közelebbi indokát. Nem tudni, vajon Sieber valamikor dolgozott-e Ester
házynak, vagy esetleg egy ismert művész abszolút önzetlen támogatásáról 
volt szó.

A trombitások sorában említik „Käy: Trompeter H. Joannes”-t. A császá
ri udvari trombitások közül csak Johann Franz Bonn jöhet szóba, akit 1720 
óta alkalmaztak.76

in Musicologica slovaca 3/29 (2012) 1/5–44. 
65 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 2. doboz.
66 KAČIC, Joseph Umstatt...
67 RIEDEL, Friedrich W., Kirchenmusik am Hofe Karl VI. (1711–1740) (Katzbichler, München-Salz

burg 1998) 218. Lásd még:  EYBL, Martin,  Die Kapelle der Kaiserinwittwe Elisabeth Christine  
(1741–1750) I: Besetzung, Stellung am landesfürstlichen Hof und Hauptkopisten, in Studien zur 
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Esterházy Imre prímás azonban természetesen elsősorban a saját muzsi
kusait támogatta. Az első években Bécsbe küldte őket, hogy tökéletesítsék 
játékukat:  így  a  fagottos  Dušekot  (1727),  Streškát  és  Agner  trombitást 
(1727, 1728),77 valamint a kürtös Bauert. 

Arról, hogy az udvar összkiadásaiból mennyi jutott a muzsikusoknak, jól 
tanúskodnak például az 1727. decemberi adatok:

1727. 12. 1.: Vor Notten zu schreiben für S.r fürstl. Music in festo  
S. Emerici ...... 3,–

1727.  12.  1.:  denen  zweÿ  Trompetern  so  mit  fürst.  Erlaubnuß 
nach Wienn gegangen auf G[nä]d[i]giste befehl ...... 21,52

1727. 12. 5.: Vor zweÿ kleine Waldhorn für S.r F. Gdn Von Wienn  
nach Prespurg getrag, dem bothen ...... –,34

1727. 12. 12.:  wurde auf f. G[nä]d[i]gste befehl der Trompeter  
Martin  mit  dem Kaÿ.  Kunst  Trompeter  nach Wien geschickt  umb 
diesen freÿ dahin zu liffern, ist ihnen gegeben ...... 12,39

1727. 12. 18.: den 5n ist auf gdigst. Befehl frantz Tuschek fagottist  
zu seinem Lehr Maister von Prespurg nach Wienn gegang[en]. vor  
fuhr=lohn hin und her ...... 2,45

an H. Cammer=Musico Schenauer für Instrument Säithen .. –,17

Esterházy zenére fordított kiadásaival bizonyára arányban állt a minőség is, 
amelyet együttese nyújtott. Zenekarának magas színvonalúnak kellett lennie, 
hiszen olyan muzsikusok, mint Francesco Durante, Joseph Umstatt, Giaco
mo Calandro, Johann Otto Rossetter, Angelo Cavallari, az olasz kasztráltak, 
de más, ma kevésbé ismert zenészek is (például Johann Peter Behr, Johann 
Matthias Schenauer és mások) a korszak abszolút élvonalába tartoztak, leg
alábbis a közép-európai térséget tekintve.

Musikwissenschaft 45 (1996) 49.
68 Például a Missa pastoritia G dúr, Missa Sit Nomen Domini Benedictum stb.
69 KIM SZACSVAI, Katalin, A jezsuita központok zenei élete a 18. században, in Zenetudományi dolgo

zatok (2006-2007) 59–60.
70 Nem Christoph Schenauer gráci regenschoriról van szó, ahogy a RISM közli.
71 KAČIC, Schuldramen und Oratorien... Vol. 1, 275–290.
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MELLÉKLET

Esterházy Imre zenészegyüttesének tagjai 1725–1745

Agner Alexander Tubicen, Lautenista (1726–1738)

Amend Franz Musicus, Vicebuchhalter (1730–1738)

Antonelli Filippo Castrat Altista (1744–1745)

Bauer Wentzel Waldhornist, Lautenista (1727–1736)

Beczwarowsky Johann Waldhornist (1732–1739)

Behr Johann Peter Musicus (1727–1729)

Biber Franz Cammerdiener, Musicus (1726–1745)

Michel (Blühe) Hans Laquay, Waldhornist (1728–1739?)

Calandro Giacomo Musicus (1737–1745)

Carl Leopold Cammer-Musicus (1727–1744)

Catani Dario Luca [Castrat] (1740–?)

Cavallari Angelo Fagottista (1730–1734)
David v. 
Cronnenstein Carl Musicus (1743–1745)

Détry Louis Fagottista (1738–1739)

Durante Francesco Musicus (1740–?)

Dušek František Fagottista (1726–1727)

Figuli Faustina Hof-Sängerin (1728–1729)

Finke Gottfried Tubicen (1734–1743)

Frosch Joseph Waldhornist (1735–1745)

Glasser Andreas Waldhornist (1735–1745)

Gravinger Joseph Neues Laquay simul 
Musicus (1729)

Häck Matthias Musicus, Tenorista (1743–1745)

72 A két, alább jelzett librettót –  Die Beschuldigte Unschuld  és Sechsfacher Anstos des zum Berg 
Calvarie  im  Geist  aufsteigenden  Wanders=Mann  –  megzenésítette  František  Antonín  Míča, 
Questenberg herceg zenekarának karmestere is. Lásd bővebben: PERUTKOVÁ, Jana, Die von Ques
tenbergischen Musiker aufgeführten Oratorien in Mähren in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts,  
in Musicologica Brunensia 49 (2014) 1/167–168; KIM SZACSVAI 41–61.

73 P. Durandról lásd bővebben:  KIRÁLY Péter,  Paul Charl Durant – egy valószínűleg Pozsonyból 
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Häring Georg Waldhornist, 
Cammerlaquay (1728–1745)

Henschel Jacob Musicus (1727–1738)

Hilverding Joseph Musicus (1734–1745)

Christiani Anton Musicus, Cammerdiener (1726–1737)

Meissner Michael Fagottista (1736–1743)

Nabicht Johann Paul Tubicen (1732–1734)

Pichon Hiacynte Cammer-Musicus (1726)

Rossetter Johann Otto Caesareus Musicus (1731–1732)

Rossetter Johann Killian Cammer-Musicus (1732–1733)

Rößler Johann Tubicen (1743–1745)

Schenauer Johann 
Matthias Cammer-Musicus (1726–1731, 

1736–1745)
Smutz Paul Tubicen (1738–1745)

Sperlich Jacob Laquay, Kopista, Musicus (1733–1745)

Stephan Johann Joseph Musicus Kinskianus (1736–1745)

Streška Martin Tubicen (1727–1731)

Syhnn Friedrich Cancellista, Musicus (1726–1728)

Štetina Jacob Fagottista (1734–1745)

Tasselli Domenico Castrat (1740–1745)

Throner Johann 
Balthasar Waldhornist, Laquay (1727–1729)

Trautmansheim Carl Cammerlaquay, Musicus (1726–1737)

Trinkl Johann Georg Musicus (1743)

Umstatt Joseph Musicus, Music-Director (1730–1739)

Urban Johannes Oboista (1735–1736)

származó németországi lantos és családja, in  Magyar Zene 45 (2007) 4/439–448; LEGL, Frank, 
Neue Quellen zur Lautenistenfamilie Weiss, Paul Charl Durant und Wolff Jacob Lauffensteiner, 
in Die Laute (Jahrbuch der Deutschen Lautengesellschaft) Nr. IX–X (Frankfurt a. M. 2011) 18–
20; LEGL, Frank, Wann und wo starb Paul Charl Durant?, in Die Laute (Jahrbuch der Deutschen 
Lautengesellschaft) Nr. XI (Frankfurt a. M. 2013) 128–131.

74 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 5. doboz.
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Wagner Johannes Waldhornist (1728–1729)

Walerski Ignaz Musicus, Laquay (1744–1745)

Zdanský Adam Musicus Kinskianus (1736–1745)

Lautenista lotricus (1726)

75 I. Sieberről bővebben: SELFRIDGE-FIELD, Eleanor, The Venetian Instrumental Music from Gabrieli  
to Vivaldi (Dover Publications Inc, New York 1994) 43, 254, 346.

76 Más Johannes nevű muzsikus  ugyanis  abban az időben a trombitások között  nem fordul  elő. 
Lásd: KÖCHEL 63.

77 PL, SzL, Udvarmesteri számadások, 2. doboz.
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Lexikonok békességszolgálati lehetősége
Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, 
kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra*

VII.

Hiányzik a szlovák lexikonból KOLLÁNYI Ferenc (1863–1933) kanonok, 
aki 1887-ben Ipolyságon káplánkodott. E nemzeti bibliográfiákban területi 
elv szerint alkalmazott adatokon kívül egész tudományos munkássága okán 
helye lenne a szlovák művelődéstörténetben.

KOLLÁR, Martin (1853. október 13., Csári, Nyitra m. – 1919. ja
nuár 26., Nádas, Pozsony m.) plébános, szlovák egyházi és nép
művelő író, szerkesztő, fordító. Besztercebányán járt népiskolába, 
ahol nagybátyja, Martin Čulen1 ügyelt rá. Gimnáziumba Lőcsén, 
Pozsonyban, Nagyszombatban, Nyitrán, Vácott és Egerben járt. 
Teológiai tanulmányait Besztercebányán kezdte és Esztergomban 
fejezte  be,  ahol  1879.  június  20-án  pappá  szentelték.  Kápláni 
szolgálati helyei: Szuha (1879–1881), Csejte (1881), Alsókorom
pa (1882–1887), Bikszárd (1888–1891). 1892-től haláláig Nádas 
plébánosa  lett.2 1901–1906  és  1906–1910  között  a  Spolok  sv. 
Vojtecha (Szent Adalbert Társulat) elnöke. Országgyűlési képvi
selőként  megalkuvás  nélküli  kompromisszumokkal  a  szlovák 
nemzeti lét megőrzésének vezéregyénisége lett a katolikusok kö
rében.  Különösen is  bizonyítja  ezt  lapszerkesztő munkássága a 
Katolícke noviny élén és diplomatikus mérséklő magatartása szlo
vák  ellenzékével  szemben.3 Lexikonunk  értékelése  egybevág  a 
Lexikón…-éval  (Alexander  Šimkovič).  Szépirodalmi  munkássá

* Az I-VI. rész a Magyar Sion 2013-2015. évfolyamaiban jelent meg.
1 Lásd bővebben: Magyar Sion (2014) 64-65.
2 Lexikonunk szerint 1906-tól Modorban plébánoskodott, aminek a szlovák lexikonban nincs nyo

ma, viszont igen helyesen foglalja össze munkásságának jelentőségét. A műveinek jegyzékében 
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gával (fordítások, népművelő sorozatok, ifjúsági kiadványok) is 
népe vallásosságát szolgálta.

Művei:4 1. Nádaš (sep. Tovaryšstvo II; Ružomberok 1895). 2. 
[Schmid, Christian Friedrich],  Krištofa Smida vybrané spisy pre  
mládež a jej priateľov (Válogatott írások az ifjúság és barátai szá
mára; Trnava 1885-1890). 3. [Gaume, Jean-Joseph], Viera, štít a  
kotva kresťana v terajších časiech  (A keresztény hite, pajzsa és 
horgonya a mai időkben; Skalica 1879; átdolgozás, fordítás). 4. 
[Stöckl,  Albert],  Moderná  zásada  národnostná  a  kresťanstvo
(A modern nemzetiségi alapelv és a kereszténység; sep. Katolícke 
noviny;  Trnava 1883;  átdolgozás,  fordítás).  5.  [Tóth  Mike  Mi
hály],  Nezloreč! Mravná čítanka pre náš ľud  2  (Ne káromkodj! 
Erkölcsi olvasókönyv népünk számára; Trnava 1887; forditás). 6. 
Wiseman, Nicholas, Fabiola (Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1885). 
7. Húska, Martin, Nové voľby a stará viera (Az új választások és 
a régi hit; Trnava 1884; kiadás). 8. Húska, Martin, Naša dedinka.  
Obrázky zo sociálneho a mravného života našich roľníkov (A mi 
kis falunk.  Képek földműveseink szociális és erkölcsi életéből; 
Trnava 1889; kiadás). 9. Sasinek, František Viktor, Život Ss. Cy
rilla a Methoda, apoštolov slovanských (Szent Cirill és Szent Me
tód szláv apostol élete; Trnava 1885; kiadás). 10. [Lehmkuhl, Au
gustin], Srdce k Bohu. Katolícka modlitebná, poučná a spevácka 
knižka. Dľa – a iných prameňov spísal a pracovnému ľudu svoj
mu podáva Martin Kollár (A szívet Istenhez. Katolikus ima-, ta
nító- és énekeskönyvecske – és más legjobb és legújabb források 
szerint írta és jámbor és vallásos népének átnyújtja Martin Kollár; 
Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1899).

Publikált a következő periodikumokban, sorozatokban, naptá
rakban:  Národní kalendár  IV (1896);  Slovenský kalendár  (1880, 
1881); Kazateľňa (A Szószék) VIII (1888); Pamätná kniha Spol
ku sv. Vojtecha (A Szent Adalbert Társulat emlékkönyve; Viedeň 
1886);  Katolícke  noviny  (Katolikus  Újság)  (1878-1900);  Orol
(A Sas) (1878); Pútnik svätovojtešský. Kalendár (Szent Adalbert 
Zarándok.  Kalendárium)  (1881,  1887-1891,  1893-1895,  1897, 
1899); Pútnik sv. Vojtešský (Szent Adalbert Zarándok) (1899).

található pontatlanságok és hibák miatt kísérletet teszünk válogatott jegyzék készítésére.
3 Erről bővebben: HANAKOVIČ, Štefan, Dejiny Spolku svätého Vojtecha [A Szent Adalbert Társulat 

története] (Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2005) 199-205.
4 Mivel a szlovák lexikon is pontos adatok nélkül, tematikus csoportokban, összefoglaló jelleggel 
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Nem szerepel a szlovák lexikonban a nyilván szlovák KOLLÁRIK Ferenc 
Gábor (1842–1931), a Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra nesztora, aki 
szinte kizárólag szlovák etnikai régióban pasztorált.

KOLLER Gyula (1921. április 1., Pozsonypüspöki, Pozsony m.) 
plébános, egyházi író, lapszerkesztő. Elemi iskoláit szülőhelyén, 
a gimnáziumot Pozsonyban, Komáromban és Esztergomban vé
gezte, ahol érettségizett és megkezdte teológiai tanulmányait, de a 
pozsonyi teológiai karon fejezte be. 1946. június 23-án Michal 
Buzalka5 püspök szentelte pappá. Zselízen (1946), Érsekújvárott 
(1946–1948) káplánkodott, majd Aranyosmaróton, ahol államel
lenes összeesküvés vádjával letartóztatták. Néhány hónap fogva 
tartás  után  Nagytapolcsányban  lett  káplán  (1949–1950),  majd 
Mellek  plébániáját  igazgatta  (1950–1951),  utána  Vágkirályfa 
(1951–1957), Somorja (1957–1966), Vajka (1966–1970) követ
kezett. A zsinati megújulásban való aktív részvétele miatt az álla
mi hatóságok nyomására Boldogasszonyfalvára helyezték. Espe
resnek  (1974),  asszesszornak  (1986),  monsignore-nak  (1993) 
nevezték ki. Szamizdat tevékenységet is folytatott a Homília és a 
Miatyánk c. vasár- és ünnepnapi prédikációk kiadásában. A Szent 
Adalbert Társulat megbízta a magyar hittankönyvek előkészítésé
vel. 1990. február 20-án részt vett a Glória Társulat magyar kiadó 
alapításában, amelynek titkára és  Remény c. hetilapjának főszer
kesztője lett.

Művei: 1. A mennyei Atyához megyünk (1990). 2. Találkozunk 
irgalmas  Atyánkkal  (1990).  3.  Felnőtt  kereszténnyé  válunk 
(1990).  4.  Jézus evangéliuma  (1992).  5.  Ószövetségi történetek 
(1993). 6.  A szentmise könyörgései  I-III (1991-1992). 7.  Glória 
[Imakönyv] (1991, 1993, 1998). 8. Napi örömhír (1992, 1993). 9. 
Naptárunk szentjei (1993).

Irod.: Molnár Imre,  Vallás és egyház a szlovákiai magyarság 
életében, in  Forrás (1991. május);  Magvetők életútja. Felvidéki 
papok vallanak életükről  (szerk. Koller Gyula; Glória, Nádszeg 
2002) 61-80; Lexikón... 708-709 (Jozef Haľko).

KOMLÓSSY Ferenc (1853. április 23., Nagytapolcsány, Nyitra 
m. – 1915. október 3., Pozsony) pozsonyi prépost, országgyűlési 
képviselő,  egyházi  író.  Nyitrán,  Kecskeméten és  Esztergomban 

sorolja fel írásait, a mi lexikonunk pedig pontatlan vagy téves adatokat közöl, kísérletet teszünk 
rövidebb válogatás közlésére. Lexikonunk hibáinak javítására nem vállalkozunk.

5 Magyar Sion (2013) 240-242.
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járt  gimnáziumba.  Esztergomban  hallgatott  teológiát,  később  a 
budapesti egyetem bölcsészkarán 1879-ben doktori címet, 1880-
ban  középiskolai  tanári  oklevelet  szerzett.  1881.  június  29-én 
szentelték pappá. Első kápláni szolgálati helye Modorban volt, és 
a  közeli  Nagyszombatban  gimnáziumi  tanárként  is  működött. 
1884-ben Verbón káplán, 1885-ben adminisztrátor Garamköves
den,  1886-ban  Csúzon.  1890-ben  plébános  Muzslán.  1892-ben 
pápai káplán. 1893. október 28-tól esztergomi kanonok, 1903-ban 
sasvári főesperes. 1905-ben a pozsonyi káptalan prépostja. 1907-
ben pápai prelátus. 1884–1895 között a verbói, a szenci és a stom
fai  választókerület6 országgyűlési  képviselője.  1892-től,  amikor 
megalakult  az  Esztergomi  Főegyházmegyei  Főtanfelügyelőség, 
annak felügyelője lett. Pozsonyi prépostként 1907-ben nagy ün
nepléseket rendezett Szent Erzsébet születésének 700. évforduló
jára, és saját költségére szobrot állíttatott neki a prépost-kertben. 
Elérte, hogy Donner György Szent Márton-szobra visszakerült a 
Dómba, és érdemei voltak a Pázmány-emlékmű felállításában is. 
Neki  is  köszönhető  a  pozsonyi  Erzsébet  Egyetem megindítása. 
Igen aktív társadalmi-irodalmi életet élt, sok egyesület tiszteletbe
li tagja. Német műveltségét német nyelvű cikkei, magyar fordítá
sai  jelzik.  Lapszerkesztő  tevékenysége  során  együttműködött  a 
Zelliger-fivérekkel.7

Komlóssy Ferenc a mai szlovák retrospektív  tudományosság 
tipikus forrásanyaga. Arra is jó példa, miként kezelhetők az 1920 
előtt a mai Szlovákia területén létrejött szellemi értékek anélkül, 
hogy azokat  szlovák nemzetivé transzformálnák, illetve hogy ez 
elsősorban a keresztény szellemű magyar tudományosság megér
tésére találva intenzív együttműködést eredményezne, különös te
kintettel Jozef Haľko újabb Dóm-monográfiájának terminus tech
nikusaira.8 

Művei:9 1. Bosznia-Hercegovina viszonya Magyarországhoz a 
középkorban  1103-1528 1-2  (Budapest  1879)A. 2.  Bosznia  és 
Hercegovina  története  a  legrégibb  időktől  napjainkig (Nagy
szombat 1882).10 3. Assisi Szent Ferenc kétszázados11 emléke (Bu
dapest 1882). 4.  Ifjúsági színház. Három egyfelvonásos vígjáték 
(Nagyszombat 1883). 5. Reformátorok (Eger 1884). 6. Sujánszky 
Antal (Pozsony 1886). 7. Az uzsorás áldozata (Budapest 1886). 8. 

6 Lexikonunkban az „espereskerület” nyilvánvaló elírás.
7 Különösen is érdekes ez Zelliger József (1837–1886) esetében, aki főleg a szlovák iskolákban 

használatos magyar tankönyveket írta és fordította. Lásd fivére kiadványában is: ZELLIGER, Aloy
sius,  Pantheon Tyrnaviense  (Trnava 1931) 199-206;  Encyklopédia Slovenska  (Bratislava 1982) 
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Javaslatok a zsidókérdés megoldásához. Előadás a bécsi keresz
tényszociális  egyesületben (Budapest  1887)A.  9.  Zelliger József  
vázlatos életrajza (Budapest 1887)A.12 10.  Hol késik a katolikus 
autonómia? (Budapest 1889). 11.  A polgári házasság (Budapest 
1893)A. 12.  Az álpróféták. Kossuth levelei igaz megvilágításban 
(Budapest  1894)A.  13.  A szentmise  a  világ  legnagyobb  kincse  
(ford. németből; Esztergom 1895). 14. Az Esztergomi Főegyház
megyei római katolikus iskolák története (Esztergom 1897). 15. 
Négy esztendő (Budapest 1899)A. 16.  Das Leben unseren lieben  
Heiligen Elisabeth (Pressburg 1906)B.  17.  Árpádházi dicsőséges 
Szent  Erzsébet  asszony  élete (Pozsony 1907).13 18.  Eszmék  és 
gondolatok Széchényi István műveiből (Pozsony 1907)A. 19. Szé
chenyi István gróf élete (Budapest 1911)A. 20. Pro memoria. Vá
lasz azon memorandumra, melyben V.S. kanonok a pozsonyi pré
postot jogaiban és személyében támadja (Budapest 1915)A. 

Irod.: MKL VII, 137 (Viczián János); Lexikón... 711-712 (Voj
tech Strelka); Haľko, Jozef – Komorný, Štefan, Dóm. Katedrála 
sv. Martina v Bratislave (A Dóm. A pozsonyi Szent Márton-szé
kesegyház; Lúč, Bratislava 2013) 201, képpel.14

Nem  szerepel  a  szlovák  lexikonban  KONYAKOVSZKY  Ferenc  Jusztin 
(1864–1925),  Suránka,  Boleráz15 plébánosa,  az  egyértelműen  szlovákul 
pasztoráló KOPCSÁNYI Ede Ferenc (1853–1934), Cerová (Korlátkő) plé
bánosa, KOPCSÁNYI László (1867–1915), Lozornó plébánosa.
 

KOPERNICZKY Ferenc (1851. február 17., Zebegény, Hont m. 
– 1941. március 22., Pozsony) esztergomi kanonok, pozsonyi pré
post, egyházi író. Esztergomban és Pozsonyban járt gimnázium
ba, a teológiát Bécsben pazmanitaként végezte 1871–1874 között, 
és  doktori  címet  szerzett.  1874.  június  26-án szentelték  pappá. 
Stomfa káplánjaként kezdte papi pályáját, majd 1878-ban Érsek
újvár,  1879-ben  Ürmény  következett,  ahol  adminisztrátor  volt. 
1880-ban Esztergomba került.  A Szent  Anna-templom javadal
mas papja, a Hittudományi Főiskolán a filozófia tanára, 1882-ben 
érseki  szertartó  és  levéltáros.  1883-tól  Nagyölved  plébánosa, 
1904-ben a Párkányi Espereskerület esperese. 1908-ban Eszter
gomban mesterkanonok, 1910-ben a szeminárium rektora. 1915. 

VI, 557.
8 Személy- és helynév-használatával megoldást jelent például a szlovák szövegekben a történelmi 

családnevek magyar, a keresztnevek szlovák formájának alkalmazása, ugyanígy a helynevek ere
deti  szlovák formája, különösen a  Prešporok a mai Bratislava helyett.  Ez egyébként a jéghegy 

95



♦ ♦ ♦    K Ä F E R  I S T V Á N

november 15-én lemondott mesterkanonoki címéről, mert pozso
nyi  préposttá nevezték ki. 1918-ban pozsonyi főesperes, zsinati 
vizsgáztató. 1920–1925 között a csehszlovák nemzetgyűlés sze
nátora volt.  Pozsonyban hunyt  el,  de kívánságára Zebegényben 
temették, ahol sokat tett a templom felépítéséért. Ő is azok közé 
az egyházi személyek közé tartozik, akiknek élete és munkássága 
a magyar–szlovák egyháztörténeti összefüggések fontos tárgya.

Művei: 1. Szent beszéd sz. Adalbert püspök és vértanú ünnepé
re, melyet 1894. ápr. 8. az esztergomi székesfőegyházban tartott 
(Esztergom 1894). 2. Hat nap Lourdes-ban (Budapest 1895).16

Nem került a szlovák lexikonba KORBER János (1819–1903), Bajta, Pár
kány plébánosa,  KOZMANOVICH András  (1849–1908),  Csiffár,  Taszár, 
Tild plébánosa, KORNÉL Gáspár (1884–1927?), Kralován, Kisapáti káplán
ja.

KOROMPAI (Neumann) József (1894. augusztus 17., Alsókorom
pa, Pozsony m. – 1934. július 3.,  Gallspach, Ausztria) hittanár, 
egyházi író. A teológiát a bécsi Pázmáneum diákjaként hallgatta. 
1916.  december  23-án  szentelték  pappá.  Sopornya  káplánjaként 
kezdte papi pályáját, majd 1917-ben hittanár volt Modorban, a ta
nítóképzőben. 1919-ben Budapestre került. Hitoktató, gimnáziumi 
hittanár, a Regnum Marianum lelkésze. Szolgált Józsefvárosban is. 
1926-tól a bécsi Pázmáneum spirituálisa, 1928–1932 között a Paz
manita Tudósító szerkesztője. 1932-ben nyugdíjba vonult és Po
zsonyba költözött. Szlovák nyelvtudását szülőhelyén szerezhette.17 

Rövid élete alatt igen tevékeny volt, és mindenképpen számon kell 
tartania a szlovák egyháztörténetnek is.

Művei: 1. Az örök élet érettségijén. Egy nagy beteg gondolatai  
(Budapest 1934, 1944, 1991). 2.  Béna élet [regény] (h.n. é.n.).
3. Az apostolok iskolájában. Elmélkedések az Apostolok cseleke
deteiről papok számára (Budapest 1941).    

Irod.: MKL VII, 230 (Takács Emma).

Nem található a szlovák lexikonban KOSEC Imre (1898–1938?), Csákány18 

plébánosa, KOTTASCH Ernő (1853–1927?) érsekújvári gimnáziumi tanár, 

csúcsa a számos területen megindult közeledési folyamatban. Vö. KÄFER István, Pozsony-Eszter
gom lelki hídjai. Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök tudományos munkái, in Magyar Sion (2002) 
5-10. 

9 Az adatokat egyeztettük. A csak a mi lexikonunkban szereplő adatot A, a csak a Lexikón...-ét B 
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a  teljes  bizonyossággal  szlovákul  is  pasztoráló  KOTTVAN  Pál19 (1883–
1938?),  Nahács  adminisztrátora,  Dejte  plébánosa,  Kutty  adminisztrátora, 
KOVÁCS Imre (1835–1913),  Alistál  plébánosa, KOVÁCS István (1881–
1942),  Ipolyvisk  plébánosa,  a  Nagyszombati  Szentszék  tb.  ülnöke,  KO
VÁCS József (1838–1908), Tardoskedd káplánja, a Kemencéi Espereskerü
let esperese, KOVÁCS József (1848–1914), Jác plébánosa, a Nagytapolcsá
nyi  Espereskerület  espereshelyettese,  KOVÁCS  Lajos  (1893–1953),  aki 
Somorja káplánjaként kezdte papi pályáját, az ugyancsak somorjai plébános 
KOVÁCS Mihály (1905–1951), aki 1949-ben börtönbe is került, KOVÁCS 
Miklós (1843–1922), Lozornó plébánosa. Igencsak helye lenne a Lexikón...-
ban KOVÁCS Pálnak (1883–1949), Gyerk plébánosának, aki híven szolgál
ta áttelepített híveit, a hatalom elhurcolta, és annak következtében halt meg. 
Nem került a szlovák lexikonba KOVÁCS Sándor Teodóz (1828–1911), aki 
Nagyszombatban és Pozsonyban is működött teológiai lektorként, KOVÁCS 
Vencel (1917–1997), aki Dunaszerdahelyen, Hidaskürtön és Nagysurányban 
is káplánkodott. Hiányzik a minden bizonnyal szlovákul is pasztoráló KO
VÁCSOVSZKY József (1833–1902), Dubova, Ompitál (Ottóvölgy) plébá
nosa, úgyszintén KOVÁCSY Kamill (1881–1938?), (Vág)Keresztúr plébá
nosa,  a  bizonyára  szlovákul  is  pasztoráló  KOVÁLIK Béla  (1870–1938), 
Alsóbotfalu plébánosa, KOVÁTS József (1858–1925), a Malackai Esperes
kerület esperese, KOZMA Miklós (1845–1933), aki Nagymegyeren és Kő
hídgyarmaton káplánkodott.

KŐHALMI20 (KLIMSTEIN) József (1843. február21 14.,  Vác – 
1906. május 25., Nagyszombat) gimnáziumi tanár, egyház- és iro
dalomtörténész. Gimnáziumi tanulmányait Vácott és Esztergom
ban végezte, kispap a pozsonyi Emericanumban és Nagyszombat
ban volt, a teológiát Esztergomban hallgatta, ahol 1866. július 25-
én pappá szentelték. Szeptembertől  káplán Nagymaroson, 1867 
szeptemberében Ipolyságon, 1869 szeptemberétől Esztergomban. 
1870-ben a Nagyszombati Érseki Gimnázium tanára, 1889-ben a 
szeminárium rektorhelyettese, 1898-ban a Főgimnázium igazga
tója és a szeminárium rektora. 1890-től a Nagyszombati Érseki 
Főszentszék  bírája.  Esztergomban  szerkesztette  a  Korkérdések 
(1868–1869)  1-12.  füzetét,  az  István  Bácsi  Naptárát  (1871–
1906),  Pozsonyban  a  Magyar  Sion  Őrei  c.  életrajzi  sorozatot, 
amelybe maga is írt. Kőhalmi-Klimstein József teljes joggal sze

jelöli.
10  Nem érthető a szlovák lexikon válogatása, hiszen területi szlovacikumról van szó, és A. ZELLIGER 

Pantheon Tyrnaviense-jében is szerepel (1882/4).
11  Lexikonunkban nyilván elírás a hétszázados.
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repel  a  szlovák  katolikus  lexikonban,  hiszen  egész  életműve a 
szlovák nemzeti művelődés forrásai közé tartozik, és nem jellem
ző  rá  a  kor  magyar  nemzetiségi  politikájának  hangsúlyozása.
A Lexikón... címszavában sajnálatosan igen sok a hiba, különösen 
a magyar címek szlovák fordításában.

Művei:  1.  Az Egyház  a  szabadság légkörében  (Korkérdések 
VII) (Esztergom 1868). 2. Madách Imrének „Az ember tragédiá
ja” c. drámai költeményéről (sep.  Érseki Főgimnázium Értesítő; 
Nagyszombat  1877).  3.  Czuczor Gergely  (Magyar  Helikon 31) 
(Pozsony 1884). 4.  Pázmány Péter élete  (Magyar Helikon. Jeles 
államférfiak 41) (Pozsony 1884). 5. Pályám emlékei (Nagyszom
bat 1884). 6. Dr. Majer István vál. püspök a félszázados író (Bu
dapest 1885). 7.  Simor János  (Kortársaink 16-20) (Pozsony-Bu
dapest 1886). 8.  Vázlatok Haynald Lajos bíboros érsek életéből  
1816-1889 (Magyar  Sion Őrei  4)  (Pozsony-Budapest  1889).  9. 
Emlékezés  Simor  János  bíborosra  (Nagyszombat  1891).  10.  A 
nagyszombati  konviktus  az  1898/99.  tanévben (Nagyszombat 
1899). Fordítások: 11. Udalrik a pápai zuáv (Bresciani után Zat
hureczky Gyulával; Esztergom 1865). 12.  Szoló Albán, Árpád-
házi Szent Erzsébet élete (Zádori Jánossal; Eger 1867).

Cikkek (válogatás): A magyar szent korona és a király koroná
zása, in Kath. Néplap (1866) 1. Politikai eszmék keresztény szem
pontból,  in Pesti Hírnök (1867) 195. sz.  Honti hangok I-XI,  in 
Pesti Hírnök (1867-1868). A kath. egyház Amerikában, in Religio 
(1869). A szabadelvűek elvtelensége, in Magyar Állam (1870) 26. 
sz. A kath. autonómia társadalmi szempontból, in Magyar Állam 
(1870) 146. sz. Az István Bácsi Naptárában megjelent cikkekből: 
Nagyszombat (1873). A népnevelés és az iskolaügy a bécsi világ
kiállításon  (1875).  Az iskolai vallásoktatásról (1877).  Az Ameri
kába készülő magyaroknak  (1886).  József főherceg és családja 
(1886). Hős Szondi György emléke (1886).

Irod.: Lexikón... 676 (Vojtech Strelka); MKL VII, 322 (Viczián 
János).

KŐHEGYI (Koffler) József (1893. március 19., Dévény, Pozsony 
m. – ?) hittanár, filatelista. A teológiát a Pázmáneumban végezte. 
1905. november 24-én szentelték pappá. Dorogon kezdett káplán

12 Hiánya a szlovák lexikonban annál feltűnőbb, mivel Jozef Zelliger nagyszombati tanárként nyel
vi szlovacikum is! Lásd: 8. jegyzet.

13 A szlovák lexikonban a cím: Szent Erzsébet életrajza (magyarra fordítva).
14 A tanulmányok felsorolásától ez esetben eltekintünk.
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kodni, de 1907-től Pozsonyban működött hittanárként és hitszó
nokként (tanítóképző, süketnémák intézete, evangélikus líceum). 
1921-től a Szent Márton-templom káplánja. Szerkesztette a  Phi
latelia c. lapot, tagja volt a Pozsonyi Irodalmi Társaságnak. 1927-
ben az orsolyiták tanítóképzőjének tanára, 1938-ban a városi ele
mi iskolák központi hittanfelügyelője. 1930-ban a Nagyszombati 
Apostoli Adminisztratúra szentszéki kötelékvédője. A következő 
periodikumok  szerkesztője  volt:  Katholikus  Egyházi  Lapok 
(1923), Katholikus Lelkipásztor (1924–1938), Katholikus Hitszó
nok (1927–1930),  Eucharisztikus Apostol (1935–1938),  Katholi
kus Akció. 1924–1932 között a Sankt Martin Kalendart szerkesz
tette.  Cikkei  1920 előtt  az  Alkotmány,  a  Katholikus Nevelés,  a 
Nyugatmagyarországi Híradó, az  Újság hasábjain jelentek meg. 
Ilyen irodalmi-közéleti szereplés mellett hiánya a szlovák katoli
kus lexikonban szinte megmagyarázhatatlan, és ugyancsak szem
betűnő a feldolgozatlansága a mi lexikonunkban is.

Művei:  1.  A szentév Rómájában  (Pozsony 1926).  2.  Katolikus  
hitélet a felsőbb leányiskolában  (h.n. é.n.). 3.  A neveléstudomány 
rövid története különös tekintettel Csehszlovákiára (Pozsony 1929).

Irod.: MKL VII, 324 (Viczián János).

Hiányzik a szlovák lexikonból KÖLLER József (1891–1975) burgenlandi 
apostoli  adminisztrátor,  aki  egy ideig  Tallóson káplánkodott,  KÖNÖZSY 
Béla (1910–?), aki Léván volt káplán, KÖNYVES János Konstantin (1867–
1927?),  Csermend  plébánosa.  Nem szerepel  a  szlovák  lexikonban  KÖR
NYEY József (1886–1971), Tardoskedd káplánja, valamint az Ipolyságról 
kitelepített KÖRÖS József (1910–1981).

KÖRPER,  Karol22 (1894.  január  4.,  Nemsova,  Trencsén  m.  – 
1969. október 10., Pozsony) pozsonyi kanonok, lapszerkesztő. Az 
elemi  iskolát  szülőhelyén  és  Illaván  látogatta,  gimnáziumba 
(1905–1913)  Nagyszombatban  és  Pozsonyban  járt.  A  teológiát 
1913–1918 között Budapesten végezte. Csernoch János bíboros 
szentelte  pappá  Esztergomban  1918.  május  17-én.  Doktorátust 
1919-ben szerzett.  Papi pályáját Gajár (1918–1920) és Nagyta
polcsány  (1920–1921)  káplánjaként  kezdte,  majd  Érsekújvárt 
káplánkodott és a gimnáziumban tanított (1921–1922), valamint a 

15 A települések magyarosítás előtti magyar névformája.
16 Itt jegyezzük meg, hogy az Új Magyar Sionban egyetlen írása sem jelent meg. Lásd: SALIGA Irén, 

A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863-1924) repertóriuma (Pons Strigoniensis. Fontes IV) 
(PPKE BTK Szlavisztika-Közép-Európa Intézet Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Pi
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Flenger  Leányiskola  igazgatója  volt.  1922-ben  Rómában  részt 
vett  az  Eucharisztikus  Kongresszuson.  Hittanárkodott  Párkány
ban,  Nagykéren,  Selmecbányán,  Nagyszombatban.  1922–1926 
között Nagyszombatban a Teológiai Főiskolán tanított. Egyetemi 
tanulmányait a prágai cseh egyetem jogi és bölcsészkarán folytat
ta, majd a pozsonyi egyetem bölcsészkarán 1924-ben abszolutóri
umot szerzett.23 1925–1926-ban a nagyszombati papi szeminári
um  spirituálisa,  1926–1931  között  Pozsonyban  a  Katolícka 
kancelária  (Katolikus  Iroda),24 1931–1932-ben  a  nagyszombati 
püspöki iroda igazgatója, 1932-től pozsonyi kanonok, 1938–1942 
között az oktatási és kulturális minisztérium egyházi bizottságá
nak  elöljárója,  majd  a  pozsonyi  Szent  Márton-dóm  plébánosa 
(1942–1945). 1945-ben letartóztatták, 4 év börtönre és 4 év mun
katáborra ítélték. Szabadulása után nem volt állami hozzájárulása 
papi működéséhez. 1954-től Privigyén építőipari vállalatnál dol
gozott, később az egészségügyben raktárosként (1955–1958). Ha
láláig Pozsonyban élt, papként nem működhetett. A szlovák cser
készmozgalom  vezető  egyénisége  volt,  a  Spolok  slovenských 
katolíckych  akademikov  Moyses  (A Moyses  Szlovák  Katolikus 
Akadémisták Egyesülete) lelki tanácsadója, a Szent Adalbert Tár
sulat  Irodalmi-Tudományos  Szakosztályának  tagja,  az  ifjúsági 
Hlinka-gárda  lelki  igazgatóságának  parancsnoka,  a  rádió  kor
mánybiztosa  (1939–1940),  a  Tatrabank  felügyelőbizottságának 
tagja. Igen sok írást közölt egyházi és világi periodikumokban. 
1926-ban megalapította és tíz évig szerkesztette a  Kultúra c. fo
lyóiratot. 1936–1938 között a  Katolícke noviny  és irodalmi mel
léklete, valamint más periodikumok – Duchovný pastier  (A Lel
kipásztor),  Prednášateľ  (Az Előadó),  Veríme,  žijeme  (Hiszünk, 
Élünk) – főszerkesztője. 1937-ben a Szent Adalbert Társulat kül
döttségének tagjaként ellátogatott az USA-ban élő szlovákokhoz. 
1938–1940-ben a szlovák parlament képviselője volt. Ez a gaz
dag életút is figyelmeztet a magyar–szlovák egyháztörténeti ösz-
szefüggések feldolgozásának szükségességére, az 1920 előtt Ma
gyarhonban  képzett  szlovák  papok  társadalmi-politikai-nemzeti 
szerepének változásaira. Körper pozsonyi plébánosként több száz 
zsidót keresztelt meg, és zsidó gyermekeket hamis keresztlevéllel 
katolikus intézményekben rejtett el. Az 1945. évi háborús esemé

liscsaba-Esztergom 2007). 
17 Alsókorompa egyértelműen a szlovák etnikai régió része. Lásd:  Katolícke Slovensko 833–1933 

(Spolok Sv. Vojtecha, Trnava 1933) 128.
18 Minden bizonnyal Csákány (Čakanovce) településről van szó. Vö.  MAJTÁN, Milan,  Názvy obcí  
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nyek kapcsán, a front közeledtével Štefan Ravasz polgármesterrel 
közösen könyörögtek a Dómban a városért.25

Művei: 1. Úlohy bohoslovca v dnešnom nábožensko-kultúrnom 
svete (A kispap feladatai a mai vallási-kulturális világban; Trnava 
1932). 2.  Prameň z Boha  (Forrás Istenből. Imakönyv; 1939, 6. 
kiad. 1998). 3. Z Bratislavy do Chikaga (Pozsonyból Chicagóba; 
Trnava 1941). 4. Môj život (Életem; Pozsony 1993).

Irod.: SBL III, 185; Lexikón... 746 (Viliam Judák); Haľko, J. – 
Komorný,  Š.,  Dóm.  Katedrála  sv.  Martina  v  Bratislave (Lúč, 
Bratislava 2013) 369, 561.

Nem található a szlovák lexikonban az Albárról kiutasított KÖVÉR Gábor 
(1912–1967),  KÖVES (Kiszlingstein)  József  (1939–1900),  Kistapolcsány 
plébánosa, KÖVES Kálmán (1845–1910), Tótmegyer káplánja, Farkasd ad
minisztrátora. Hiányzik KRAFSZKY (Kravszky) József (1857–1923), Vere
bély plébánosa, a szlovákul is pasztoráló KRCHNYÁK Lénárd (1819–1903) 
esztergomi kanonok, Dejte plébánosa, KRISOVSZKY Henrik (1833–1889), 
Hrussó adminisztrátora, Ipolyszécsénke plébánosa.

KRIŠTUFEK, Vendelín (1891. október 10., Jablonic, Nyitra m. – 
?)26 plébános, szlovák népművelő, publicista. Esztergomban vé
gezte a teológiát.  1915. május 16-án szentelték pappá. Pályáját 
búrszentmiklósi káplánként kezdte, de 1918-ig az olasz fronton 
tábori lelkész volt. 1919-től Nádas káplánja, majd plébánosa lett. 
Onnan  utazott  az  Egyesült  Államokba az  ottani  szlovákokhoz. 
Nádasi munkálkodásában elődje, Martin Kollár példáját követte.27 

Bekapcsolódott  a  különböző  gazdasági,  társadalmi,  népművelő 
egyesületek munkájába. Nádason és Binócon iskolaszéki elnök, a 
megyei gazdasági és erdészeti szövetkezet elnöke, az  Orol (Sas) 
egylet helyi fiókjának vezetője, a Szent Adalbert Társulat bizott
sági elnöke volt. 1932-től Bazin plébánosaként is folytatta köz
életi tevékenységét. Hozzájárult az állami polgári iskola építésé
hez  és  a  templom renoválásához,  új  harangok vásárlásához.  A 
szlovák szőlőművelők szövetségének alapító tagja. Hlinka Szlo
vák Néppártjának járási elnöke volt, és Andrej Hlinka többször 
meglátogatta plébániáját.

Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997) (Veda, Bratislava 1998) 275.    
19 Szülőhelye, a lexikonunkban szereplő Letenőc az ősi Letnic, Lettnic magyarítása.
20 Szinnyei és a szlovák lexikon Klimstein néven közli. Nagyon zavaró, hogy a mi lexikonunkban 

az ő-t tartalmazó Kőhalmi név az ö-t tartalmazó nevek (Körper, Köves stb.) után következik, a 
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Művei: számos cikken kívül a Prevrat v okolí Nádaša (Az ál
lamfordulat  Nádas  környékén)  c.  írása  K.  A.  Medvecký,  Slo
venský prevrat (A szlovák államfordulat; Bratislava 1936) 4. kö
tetében jelent meg.

Irod.: Lexikón... 761-762 (Róbert Letz).

Nem található a szlovák lexikonban KRIZSÁK József (1811–1900), Csári, 
Unin28 plébánosa.

KRIZSÁN Mihály / KRIŽAN, Michal (1843. szeptember 30., Li
vina, Nyitra m. – 1912. április 17., Gastein, Ausztria)29 pápai ka
marás, plébános. A filozófiát 1862-től Nagyszombatban, a teoló
giát  1865–1868  között  Bécsben  végezte.  Tótmegyeren  kezdett 
káplánkodni. 1869-től Józsefvárosban, a pesti szlovákok körében 
tevékenykedett. Káplán, majd 1905-ben adminisztrátor, 1906-tól 
plébános lett. Közben a ferencvárosi Irgalmas Nővérek hitoktató
ja volt. 1895–1900 között Budapest Törvényhatósági Bizottságá
nak tagja, 1899-ben egyházmegyei cenzor, 1900-ban a Ranolder 
Intézet igazgatója.  1893-ban pápai kamarás,  1907-ben sárosi  c. 
apát. 1901-ben Croce di Benemeranza kitüntetést, majd a Vaske
reszt III. osztályú lovagi érdemkeresztet kapta. Józsefvárosi plé
bánosként jelentős szerepe volt a szlovákok vallási-kulturális éle
tében. A Katolikus Munkáskör alapításának tízéves jubileumán, 
1912. május 16-án reggel Andrej Hlinka rózsahegyi plébános pré
dikált, a misét KRIZSÁN Mihály celebrálta. Délután a kör tagjai 
zenekísérettel vonultak a plébániatemplomba, ahol Hlinka megál
dotta a szlovák híveket. A Baross utcán és a Körúton vonuló tö
meg a Práter utcai helyiségbe ment, ahol virágcsokorral köszön
tötték Andrej Hlinkát.30

Műve: [Werfel,  Franz],  Paulai  Szent  Vince  élete (Budapest 
1886; fordítás). Tanulmányok:  Boldog gyermekek provisiójá
ról, in Religio (1863) I.  Szent Ignác lelki-gyakorlatainak irodal
ma, in Magyar Sion (1887).

Irod.: Egyházi Közlöny (1905) 714 (arcképpel); MKL VII, 505 
(Viczián János); Lexikón... 764 (Vladimír Gregor).

szlovák életrajzi lexikon pedig „az eredeti Kozovič” névformára is jelzi.
21 Minden kézikönyvben február szerepel, nem október, mint a miénkben.
22 A Lexikón...-ban Zrínsky névváltozata is szerepel, nem álnévként.
23 A Lexikón...-beli szócikkben ez áll: „... és a magyar jogi karon”. Tudomásom szerint ott akkor 

102



Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

Helye lenne a szlovák lexikonban KROTKY József (1821–1893) esztergomi 
kanonoknak, Érsekújvár díszpolgárának. Nem található ott KRYVALD Ottó 
(1872–1954), Diószeg, Somorja káplánja, KUBICSEK Ferenc (1852–1913), 
Verbó plébánosa, a bizonyára szlovákul is pasztoráló KUBICZA Celesztin 
(1878–1936), Nyitrakoros káplánja, a Modori Espereskerület espereshelyet
tese,  Vistuk plébánosa, KUBICZA Terentius (1858–1918), Szobotist,  Ne
gyed plébánosa. Kimaradt a Lexikón...-ból a szlovákul is pasztoráló KUBIK 
Antal (1902–1972?), Zohor, Nagytapolcsány adminisztrátora, KUBINA Já
nos (1867–1938?), Alsókorompa, Grinád, Nagytapolcsány káplánja, KUCH
TA Bálint János (1867–1938?), aki Zselízen is káplánkodott, nincs a szlovák 
lexikonban KUCSERA József (1830–1915) pozsonyi kanonok, aki bizonyá
ra szlovákul is pasztorált (Sasvár, Radosóc, Holics), KUCZMANN Sándor 
(1863–1938),  a  Radosnai  Espereskerület  esperese,  az  igen  sokat  publikló 
KUDORA János  (1849–1918),  Zselíz,  Nagyölved  plébánosa,  KULCSÁR 
Imre  (1863–1938),  Bajcs  plébánosa,  KULLER Ferenc  (1879–1926)  lévai 
káplán, Dercsika adminisztrátora, KUN István (1868–1927), aki Léván is 
káplánkodott, a nyilván szlovákul is pasztoráló KUNA Ferenc (1836–1903), 
Sasvár esperese, Egbell plébánosa, KURALSZKY Márton (1833–1906), Su
ránka, Csermend plébánosa, KUTI Pál (1885–1963), Kőhídgyarmat plébá
nosa,  KUZMA  János  (1902–1938?)  zselízi  káplán,  ipolybalogi  lelkész, 
KVASSAY István (1838–1905), Zsemlér plébánosa, a Lévai Espereskerület 
esperese, KVASSAY Károly (1849–1908), Sopornya, Gajár káplánja és ad
minisztrátora.

L

Nem került a szlovák lexikonba LÁBAY Gyula (1881–1922), aki Alsópél 
plébánosa volt.

LABUDA Ferenc (1872. június 22., Nagytapolcsány, Nyitra m. – 
1927. szeptember 29., Eger) káplán. 1894. szeptember 2-án szen
telték pappá. Hitoktató volt Budapesten, 1907-ben káplán Óbu
dán. 1924-ben a Budapesti Érseki Főszentszék tb. ülnöke. A szlo
vák  nemzeti  bibliográfia31 ismeri  tankönyvét,  a  Lexikón...-  ban 
azonban nem szerepel.

ilyen kar nem volt. A továbbiakban a szlovák lexikon adatait vesszük át, amelyek a mi lexiko
nunkban nagyrészt ismeretlenek.

24 Lexikonunkban Actio Catholica.
25 Vö. HAĽKO, Jozef – KOMORNÝ, Štefan, Dóm. Katedrála sv. Martina v Bratislave (Lúč, Bratislava 
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Műve: Ábécés-  és  olvasókönyv  a  katholikus  tót  népiskolák  
számára (Gábel Gyula után átdolgozta Hacke Istvánnal) –  Abe
cedár a čítanka pre katolícke školy slovenské dľa metódy Júliusa 
Gábel-a  (Prepracovali Štefan Hacke a Frant. Labuda; Horovitz,
Trnava 1905).

Nincs a szlovák lexikonban LACZKÓ Lajos (1855–1918) Szklabonya32 plé
bánosa, a Kékkői Espereskerület espereshelyettese, LAKNER Antal (1819–
1896)  lévai  plébános,  LAKNER  Ferenc  (1910–1957?),  Bajta  plébánosa, 
ahonnan a csehszlovák hatóságok kiutasították, LANG Antal Rezső (1865–
1925), Hrahovistye plébánosa, LÁNG Kázmér Pál (1860–1930) tábori lel
kész, Vagyóc adminisztrátora, a bizonyára szlovákul is pasztoráló LÁNG 
Rudolf Alajos (1853–1917), Ótura plébánosa, a Miavai Espereskerület espe
rese, a szintén szlovákul is tudó LAPITZ János (1892–1955) tábori lelkész, 
ipolybalogi káplán. 

LASSÚ Lajos (1834. október 13.,33 Szenc, Pozsony m. – 1898. 
június 6., Élesd, Bihar m.) pozsonyi kanonok, költő, egyházi író. 
Gimnáziumba Szentgyörgyön, Pozsonyban és Esztergomban járt, 
ahol érettségizett. 1850-től Nagyszombatban végezte filozófiai ta
nulmányait,  a teológiát 1853–1857-ben a pesti egyetemen, ahol 
1867-ben doktorált. 1857. október 26-án szentelték pappá. Még 
diakónusként tanította a latint, a magyart és a németet a Nagy
szombati  Érseki  Gimnáziumban.  1863-tól  Pozsonyban  hittanár, 
hitszónok. 1869-ben Nagysúr plébánosa, 1885-től a Szeredi Espe
reskerület esperese és az elemi iskolák felügyelője. 1888-tól fő
egyházmegyei cenzor, 1890-től a Nagyszombati Érseki Szentszék 
ülnöke, 1892-től zsinati vizsgáztató, 1893-tól a Nagyszombat-vi
déki Katholikus Tanítóegyesület elnöke. 1896-tól pozsonyi kano
nok. Munkássága okán, és mert publikációi között szlovák nyel
vűek  is  vannak,  életművének  feldolgozása  a  fontosak  közé 
tartozik, s akkor közös szócikkben egyeztetni kell a jelenlegi két 
lexikon adatait.

Művei: 1. Örömdal... Szcitovszky Jánost... Rómából... visszaté
re...  üdvözlé  a  nagyszombati  érseki  fiúnevelde (Nagyszombat 
1858). 2. Kegyeletfüzér, mellyel... Szcitovszky János... Esztergom
ban ünnepelt aranymiséjére... hódolt a nagyszombati érseki pap-  

2013) 369, 561.
26 Mivel lexikonunk -- érthetően-- nem ismeri életét és munkásságát, az egészet átvesszük a szlovák 

lexikon szócikkéből. Nyilván a Hlinka-párt iránti elkötelezettsége miatt a szlovák kézikönyv sem 
ismeri halálának dátumát és helyét.

104



Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

és fiúnevelde és a nagygymnasium (Nagyszombat 1859; vers). 3. 
Mátyusföldi  cipruslombok.  Székhelyi  id.  Majláth  György  néhai 
országbíró  temetésén (Pozsony  1861).  4.  Nefelejtsek  (Pozsony 
1862; versek). 5. Theses ex universa theologica... die 19. Martii  
1867 (Posonii 1867). 6. Kárpáti visszhang  Simor János... ünne
pélyes beiktatására (Pozsony 1867). 7. Vágvölgyi hódolat... török  
igából történt felszabadulás kétszázados ünnepén Esztergomban 
ötszáz vágvölgyi búcsújáró kíséretében bemutatva...  (Nagyszom
bat 1883). 8. Esztergomi emlény (Esztergom 1890; versek). 9. Li
turgika vagyis a Katholikus egyház isteni tiszteletének magyará
zata  családok  és  népiskolák  számára (Esztergom  1891).  10. 
Liturgika čili vysvetlenie bohoslužby cirkve katolíckej pre rodiny  
a ľudové školy (Ostrihom 1899).34 11. Krátky dejepis cirkevný pre 
rodiny a ľudové školy (Ostrihom 1900). 12. Rövid egyháztörténet 
családok és népiskolák számára (Esztergom 1895).

Cikkek: 1. Néhány curiosum Hollós Mátyás királyról és a pá
losokról,  in  Családi Lapok (1854). 2.  Üdvözítőnk testalkata,  in 
Családi  Lapok (1855).  3.  Tasso  Torquato,  in  Családi  Lapok 
(1855).  4.  Pálmaágak a magyar egyháztörténelem kertjéből,  in 
Munkálatok XX (1856). 5. Katona István, in Plutarch III (1859). 
6. Pray György, in Plutarch III (1859). 7. Párizsi levelek, in Egy
házi Lapok (1867). 8.  Olasz utam, in  Magyar Korona (1884). 9. 
Egy római zarándoklatról, in Religio (1887) 43. sz. 

Irod.: MKL VII, 659 (Viczián János).

Nincs a szlovák lexikonban LÁSZLÓ József (1915–1948), Nádas, majd Al
sópalojta plébánosa.

LAUKO,  Michal  /  LAUKÓ  Mihály  (1832.  szeptember  15.  – 
1898. október 30., Szebeléb, Hont m.) plébános, kétnyelvű író. A 
teológiát az esztergomi szemináriumban végezte. 1860. július 29-
én szentelték pappá. Káplán lett Bakabányán, 1861-től Galántán, 
1869-ben  Szenográdon,35 majd  plébános  Csábrágon.  1867-től 
1893-ig  Szebeléb  plébánosa.  Cikkeket,  elbeszéléseket,  verseket 
írt. A Magyar Állam munkatársa volt. A szlovák lexikon igen ke
veset tud róla, azt viszont pontosítja, hogy fordítása magyarból 

27 Vö. feljebb, KOLLÁRnál.
28 Nagyúny eredeti magyar névformája.
29 A szlovák lexikonban érdemi forrás megjelölése nélkül, igen hiányosan szerepel. Nem tudnak jó

zsefvárosi működéséről, és nem ismerik halálának helyét és idejét.
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készült. Írói munkássága azért is érdekes, mert 1857-ben Csévről 
küldött írást szlovák folyóiratba.

Műve:  [Mansoni,  Alessandro],  Zasnúbenci.  Z  maďarského 
preložil. vydal (magyarból fordította és kiadta; Banská Bystrica 
1865), na sklade u Eugena Krčméryho. Tlačou Martina Bagó v 
Budíne. Rec. Cyrill a Method (1865) 27. sz.; Pešťbudínske Vedo
mosti (1865) 47. sz.

Egyéb írások: 1. Dopisy z Čívu (Levelek Pilicsévről), in Cyrill  
a Method VIII (1857). 2.  Čertova poduška (Az ördög párnája),
in  Cyrill  a  Method IX  (1858)  34-37.  sz.  3.  Sväto-Hypolitské 
opátstvo zoborské (A zobori Szent Hippolit apátság), in Cyrill a  
Method XII (1861-2) 6. sz. 4.  Kto druhému jamu kope, sám do 
nej padá. Obraz zo života (Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 
Életkép), in  Cyrill a Method XII (1861-2) 17. sz. 5.  Misionár(A 
misszionárius), in Cyrill a Method XII (1861-2) 26. sz. 6. Párat
lan eszmék tekintettel korunk tévelyeire, in Religio (1875) 38-39.

Irod.: MAJER István, Az esztergomi érs. főmegye papságának 
közműveltségre ható irodalmi működése a legújabb korban (Esz
tergom 1873); [nekrológok]: Katolícke noviny (1898) 22; Literár
ne listy (1898) 1. sz.

Nem található a szlovák lexikonban LÁZÁR Károly (1887–1927), Alsószer
dahely36 káplánja, LEHOCZKY Gyula (1841–1910), Imely plébánosa, LEI
METER Kap. János (1847–1926), aki Ebeden káplánkodott, LEINER Mi
hály (1889–1965) udvari káplán.37 

LELKES Adolf (1840. október 22., Tormos, Nyitra m. – 1931.au
gusztus 31., Elecske, Nyitra m.) plébános, egyházi író. Gimnázi
umba  Nagyszombatban  és  a  pozsonyi  Emericanumban  járt.  A 
teológiát Esztergomban szeminaristaként végezte el. 1864. febru
ár 28-án szentelték pappá. Szolgálati helyei: Kistapolcsány, Esz
tergom-Viziváros (1865, káplán), Lakács (1871–1915, plébános). 
1865-ben  hittanár  a  Nagyszombati  Érseki  Főgimnáziumban, 
1904-től az Újlaki Espereskerület esperese. 1916-ban nyugdíjas
ként  a  Szent  Adalbert  Intézet  tagja  lett.  Lexikonunk szerint  „a 
magyarosodásnak buzgó apostola”, óvodát tartott fenn plébániá
ján és 1878 óta népiskolák miniszteri látogatója. Ezek minden bi

30 KOVÁCS Anna,  A szlovákok  élete  és  kultúrája  Budapesten  a  dualizmus  korában  (1867–1918) 
(Pons Strigoniensis Studia 6) (Piliscsaba-Esztergom 2006) 107.

31 Bibliografia slvenských kníh 1901-1918 (Matica slovenská, Martin 1964) 19.
32 1913-ban magyarították Szklabonyát Mikszáthfalvára.
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zonnyal téves forrásból származó megállapítások, hiszen művei
nek kiadói a szlovák katolikus nemzeti kultúra meghatározó szer
vezetei.38 

Művei: 1. Kázne nedeľné a sviatočné pre ľud katolícky (Vasár
napi és ünnepi prédikációk a katolikus nép számára; F. R. Osvald 
kiadása, Ružomberok 1895). 2. Niekoľko príležitostných rečí (Né
hány alkalmi beszéd; a Kazateľňa kiadása, Ružomberok 1896). 3. 
Katechismus v kázňach, príkladmi vysvetlených. 1. O viere (Pré
dikációkban,  példákkal magyarázott katekizmus.  1. A hitről;  F. 
Richard Osvald kiadása,  Ružomberok 1900).  4. [Orosz Ádám], 
Kázne nedeľné a sviatočné... spísal a povedal - - (Vasárnapi és 
ünnepi prédikációk. Írta és elmondta - -; F. R. Osvald kiadása a 
Kazateľňa költségén, Ružomberok 1897; fordítás).

Cikkek: 1. Človek je bez Boha slabý a s Bohom mocný (Az em
ber Isten nélkül gyenge, Istennel erős), in Kazateľňa XIV (1894). 
2.  O živote večnom. Slávnosť vzkriesenia Pána (Az örök életről. 
Az Úr feltámadásának ünnepe), in Kazeteľňa XVI (1896).

Nincs a szlovák lexikonban LELOVICS András (1920–1994?), Kopcsány 
adminisztrátora,  LENCSE  Ágoston  Péter  (1876–1928),  Vajka  plébánosa, 
LENCSÉS Sándor (1818–1899), Szenc plébánosa. Helye lenne a Lexikón...-
ban LENGYELFALUSSY Józsefnek (1888–1947), akit galántai esperesként 
a csehszlovák hatóságok üldöztek, ezért Magyarországra szökött.

LENKEI, Karol (1864. január 30., Szenic, Nyitra m. – 1945. már
cius 25., Malacka) plébános, szlovák templomi énekeskönyv ösz-
szeállító. A teológiát Esztergomban és Nagyszombatban végezte 
szeminaristaként. 1888. július 8-án szentelték pappá. Pobedény
ben lett káplán, majd 1890-ben Nagytapolcsányban. 1892-ben ad
minisztrátor  Ardanócon,39 1893-ban  Alsójattón,  1894-ben  Ré
csén,  1895-ben  Kislévárdon  és  Detrekőcsütörtökön,  plébános 
Detrekőszentmiklóson és 1911-től Jakabfalván. Az egyházi zene 
kedvelőjeként énekeskönyvet állított össze. A Jednotný katolícky 
spevníket, a szlovák Szent vagy Uramot 1937-ben átdolgozó litur
gikus bizottság tagja volt. Néhány énekét besorolták az egységes 
énekeskönyvbe.

33 A szlovák lexikon szerint október 15; a helynév Szenc alakban állandósult.
34 A szlovák bibliográfiákban a szlovák kiadásnak nincs nyoma, valószínűleg a Liturgika... szlovák 

kiadásáról van szó. Rövid egyháztörténetének első kiadása először szlovákul jelent meg.
35 A magyarított Szénavár eredeti magyar neve.
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Művei: 1. Venčok piesní a modlitieb zvláštne k úcte Božského 
Srdca Ježišovho (Dal- és imacsokor Jézus Isteni Szíve tiszteleté
re; 1901). 2. Rukoväť notová k venčeku piesní na česť Božského 
Srdca Ježišovho (Kottás kézikönyv a Dal- és imacsokorhoz Jézus 
Isteni Szívének tiszteletére; Nitra 1928).

LEPSÉNYI Miklós József (1680. március 26., Lovasberény, Fe-
jér m. – 1924. március 28.,  Nógrádszakál) esperes, pártalapító, 
lapszerkesztő. Székesfehérváron érettségizett, ferences lett, a filo
zófiát  Nagyszombatban,  a teológiát  Pozsonyban végezte.  1882. 
szeptember  28-án  szentelték  pappá.  Szentantalon,  Andocson, 
majd  Pozsonyban  volt  hitszónok.  1894-ben  a  ferencesektől  az 
Esztergomi Főegyházmegyéhez került, és Budapesten lett hitok
tató.  1900-tól  Nógrádszakál  adminisztrátora,  majd  plébánosa, 
1917 után a Szécsényi Espereskerület esperese. Jelentős politikai 
pályája volt, ez köti a szlovákokhoz. Az 1894-ben létrejött Nép
párt alapító tagja. Ettől a szervezettől a nemzeti radikális szlovák 
katolikus  politikusok  nemzeti  követeléseik  teljesítését  várták. 
Lepsényi  Németh  Gellérttel  szlovák  nyelvű  lapot  is  kiadott 
Kresťan (A Keresztény)  címmel,  amelynek a szlovák katolikus 
klérus  jelentős  része  munkatársa  lett.40 Ezért  is  furcsa,  hogy a 
szlovák lexikonban nem szerepel, pedig önálló kötetei még feren
ces korában Pozsonyban jelentek meg. A mi kézikönyvünk dicsé
retesen veszi számba lapszerkesztő munkáját (Katholikus Hitvé
delmi  Folyóirat,  Jó  Pásztor,  Magyar  Néplap),  de  a  szlovák 
összefüggéseket nem érinti. Életművének feldolgozása a magyar–
szlovák egyháztörténet sürgős feladata.

Művei:  1.  Válasz  Masznyik  Endre  úrnak  Luther  élete  című 
munkájára (Pozsony 1888; németül  is).  2.  Szentbeszédei  az  év  
minden  vasár-  és  ünnepnapjára (Pozsony  1889).  3.  Alkalmi 
szentbeszédek (Pozsony 1891).

LESTÁR István (1899. augusztus 17., Gyerk, Hont m. – 1973. 
március 5., Óvár, Bars m.) plébános. 1922. január 8-án szentelték 
pappá. Káplán lett Pozsonypüspökiben, 1925-ben Komáromban, 
ahol szemináriumi spirituális és prefektus, 1929-ben a Marianum 
internátus  igazgatója,  plébános,  a  kisszeminárium igazgatója,  a 

36 Vágszerdahely korábbi magyar neve.
37 Furcsa, hogy lexikonunk Nagyszombatot Moson megyébe helyezi.
38 Vö. RIZNER, L. V., Bibliografia písomníctva slovenského… do. r. 1900 (Martin 1929) III, 29.
39 Árdásfalva magyarosított helynév.
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középiskolák érseki  biztosa, a katolikus tanítóképző igazgatója. 
1939-ben  a  Szűz  Máriáról  nevezett  sári  préposti  címet  kapta, 
1942-ben szinodális vizsgáztató, a Szociális Testvérek komáromi 
rendházának  igazgatója.  1944-ben  a  nyilasok  elhurcolták,  de 
megszökött. Nagykürtös plébánosa lett, és 1949-ben a Mindszen
ty bíborossal való kapcsolatai miatt letartóztatták. Pozsonyban, Il
laván raboskodott, Mocsonokra vitték, ahonnan 1950-ben Amb
róz Lazík püspök szabadította ki. Haláláig Óvár plébánosa volt. 
Lexikonunk dicséretesen ismerteti életét, helyét az üldözött papok 
között, s ennek alapján furcsa, hogy nem került a  Lexikón...-ba, 
amely pedig kiemeli a diktatúrák papi áldozatait.

Irod.: Havasi Gyula, A magyar katolikusok szenvedései 1944–
1989 (Budapest 1990) 172-173; Hetényi-Varga Károly, Papi sor
sok  a  horogkereszt  és  a  vörös  csillag  árnyékában (Budapest 
2004) 211.

Nincs a szlovák lexikonban LÉNÁR Lajos (1912–1945?), a Kőhídgyarmati 
Esepereskerület esperese, LESZKAY Sándor (1862–1932), a Somorjai Es
pereskerület esperese, LIGDAY József Liborius (1844–1918), aki Vedrődön 
és Bakabányán káplánkodott, LIHA Viktor József (1870–1920), Sopornya, 
Budapest-Józsefváros káplánja, LIPKA Lőrinc János (1870–1938?), Nagy
rippény plébánosa. Nem közli a Lexikón... a bizonyára szlovákul is pasztorá
ló LISS Ignác (1856–1927), Vajka plébánosa, LISZEK Rudolf (1837–1904), 
Chropó  plébánosa  adatait.  Kimaradt  a  bizonyára  szlovákul  is  pasztoráló
LITASSY Nep. János (1844–1918) esztergomi kanonok, LOCZNER Gusz
táv  (1889–1948),  Farkasd  plébánosa,  LOLLOK Lénárd  (1848–1923),  aki 
Dévényben  káplánkodott  és  Nagyszombatban  gimnáziumi  tanár  volt,
LOVÁKY  Antal  (1839–1919)  nagyszombati  kanonok,  LOVÁSZ  Ferenc 
(1875–1901)  modori  káplán,  a  tanítóképző hitoktatója,  LOVÁSZ Kálmán 
(1890–1935), Nemesoroszi plébánosa, a szlovákul is pasztoráló LOVECSEK 
Kálmán  Antal  (1865–1912),  Felsőattrak  plébánosa,  LŐRIK  Béla  János 
(1870–1947), Ipolyvarbó plébánosa.

LŐRINCZ (Ruhás) Gyula (1862. április 10., Keszegfalva, Komá
rom m. – 1928. július 29., Budapest) tanár, történész. Komárom
ban és Esztergomban járt gimnáziumba, a teológiát Budapesten 
végezte.  Filozófiai,  teológiai  doktori  címet,  középiskolai  tanári 
oklevelet szerzett. 1886. július 20-án szentelték pappá. 1886-tól a 

40 Bővebben: POTEMRA, Michal,  Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918 [A szlo
vák újságok és folyóiratok bibliográfiája 1918-ig]  (Slovenská  národná bibliografia B.  I a  45) 
(Martin 1958) 77-78.
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Nagyszombati  Érseki  Főgimnázium tanára,  egyházmegyei  cen
zor,  1910-től  a  nagyszombati  szeminárium  rektora.  1912-ben 
Szentgotthárdon gimnáziumi tanár. 1923-ban a budapesti Horthy-
kollégium spirituálisa,  a  Szent  István  Társulat  Tudományos  és 
Irodalmi Osztályának és a Szent István Akadémia II. osztályának 
tagja. A szlovák lexikon csak nagyszombati működését ismeri, az 
viszont új adata, hogy az I. világháború idején Nagymagyar plé
bánosa volt.

Művei: 1. A vegyes házasságok, különös tekintettel Magyaror
szágra (Esztergom 1890). 2. A keresztes hadjáratok jelentősége a  
pápaságra,41 különös tekintettel  Magyarországra (Nagyszombat 
1894). 3. A magyar történet századai (Budapest 1896).

Irod.: MKL VIII, 147 (Takács Emma); Lexikón... (Ľubomír V. 
Prikryl).

Nincs a szlovák lexikonban LŐRINCZ János (1847–1918), aki Nagykéren, 
Udvardon káplánkodott,  LŐRINCZI Imre Lajos (1886–1922),  Bakabánya 
plébánosa, LUDWIG Gusztáv (1832–1917), Vajka plébánosa, a bizonyára 
szlovákul is pasztoráló LUKÁCS János (1873–1944), Moraván plébánosa, 
LUKÁCS László (1828–1898), a Csejtei Espereskerület esperese, LUKÁTS 
József (1866–1942), aki Párkányban káplánkodott, LULICSEK Izidor Theo
dor (1835–1909), a Verebélyi Espereskerület esperese, LUPKOVITS László 
(1906–1962),  Ipolyvarbó kiutasított  plébánosa, LUZSICZA István (1878–
1941),  Nagyfödémes plébánosa,  LÜLEY Tivadar  (1844–1918),  Csesztve, 
Mellek plébánosa.

41 A szlovák lexikon félrefordította a pápaságot, papságnak értelmezi.
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