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Amikor 1847 november 12-én V. Ferdinánd
nyolc magyar szóval megnyitja – elôször ma-
gyarul – a pozsonyi országgyûlést, az ese-
ményrôl a legnagyobb magyar, Széchenyi
István – aki csak felnôtt korában tanul meg
magyarul, naplóját, leveleit németül írja, né-
metül gondolkodik – ezt jegyzi fel naplójá-
ban: „Alles war ergriffen, viele weinten”
(Mindenkin erôt vett a meghatottság, sokan
sírtak).

Az 1800-as évek elején a kis magyar értel-
miségi réteg nyelvében és kultúrájában még
erôsen német kötôdésû, de a bécsi kormány-
zat germanizáló törekvéseinek hatására erô-
teljes ösztönzést nyer a magyar nyelv elsajá-
tításához. A városi polgárság idegen eredetû
része büszkén nevezi magát „hungarus”-nak,
az elnevezést valamiféle gyûjtôfogalomként
értelmezve, olyannyira, hogy állítólag az
1812 február 9-én megnyíló pesti városi né-
met színház homlokzatára az „Ungarisches
Nationaltheater” feliratot akarják elhelyezni.
(Csekey I.: Liszt F. származása és hazafisága
– Értekezések a nyelv- és széptudományi
osztály körébôl, Bp., 1937, az MTA kiadvá-
nya, 379.l.)

De még érdekesebb számunkra az, aho-
gyan Beethoven ír a pesti német színház ün-
nepélyes megnyitására komponált mûveivel
kapcsolatban (Kotzebue „Athén romjai” c.
ünnepi játékához, és „István király” c. ma-
gyartárgyú drámájához írt nyitányt) a Breit-
kopf kiadónak 1811. október 6-án és 9-én:
„...a derék magyar bajuszosoknak... akik hoz-
zám szívbôl jók... akiket szívembôl szeretek.”

Amikor a 24 éves, pesti születésû, 1817-
ben pesti zenetanítóként ismert Böhm József
a bécsi konzervatóriumban, 1819-ben meg-
kezdi nagyjelentôségû hegedûtanári mûkö-
dését, a nagy bécsi zeneszerzôk közül már
csak Beethoven és Schubert él. Míg a bécsi
klasszikus szerzôknek köszönhetôen Bécs

Európa zenei fôvárosává válik, Böhm mûkö-
dése révén a konzervatórium az európai he-
gedûs-kultúra kiemelkedô jelentôségû köz-
pontja lesz.

Az új bécsi iskola sikere nem csupán
Böhm kiváló muzsikusi, tanári és emberi tu-
lajdonságainak köszönhetô, de annak is,
hogy az akkori Ausztria-Magyarország terü-
lete sok tehetséges, fiatal hegedûst volt képes
adni a bécsi konzervatórium számára, lévén
ez az egyetlen olyan felsôfokú zenei intéz-
mény a térségben, ahol európai szintû zenei
képzés folyt.

Hogy jobban lássuk Böhm iskolájának a
hegedûjáték történetében elfoglalt helyét és
jelentôségét, érdemes rövid történeti áttekin-
tésre vállalkoznunk.

A hegedûmûvészet az utóbbi évszázadok
során igen nagy változásokon ment keresztül,
melyek útját részben a zene általános fejlôdé-
se „taposta ki”, de jelentôs módosulások tör-
téntek a különbözô „iskolák” rangsorában,
földrajzi elhelyezkedésük tekintetében is.

A klasszikus hegedûjáték történetét vizs-
gálva 1680-ig érdemes visszamenni, amikor
Arcangelo Corelli (1653-1713) neve nem-
zetközileg is kezd ismertté válni, majd hama-
rosan megjelenik Antonio Vivaldi (1678-
1741), Tommaso Albinoni (1671-1750),
Tommaso Antonio Vitali (1665k.-1706),
Gianbattista Somis (1686-1763), aki Corelli
és Vivaldi tanítványa (Marc Pincherle: A he-
gedû, 1969. 69.l.) Francesco Geminiani
(1680-1762), Pietro Locatelli (1693-1764),
Francesco Maria Veracini (1690-1750), a je-
lentôségében Corellihoz mérhetô Giuseppe
Tartini (1692-1770), majd valamivel késôbb
Pietro Nardini (1722-1793) és Gaetano
Pugnani (1731-1798).

És ezzel máris kirajzolódik elôttünk a he-
gedûjáték történetének legragyogóbb lánco-
lata, a Corelli – Somis – Pugnani – Viotti vo-

nal, amelynek közvetlen folytatója Böhm Jó-
zsef, az új bécsi iskola megalapítója, aki
Viotti tanítványánál, Rode-nál (1774-1830)
tanul.

A viszonylagos hanyatlásnak induló olasz
iskola látványos fellobbanása Niccoló Paga-
nini (1782-1840), akinek szülôvárosában
amatôr hegedûs édesapja, majd Giovanni
Servetto, a genovai színház muzsikusa és vé-
gül Giacomo Costa, a város legjobb hegedû-
se a tanítója.

Bár Paganini elôzményeként a Corelli-
Locatelli iskola hatása mutatható ki
(Margaret Campbell: The Great Violinists,
1980, Granada Publishing; lásd a könyv be-
vezetô részét), a belga zenetörténész Fran-
cois-Joseph Fétis (1784-1871) leírásából tud-
juk: maga Paganini mesélte neki, hogy 12-13
évesen hallotta a kiváló Viotti-tanítvány, a
lengyel Auguste-Felix Durand (máskép:
Duranowski, 1770-1834) játékát, s ekkor
„feltárult elôtte a hegedûjáték valamennyi tit-
ka”. Amint bizalmasan megvallotta Fétis-
nek: „legbriliánsabb és legközkedveltebb ha-
táskeltô eszközeinek jó része származik je-
lentôs mértékben ettôl a mûvésztôl”.
(Campbell i.m. 37.l.) 

Az olasz iskola XVII.-XVIII. századi ra-
gyogását követôen – a hegedû kezd háttérbe
szorulni az operával szemben – a vezetô sze-
rep a franciáké lesz. Jean-Marie Leclair
(1697-1764) tevékenységének (Somis-
tanítvány) és a Pugnani-tanítvány Giovanni
Battista Viotti (1755-1824) megjelenésének
köszönhetôen, akit a francia iskolához soro-
lunk és akinek olyan kiváló tanítványai van-
nak, mint Baillot (1771-1842), Kreutzer
(1766-1831) és Rode.

Baillot jelentôségét jelzi növendékeinek
sora, köztük olyanok, mint Dancla (1818-
1907), Mazas (1782-1849) és Rovelli (1793-
1838), az utóbbi Kreutzernél is tanul.
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A hegedûnek, a zenei világ e csodájának a maga tökéletes szintjére emeléséhez
több intelligenciára volt szükség, 

mint ami a gôzmozdonyok mozgás-csodáját életre hívta”.
W. E. Gladstone (1809-1898) angol államférfi, 

négyszer volt Anglia miniszterelnöke.

BÖHM JÓZSEF (1795-1867)
az új bécsi hegedûiskola megteremtôje

I. rész
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1830-40 táján tûnik fel Belgiumban az a
hegedû-generáció, amelynek tagjai – közvet-
ve vagy közvetlenül – mind Viotti, Baillot
vagy Kreutzer tanítványai, és ettôl kezdve a
belga iskola minden tekintetben felveszi a
versenyt a franciával. A kölcsönhatások miatt
a XIX. század közepe óta a két iskolát fran-
cia-belga iskola néven említjük.

Mielôtt közelebb jönnénk saját házunk tá-
jához, a bécsi iskolához, meg kell jegyez-
nünk, hogy a mi korunkban az „iskola” fo-
galma már korszerûtlenné vált, inkább tekint-
hetô valamiféle kényelmes besorolásnak,
nemzetiség vagy egyéb szempontok alapján
történô csoportosításnak.

A XIX. sz. második felétôl a vonatközle-
kedés megindulása, majd a XX. sz közepétôl
a légi közlekedés általánossá válása révén
gyökeres változások történnek a mesterek és
tanítványaik kapcsolatában. A stílus és tech-
nika „nemzetközivé” válik, az iskola csoport-
fegyelme már a múlté, a növendékek több ta-
nárnál tanulnak. De ha a hegedûjáték történe-
tének korábbi századait kívánjuk nyomon
követni, fontos eligazodási pontokat jelent-
hetnek számunkra a különbözô iskolák.

A bécsi iskola jelentôsebb képviselôi: Karl
Dittersdorf (1739-1799), Anton Wranitzky
(1761-1820), Ignaz Schuppanzigh (1776-
1830), akinek kvartettje mutatta be Beetho-
ven vonósnégyeseit, Franz Clement (1780-
1842), ô mutatta be Beethoven hegedûver-
senyét, és Joseph Mayseder (1789-1863).

Fejezetünk fôszereplôje, Böhm József, az
új bécsi iskola megalapítója meghatározó je-
lentôségû kapocs a Corelli-Viotti nevével
fémjelzett régebbi iskolák és a XIX.-XX.
század modern hegedûiskolái között. Böhm
olyan kiváló és nemzetközi hírû tanítványo-
kat hagy maga után, mint Georg
Hellmesberger (1800-1873), Heinrich
Wilhelm Ernst (1814-1876), Jakob Dont
(1815-1888), Eduard Rappoldi (1831-1903),
Joachim vonósnégyesének tagja, Joachim Jó-
zsef (1831-1907), Reményi Ede (1828-
1898), Singer Ödön (1830, Tata – 1912), a
stuttgarti konzervatórium, Grün Jakab (1837,
Pest – 1916) a bécsi konzervatórium, Straus
Lajos (1835, Pozsony – 1899), a londoni
Academy of Music nagyhírû tanárai, vala-
mint a világjáró szólista, Hauser Miksa
(1822, Pozsony – 1887) és a pesti tevékeny-
ségérôl jól ismert Ridley-Kohne Dávid
(1812, Veszprém – 1892), Singer Ödön és
Auer Lipót tanára.

Amint látjuk, az 1800-as évek elsô felében
hazai kulturális viszonyaink ugyan még nem
teszik lehetôvé, hogy a magyar tehetségek
hazájukban nyerjenek befejezett képzést és itt

induljon el karrierjük, de Böhm bécsi feltûné-
sét követôen szinte már a bécsi hegedûiskola
„kihelyezett” magyar tagozatáról beszélhe-
tünk, melynek eredményei a XIX. sz. máso-
dik felétôl bôségesen kárpótolnak bennünket
az Európához történô kései felzárkózásért,
gondoljunk csak a Böhmnek és magyar tanít-
ványainak köszönhetôen kialakult Európa-
hírû iskolákra: Joachim, Auer, Hubay és
Flesch iskolájára (Flesch Marsicknál és
Grünnél is tanul).

A hegedûjáték történetérôl szóló munkák-
ban – mely tudományt a németek, franciák,
angolok nálunk jobban ápolták – a magyar
hegedûmûvészet regisztrálása, kellô méltatá-
sa csak részben történt meg, hiszen minden
nemzet szívesebben foglalkozik saját kultúr-
történeti érdemeivel – írja Waldbauer Imre.

Mint tanulmányunkban is láthattuk, a ma-
gyar eredetû hegedûsök neve legtöbbször
nem is magyar, hanem német. De magyar
születésû, a magyar viszonyokból induló és
táplálkozó, a hegedûhang kultuszához szo-
kott, magyar hegedû-hangérzék által „meg-
érintett” hegedûsökrôl van szó, a sajátos ma-
gyar környezet gyümölcseirôl, jöjjenek akár
a hazai németség vagy a zsidóság körébôl.
Mivel fiatalon kerültek külföldre, a magyar
nyelvet nem gyakorolták, sôt el is felejtették,
mivel mûködésük során fôleg a németet
használták. Egzisztenciájuk révén zökkenô-
mentesen illeszkedtek be, váltak állampol-
gárrá, sôt sokan németnek könyvelték el
ôket.

Amint a Joachim-tanítvány Auer Lipót
(1845-1930) emlékirataiban (My long life in
Music, 1923, New York, I. fejezet) írja, ami-
kor hatéves lett, a többi szegény fiúkhoz ha-
sonlóan ô is hegedût kezdett tanulni, a „nem-
zeti” hangszert... Egy másik alkalommal –
ugyancsak Amerikában – pedig így emléke-
zik vissza gyermekkorára: „... Bölcsôm Ma-
gyarországon ringott. Veszprémnek hívják
azt a kis helységet, ahol apám szobafestô
volt. Szülôföldem hagyományaihoz híven a
tejesüveggel és a hegedûvel együtt neveltek
fel...” (Emil Hilb: Die Musik. XVII. 1924-25,
826.l.)

Az egyébként több nyelven, köztük ma-
gyarul (ízes dunántúli tájszólással) is beszélô
Auer sorai jól tükrözik, milyen kivételes
megbecsülésnek örvendett Magyarországon
a nemzeti hangszer, a hegedû.

Bár a XIX. század elején még nem alakul
ki Magyarországon az a szélesebb értelem-
ben vett polgári társadalmi környezet, ami a
komoly hangversenyélet éltetôje, a zene- és
hegedûhang iránti igény egyértelmûen jelen
van. A hegedûtanulmányait 1851-ben,

Veszprémben megkezdô Auer Lipót a ver-
bunkos zenei hagyományok alapján joggal
emlékezik úgy erre a korszakra, hogy Magya-
rországon a „nemzeti” hangszer a hegedû
volt.

Megfigyelhetô ugyanakkor, hogy amíg a
hazai németség, de legfôképpen a zsidóság
körébôl való, tehetséges fiúk közül többen
igyekeznek muzsikusként érvényesülni, sôt
kifejezetten a hangszerjátékban tanúsított ki-
váló elômenetelük ad lehetôséget számukra a
kiemelkedésre, addig a kultúrkörnyezetben
felnôtt, zenét kedvelô és mûvelô, tôlük némi-
leg eltérô társadalmi beágyazottsággal ren-
delkezô magyar fiatalok inkább a hagyomá-
nyos foglalkozásokat részesítik elônybe a bi-
zonytalanabb egzisztenciát kínáló muzsikus-
pályával szemben.

Például a tanulmányait Pozsonyban végzô
Ruzitska Ignác (1777-1833) – késôbb veszp-
rémi székesegyházi muzsikus, aki Ridley-
Kohne Dávidot indítja el igen sikeres muzsi-
kusi pályáján – „...12 évi iskoláztatás után
Esztergomba ment az érseki gazdászathoz
gyakornoknak, innen Hédervárra tették gróf
Viczaynéhoz számtartónak „ – olvashatjuk
Evva Lajos cikkében (Reform, 1873., 271.l.).

Lavotta János (1764-1820) – akinek édes-
apja helytartótanácsi hivatalnok Pozsonyban,
majd Budán dolgozik – jogi tanulmányokat
végez, majd a kancelláriánál mûködik 1791-
ig, és csak ezt követôen lép véglegesen zenei
pályára.

„... A magyar viszonyokkal nem ismerôs
külföldi kultúrtörténész és zeneíró a magyar
hegedülés és hegedûs különleges jelentôsé-
gét és jelenségeit fel sem ismerte, abban a tör-
vényszerûséget meg nem látta s így a hege-
dülés történetében a neki megfelelô helyet
nem is biztosíthatta. A mi feladatunk, magyar
zeneíróké, hogy e mulasztást egyrészt a törté-
neti igazság érdekében mihamarább pótol-
juk, másrészt az érdem magyar voltát kiemel-
jük...” – hangsúlyozza Waldbauer. 

A hazai klasszikus hegedûjáték fejlôdése
szempontjából kétségtelenül ösztönzést je-
lentenek a század elsô felében a híres külföl-
di hegedûmûvészek szórványosan elôforduló
pesti fellépései.

Kiemelkedô jelentôségû ezek közül Pierre
Rode két koncertje 1813-ban, Jacques F.
Mazas 1826-os hangversenye, amely során
magyar dallamokra írt variációkat játszott,
1837-ben H. Vieuxtemps mintegy 10 fellépé-
se, 1838-ban és 1840-ben Leopold Jansa cseh
származású neves bécsi hegedûmûvész kon-
certje (ô késôbb, 1849-ben Londonban köz-
remûködik egy hangversenyen, amit szám-
ûzött magyar felkelôk javára rendeznek, ezért
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el kell hagynia Bécset és csaknem 20 évig
Londonban él).

Említésre méltó még a norvég Ole Bull
(1810-1880), a „világosszôke Paganini”
1839-ben történt öt fellépése (a Nemzeti
Színházban fôleg saját mûveit játszotta, köz-
tük a „Magyar hangok” címût), a csehorszá-
gi születésû Heinrich Wilhelm Ernst (1814-
1865) német hegedûmûvész 1840. évi hang-
versenyei a Vigadóban. (Második, május 14-
i fellépésekor ráadásként Bihari „Primatiális
Lassú Magyar”-jára játszott variációkat; lásd
Ernst: Ungarische Melodien, Op. 22. négy
magyar dallama közül az elsôt. A Honmû-
vész 1840 május 31-i száma írt a koncertrôl.)

1841-ben a Paganini-tanítvány Camillo
Sivori (1815-1894), 1842-ben Antonio
Bazzini (1818-1897) négy hangversenye,
1843-ban Henri Vieuxtemps öt fellépése,
1844-ben a világjáró belga mûvész, Joseph
Ghys (1801-1848) koncertje, 1845-ben
Bernhard Molique (1802-1869) német hege-
dûmûvész hangversenye, 1850-ben a brno-i
születésû hegedûmûvésznô, Wilhelmina
Neruda (1839-1911) szereplése jelent fontos
eseményt a klasszikus hegedûjáték iránt ér-
deklôdô pesti közönség számára.

E közönség zenei ízlésének, mûveltségé-
nek fejlôdését jelzi, hogy az 1810-es években
megalakul (a pesti német színház zenekará-
ból) az Urbany-vonósnégyes, majd 1827-ben
a Táborszky-Adler-Pfeiffer-Borzage kvartett,
a Serwaczynski-Merkl-Hora-Perlasca vonós-
négyes pedig 1833-1840 között teljesít jelen-
tôs kultúrmissziót (lásd: Kereszty István ta-
nulmányát a Magyar muzsika könyve 202-
203. lapján).

A színházi hegedûsök jóvoltából a hegedû-
magánoktatás is megindul Pesten. A tanárok
közül elsôsorban Servaczynsky és Ellinger
neve emelhetô ki, de érdekes információ az a
hirdetés is, ami a Honmûvész 1833. dec. 8-i
számában jelent meg: [Rózsavölgyi Márk]
„magyar nóták (megj.: verbunkos táncok) ját-
szására leczkéket is ad; lakik Pesten az Ország
uton a’ kék bak mellett Hiller házában
Remekházy szomszédságában.” Mint tudjuk,
Rózsavölgyi Prágában tanult és késôbb a
Nemzeti Színház tagja lett Pesten.

Írásunk további részében arra törekedtünk,
hogy lehetôleg kevéssé ismert források köz-
readásával adjunk képet Böhm Józsefrôl és a
Böhm-iskolához tartozó, tanulmányunkban
szereplô, jelentôsebb magyar hegedûsökrôl.

Forrásaink voltak: A. Ehrlich: Berühmte
Geiger der Vergangenheit und Gegenwart,
Leipzig, 1893; Max Grünberg: Meister der
Violine, Stuttgart/Berlin, 1925; W. J.
Wasielewski: Die Violine und ihre Meister,

Leipzig, 1927; Andreas Moser: Geschichte
des Violinspiels (H.J. Nösselt második, javí-
tott és bôvített kiadása), Tutzing, 1967; The
Memoirs of Carl Flesch, New York, 1958;
Marc Pincherle: Le violon, Párizs, 1966
(ford.: A hegedû, Bp., 1969); Margaret
Campbell: The Great Violinists, London,
1980 (Granada Publishing Limited);
Waldbauer Imre: A magyar hegedûmûvészet
és hegedûpedagógia fénykora (megjelent: A
magyar muzsika hôskora és jelene történelmi
képekben c. kiadványban, Bp., 1944).

BÖHM JÓZSEF

1795. március 4-én született Pesten. Életútjá-
nak ismertetéséhez elôször Waldbauer Imre:
A magyar hegedûmûvészet kapcsolata az új
bécsi iskolával c. munkájának egy részletét
(Waldbauer: i.m. 92-93.l.) hívjuk segítségül:

„A magyar eredetû, külföldre származott
nagy hegedûsök sorát Böhm József ... nyitja

meg. Atyja tanítja, majd Rode tanítványaként
szerepel. Hogy hol s mikor tanulhatott
Rodétól, nehezen tisztázható. Joachim, ki
Böhm tanítványa s mindvégig mélységes
tisztelôje, úgy tudta, hogy Rode öt éves
oroszországi tartózkodása közben gyakran
hangversenyezett Lengyelországban is. Úgy
sejti, hogy Böhm ott találkozhatott vele. Mi
magyarok tudjuk azonban, hogy Rode több
ízben járt Pesten. 1813-i bécsi tartózkodása
idején két ízben is hangversenyezett itt, ami-
rôl, sajnos, az akkori újságokban csak a sze-
replések elôzetes bejelentését találjuk meg.
Mi sem valószínûbb tehát, mint hogy Rode a
fiatal Böhmöt Pesten ismeri meg, tán már
1808-ban, elsô oroszországi utazása alkalmá-
val. Annál inkább lehetséges ez, mivel
Böhm, mint csodagyerek már 1805-ben pes-
ti hangversenyén Kreutzer Rudolf hármas-

versenyének egyik szólamát játssza (Böhm
Ferenc és József, valamint egy Mihalkovics
nevû mûkedvelô elôadásában, két hegedûre
és brácsára).”

Waldbauer beszámolóját megszakítva
idézzük, mit ír errôl M. Campbell (i.m. 55.l.):
Böhm „... 1808-ban lett Rode tanítványa,
amikor ô egyik oroszországi turnéjáról volt
hazatérôben.” (Megj.: amint Nösselt is meg-
jegyzi – A. Moser: i.m. II. 340.1., 355. sz.
jegyzet – a kis Böhm igen gondos elôtanul-
mányokban részesülhetett édesapjától, ha
Rode érdeklôdését is felkeltette.)

“Rodéval fennálló kapcsolata igen erôs
kellett, hogy legyen. Bizonyítja ezt maga
Rode, aki összes tanítványai közül a legkivá-
lóbbként gyakran említi. De bizonyítja a ké-
sôbbi bécsi kritika, mely részletesen számol
be Böhm csodálatosan fejlett s csakis
Rodéhoz fogható jobb- és balkéztech-
nikájáról, gyönyörû, salakmentes hangképzé-
sérôl, plasztikus frazeológiájáról, mely csak a
legnagyobb franciákra, Kreutzerre és Rodéra
emlékeztetett...

Már 1819-ben a bécsi konzervatórium ak-
kor felállított hegedû osztályának vezetô ta-
nára, itt kezdi el elôadói sikereit is messze fe-
lülmúló tanári mûködését. Elsô neveltje
Georg Hellmesberger, aki pár év múlva mint
segédtanár mûködik mellette. Ugyanekkor a
Böhmnél hat évvel idôsebb Mayseder, Bécs
1810-50 közötti reprezentáns hegedûse, (ki-
nél szebben – Hanslick szerint – Haydnt és
Mozartot senki sem játszott, foglalja el kvar-
tettjében a második hegedûs pultját.
Mayseder a Wranitzky-alapította régi bécsi
iskola legkiválóbb képviselôje, ôk ketten
Böhmmel a császárváros hangversenyéleté-
nek ünnepelt hegedûsei, örök riválisok.
Joachim szerint Mayseder a formás játék, az
ezüstös tisztaság és elegancia megtestesítôje.
Böhm ezekben hozzá hasonló, de ezen felül
a mélység és szenvedély kedélyvilágának,
nagy emberi érzéseknek költôje. Mayseder
Beethoven hat elsô kvartettjének még hiva-
tott elôadója, de az érettebb s a késôi Beetho-
ven-mûveknek már Böhm az igazi közvetítô-
je, kinek interpretációját Joachim soha nem
feledheti s eltörölhetetlen ideálként áll elôtte
még élete alkonyán is. Sajnos, nyilvános sze-
replésének igen korán véget vet szinte ideg-
betegségig fokozódó lámpaláza, mely miatt a
hangversenytermeknek végérvényesen bú-
csút mond. Mayseder egyedül marad a po-
rondon s Böhm teljesen a tanításnak szenteli
életét, ô maga csak baráti körben zenél. Taní-
tói munkájának eredménye egyedülálló. Az
új bécsi hegedûiskola megteremtôje, de egy-
ben a XIX. század tán legeslegnagyobb hege-
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dûmestere egész Európában, a nagyszerû
franciákat is beleértve. Remek elôadók és pe-
dagógusok sora kerül ki keze alól.

Jelentôségben elsô Heinrich Wilhelm
Ernst, akirôl Spohr állapítja meg, hogy Paga-
nini, ha virtuozitásban felül is múlja, de hege-
dûéneklésben Ernstet ô sem éri el. Joachim
ugyanily értelemben nyilatkozik Ernstrôl,
akivel Londonban, a Beethoven-Society ke-
retében Wieniawski és Piatti társaságában
kvartettezett.  (Mi, kollégái, a kezét szerettük
volna megcsókolni, az op. 59. és 74. próbái
folyamán. ( – írja elragadtatásában. A sokta-
gú Helmesberger-dinasztia: Georg, az idô-
sebb, annak korán elhalt hasonnevû fia: Josef
és ugyancsak hasonnevû fia, – valamennyien
Böhm közvetlen vagy közvetett neveltjei.
Ezeknek tanítványai: Brodsky, Kneisel,
Heissler, Krezma, Rosé – csupa elsôrangú
virtuóz és kamarazenész. Idôrendben Jakob
Dont-ot kell a Böhm-növendékek közül ki-
emelnünk, aki mesteréhez hasonlóan lámpa-
lázas mûvész, de remek pedagógus. Gradus
ad Parnassum-a örökéletû...”

Böhm híres magyar tanítványai közül Re-
ményi Edérôl most nem írunk, hiszen koráb-
ban már szerepelt sorozatunkban, Joachim
József és Flesch Károly pedig szintén külön
fejezetet érdemel. De hogy megmutassuk
Böhm emberi és tanári nagyságát, most fel-
idézünk egy eseményt a 8 esztendôs
Joachimmal kapcsolatban, aki ekkor kerül
Pestrôl Bécsbe. Elôször a családhoz bejáratos
Hauser Miksa foglalkozik vele, majd néhány
hét elteltével Georg Hellmesbergerre bízza,
aki saját fiaival együtt ôt is tanítja. De olvas-
suk, hogyan ír errôl Waldbauer:  „Pár hóna-
pos szorgalmas munka után feljönnek látoga-
tóba a szülôk Pestrôl, hogy érdeklôdjenek
gyermekük állapota s jövôbeli sorsa iránt.
Hellmesberger beszámolójában a kisfiú me-
rev jobbkarjára panaszkodik, úgy találja,
hogy e döntônek tûnô hibát kiküszöbölni
nem igen lehetséges. Servaczynsky (megj.:
Pesten a városi színház hangversenymestere,
Wieniawski tanára, lásd Campbell i.m. 69.l.
és zenei lexikon, 1931. II. 58.l.) elôzô tanítá-
sa annyira kizárólagosan a balkéz technikájá-
ra szorítkozott s oly mértékben hanyagolta el,
illetve deformálta a jobbkar mûködését, hogy
hibás beidegzôdései túl mélyen gyökereznek.
E kritika mélyen lesújtja a szülôket és a csa-
ládot. Már-már elhatározzák csalódottságuk-
ban, hogy gyermeküket visszaviszik Pestre,
álmaik vele kapcsolatban nem válhatnak va-
lóra. Egy véletlen siet azonban a kétség-
beesett s a zenéhez szenvedélyesen ragaszko-
dó fiú segítségére. E kritikus napok egyikére
hirdette hangversenyét Ernst, akinek nevét

mint (a németek Paganinijét( kapta szárnyra
a hír, s nimbusza a fiatal hegedûsök között
szinte mesébe illett. Addig könyörgött, míg a
koncertbe még elviszik. Az alig tízéves fiúcs-
ka a tüneményes játék hatása alatt erôre kap-
va, bemegy a mûvészszobába Ernsthez, el-
mondja neki szörnyû helyzetét s bánatát, ké-
ri: hallgassa meg. Ernstet meghatja a fájdal-
mat, de életrevalóságot s céltudatosságot su-
gárzó gyerek kérése, elôjátszat magának. P is
látja s megállapítja a hibát, de kitûnô egyéb
tulajdonságai mellett a helyzetet vigasztalan-
nak egyáltalán nem találja. Elviszi személye-
sen saját mesteréhez, Böhmhöz, aki örömmel
s szeretettel fogadja a kétségek között szen-
vedô fiúcskát. A családot megnyugtatja, s így
a zavartalan tanulást számára továbbra bizto-
sítja. Böhm a munkának nagy lelkesedéssel
lát neki, sôt, hogy minél erôsebb lehessen ta-
nításának hatása, a kis Pepi hozzá költözik.
Böhm ez idôben már csak a tanításnak él,
nyilvánosan nem is szerepel. A gyermektelen
házaspár megosztozik nevelésének munká-
ján. Amíg Böhm konzervatóriumbeli tanítá-
sát végzi el, addig felesége gyakorol a fiúval
és képezi más téren is. Megható szeretetben
részesítik, noha a bigottságig vallásos katoli-
kus Böhméket ki is kezdik zsidó védencük
miatt. Feleségét megnyugtatja a kitûnô férfiú,
mondván, az övék az igazi keresztényi csele-
kedet. Böhm legnagyobb tanítói készségét mi
sem bizonyítja élénkebben, mint a tény, hogy
a hibákat hamarosan helyrehozza és ennek
tetejébe még azt is elôidézi, hogy védence
épp annak lesz utolérhetetlen mestere, ahol a
baj volt: a vonótechnikának. Tanítása egyál-
talán nem túlzottan kizárólagosan technikai
célú, sôt. Éppen Joachim tanításának leírását
használom fel arra, hogy Böhm tanári jelen-
tôségét s nagyságát a maga valójában, gya-
korlatában mutassam be. E tanítás nem egye-
düli célja az egyéni hegedûképességek öncé-
lú kiváltása. A mûvészi alakítás szolgálatába
állítja a módot, ahogyan manuálisan kezeljük
hangszerünket, különösen a vonóvezetés te-
rén, melynek szabadságától függ a zenei pro-
zódia és a vonásnemek jellemzôképessége.
Ernst és Joachim személyében oly tanítvá-
nyok képviselik a pedagógiáját, akik elméle-
ti magyarázat nélkül, de annál meggyôzôb-
ben hirdetik metódusát, mely egész hegedû-
generációkra – még jelenünkre is – terjesztik
ki a tanokat. E mûvészek azonban nem
Böhm egyéni módszerének képviselôi, ha-
nem az ô közvetítésével Rode s a Viotti-
teremtette francia iskola, Pugnani, Somis s
visszafelé haladva Tartini, Corelli szervesen
egymásba fonódó hangszermûvészetét és
tantételeit összesítik magukban.”

A továbbiakban közöljük a Böhm József-
rôl szóló fejezetet, ami Andreas Moser: A he-
gedûjáték története (Geschichte des
Violinspiels, 2. javított és bôvített kiadás,
Hans-Joachim Nösselt, Tutzing, 1967, II. kö-
tet) c. mûvében jelent meg: BÖHM

A zenészek között, akik a Kongresszus ide-
jén Bécs felé igyekeztek, hogy megtalálják
szerencséjüket, volt egy német is. (Megj.: az
1814-15-ös bécsi kongresszusról van szó, ami
Napóleon bukását követôen Európa jövôjérôl
döntött.) Ez az 1795-ben, Pesten született
Böhm József volt, akinek az idôk folyamán a
XIX. századi bécsi hegedûiskola szellemi ve-
zetôjévé kellett válnia. (Megj. : hogy Böhmöt
németes hangzású neve ellenére joggal tekint-
hetjük a klasszikus magyar hegedûjáték nagy
alakjának, ezt az angol szerzô, Margaret
Campbell: The Great Violinists, Granada
Publishing, London, 1980., 54-55.l. címû
könyvének néhány sorával is alátámaszthat-
juk: „... A hangszer történetének legnagyobb
tanárai közül néhány a XIX. században szüle-
tett. Közülük az egyik legjelentôsebb egy ma-
gyar, Böhm József (1795-1876) volt, aki bé-
csi konzervatóriumi tanári mûködésével sok
magyar tehetséget vonzott... Böhm volt az el-
sô magyar hegedûs, aki a hangszeren komo-
lyabb tanulmányokat folytatott...”)

P ugyan Rode-tanítványnak számított, és
ehhez nem is férhet kétség; Joachim József vi-
szont figyelmet érdemlôen nem mondta el ne-
kem, mikor és hol részesült az ô tanításában.

Amikor Böhm 1816-ban elôször lépett fel
a bécsi Hofburgtheater egyik színdarabjának
felvonásközében R. Kreutzer egyik koncert-
jével és Franz Weiß (a Schuppanzigh-
kvartett brácsása) variációival, játéka általá-
nos tetszést aratott és a „Wiener
Modezeitung” dicsérte „a bátorságát és lélek-
jelenlétét; mert ô a színpadon elôl, teljesen
szabadon és egyedül állt, és nem egy kottaáll-
vány mögött”; amihez Hanslick azt a meg-
jegyzést fûzte, „hogy Böhm az elsôk egyike
volt, akik Bécsben a publikum elôtt kívülrôl
játszottak, mely gyakorlat elôször Paganini
példája nyomán vált a hegedûsök számára ál-
talánossá.”

Néhány héttel debütálását követôen az
Oroszországba utazó Schuppanzigh helyén
nyitotta meg a „Römischer Kaiser”-ben azt
az egyelôre hat kvartett produkcióból álló so-
rozatot, amelyben Haydn és Beethoven mel-
lett fôleg a Romberg fivérek jutottak szóhoz.
Aztán Pixis zongorista kíséretével elindult
egy hosszabb olaszországi turnéra.

Hazatérése után a konzervatórium meg-
nyíló hegedû tanszakának professzorává ne-
vezték ki, „azzal a kedvezménnyel, hogy ta-
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nulókat vegyen fel az ô különleges elônyére”
(zu seinem besonderen Vortheil).

Mivel nem sokkal ezután, 1821-ben a
Hofkapelle tagja is lett „lépéseket tettek,
hogy Böhm Józsefet néhány évi kihagyás
után bevonják a Schuppanzigh által alapított
kvartett hangversenyekre, a Práterben. Május
1-jén kezdtek, és a hangversenyekre a
Praterallee elsô kávéházában reggel 8-kor ke-
rült sor. Holz, Weiß és Lincke alkották
Böhmmel a kvartettet, és a kvartett- játéko-
sok olyan derekasan álltak helyt, hogy az
1821-ben megjelent zenei újságok elragadta-
tottan kiáltottak fel: „Így akarja az ember
Beethoven és Mozart vonósnégyeseit halla-
ni!” (Hanslick)

„Egy ilyen elôadás alkalmával Beethoven
villásreggelire hívta meg a négy kvartet-
tjátékost. Lágytojásokat szolgáltak fel. Böhm
felnyitott egyet, észrevette, hogy rossz, és
észrevétlenül megpróbálta egy másikra cse-
rélni. A másik is rossz volt. Beethoven észre-
vette Böhm zavarát és az esetet a legrövideb-
ben taglalva és elintézve, a tojásokat hangos
nemtetszés-nyilvánítással kidobta az abla-
kon. De kint más vendégek ültek, akik fellá-
zadtak a záptojásdobálás miatt. Kisebb csô-
dület támadt, amit csak azzal lehetett lecsilla-
pítani, hogy Beethoven nevére hivatkoztak.”
(Frimmel)

Az ideges félénkség, ami a mi Böhm mes-
terünkre már a legjobb férfikorban is rájött a
pódiumon és hátráltatta roppant nagy tudásá-
nak korlátlan kibontakoztatásában, arra sar-
kallta ôt, hogy 1827-ben, Beethoven elhalá-
lozását követôen teljesen visszavonuljon a
nyilvános szerepléstôl és attól kezdve csak
baráti körben, otthon muzsikált. De állását a
konzervatóriumban 1848-ig, a Hofkapellé-
ben pedig 1868-ig megtartotta. 1876-ban
Bécsben távozott el az élôk sorából.

Szólistai teljesítményérôl a „Wiener
Musikzeitung” 1820-ban a következôképpen
nyilatkozott: „A hang, a vonóvezetés, a tisz-
taság a fekvésjátékban, az ujjak fürgesége –
ezek a hegedûjátékos legsajátosabb erényei,
amelyeket a mûvészi megfontoltsággal és íz-
léssel, a mûvészet mélyreható ismeretével
kell összekötni, ha a legmagasabb szintet el
akarja érni. Böhm úr a legmagasabb fokon
rendelkezik mindezekkel a tulajdonságokkal.
Csak azt ajánljuk neki, hogy több fényt és ár-
nyat vigyen játékába.”

Sokkal fontosabbak azok a közlések, ame-
lyek F. Kerst: Emlékezések Beethovenre c.
mûvében találunk. Ezek érintik ugyanis az
abban fôképp érdekelt három hegedûs:
Schuppanzigh, Mayseder és Böhm késôi
Beethoven kvartett-interpretációit. Különö-

sen fontos az a bizonyos féltékenység, ami a
két utóbbi mûvész között állt fenn. Joachim,
akit a legbensôségesebb kapcsolat fûzte hoz-
zájuk, egyszer közös munkánk alkalmával,
amikor a Peters kiadó részére a napirenden
lévô opera frazírozási kiadásán dolgoztunk, a
következôket mesélte errôl:

„Böhm és Mayseder, mint emberek egy-
formán tiszteletreméltóak és kiválóak, mint
mûvészek egy életen át riválisok a bécsi pub-
likum kegyeit illetôen. De Schuppanzigh,
mint hegedûs megítélésében, nevezetesen a
szólójátékot illetôen, mindketten meglehetô-
sen azonos véleményen voltak. Ugyan res-
pektálták az ô zenei rátermettségét, de bizo-
nyos dolgokat kifogásoltak nála; így Böhm
különösen merev vonóvezetését (!) kifogá-
solta, ami számára megnehezítette a plaszti-
kus játékot, Mayseder viszont bal kezét,
melynek kövér és rövid ujjai miatt a fogólap
felsô részén a tiszta játék keservessé vált,
mint ahogy kövérsége miatt egyéb mozdula-
taiban is igen gyámoltalan volt.

Mivel Mayseder egész életében mindvé-
gig sovány maradt, módfelett tisztán intonált,
a trillát kivéve, amit mindig nagy szekunddal
játszott; ami a jobb karját illette, Böhm néze-
te szerint „alig kevésbé szögletes, mint a kö-
vér Ignácé” (megj.: Ignaz Schuppanzighé),
mindamellett meg kell mondanom, hogy eb-
be képes volt ügyesen belenyugodni.

A Rode iskoláján felnôtt Böhm ezzel
szemben, minden balkézbeli megbízhatósága
mellett rendelkezett hajlékony, ideálisnak ne-
vezhetô vonóvezetése alapján egyúttal egy
bizonyos frazírozó-mûvészettel, ami számára
lehetôvé tette, hogy kifelé minden úgy nyil-
vánuljon meg, ahogy ô azt belülrôl látta és
érezte.

Még ma is élénken él bennem, ahogy va-
sárnaponként barát kollégákkal a lakásán
Beethoven kvartetteket játszott; ezek voltak
életem elsô, igazán nagy mûvészi benyomá-
sai. Mert amit én régen, Pesten, mint gyerek,
gróf Brunswick Ferenc házában tanáromtól,
Serwaczynskitól hallottam, természetesen
szinte teljesen eltûnt emlékezetembôl; csak
homályosan emlékszem, hogy a különbözô
Beethoven-kvartetteknél és Onslow-kvintet-
teknél a hiányzó, megbetegedett második he-
gedûs helyett be kellett ugranom.

Annál hálásabban gondolok a szeretettel-
jes gondoskodásra, amellyel Böhm egy na-
pon az Op. 95-ös, f-moll kvartett szekund
szólamát velem átvette, amelynek ajánlása
köztudottan barátjának, Zmeskall von
Domanowecznek szól, és a kézirat elküldése-
kor egy cédulát mellékelt a következô sza-
vakkal  „Da hast du was zum Kiefeln, du ver-

fluchter Atheiste!” (körülbelüli jelentése: itt
van neked valami, te átkozott ateista!) Mivel
a kísérlet tanáromat és kollégáit megelége-
dettséggel töltötte el, mind gyakrabban von-
tak be közremûködni, és ily módon már kora
ifjúságomban megismertem a kvartettiro-
dalom jelentôs részét.

Ennek az lett a következménye, hogy ne-
kem, aki el voltam kényeztetve Böhm ma-
gasrendû formáló képessége által, sem az
idôsebb Müller kvartettjátéka, sem késôbb
Ferdinand Dávidé nem nagyon akart tetszeni.
Az elôbbiek csak itt-ott szoktak játszani a ké-
sei Beethovenek közül bizonyos tételeket, és
ezeket is elégtelennek tûnô elôadásban, amíg
Dávid engem azzal bántott meg, hogy – ami-
kor Mendelssohn távol volt Lipcsétôl és a
Spree mellett tartózkodott – ô szükségesnek
találta mindenféle hatásvadász trükkel feldí-
szíteni az elôadást. Általában nagyon jól tud-
ta, hogy mirôl van szó, mégis képtelen volt
megszabadulni a túlzástól.

Csak amikor az 1850-es években Wien-
iawskivel és Piattival együtt a londoni
Beethoven-Society vonósnégyesében részt
vettem, melynek vezetôje H. W. Ernst volt,
ez utóbbiban – akit mint virtuózt már nagyon
értékeltem – megtanultam egy mûvészt sze-
retni és tisztelni, aki az én eszményemnek
nemcsak hogy megfelelt, de több tekintetben
még felül is múlta azt. Ernst természetesen
szintén Böhm tanítványa volt és ugyanolyan
hûséggel viseltetett iránta, mint én; és ô volt
az, aki engem, mint tanítványt hozzá vitt.”

Böhm József, úgy tûnik, egyike az elsôk-
nek, aki mint tanár – és az osztrák fôváros
legtekintélyesebb és legkeresettebb tanára
volt – megpróbált érvényt szerezni annak a
manifesztumnak, amit 1814 májusában
Antonio Salieri, a Wiener Hofkapelle meste-
re a Zenebarátok Egyesületéhez intézett, és
amiben kéri az utóbbi idôben elharapózott hi-
bás portamentók (megj.: csúszás egyik hang-
ról a másikra) leállítását, „egy maniera lan-
guida, smorfiosa néven ismert metódust, amit
hozzáfûzve erôtlennek és grimaszkodónak
lehetne nevezni. A hegedû -, a brácsa – és a
csellójátékosok ugyanabba a hibába esnek,
amikor egy (!) újjal az egyik és másik hang
között, hangszerük egy húrjáén fel és le
csúsznak... A legkülönösebb emellett, hogy a
vonós- hangszer játékosai annak az ôrületnek
rabjai, hogy mindezt a legkomolykodóbb ki-
fejezéssel teszik, amivel éppen az ellenkezô
hatást váltják ki...”

Böhm tanítási sikerei abban rejlenek, hogy
ô akkoriban egy egészen új ún. modern taní-
tási alapelvnek hódolt. A Steiermarki Zene-
egylet krónikájában (1890, Graz) az intéz-
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mény 75 éves fennállásának ünnepére ké-
szült írásban, Ferdinand Bischoff tollából ol-
vassuk a grazi konzervatórium alapítására,
valamint a hegedûtanszak beindítására vo-
natkozóan ugyanott, 1819-ben, hogy ott
Böhm professzor Lancaster-módszere szerint
tanítottak. Errôl a módszerrôl Antoine Cher-
buliez „Geschichte der Musikpädagogik in
der Schweiz” (1944, 377.l.) c. munkájában a
következô értékes felvilágosítást adja:
„Joseph Lancaster (1778-1839) és pályatársa,
Andrew Bell (1753-1832), két jelentôs neve-
lô képviselték mindenekelôtt a „wechselseit-
ige Unterricht” (megj.: kölcsönös oktatás)
gondolatát, amit Bell azidôszerint elôször
(1789-tôl) alakított ki. Az idôsebb fiúk, mint
„monitorok”, segítô felügyelôk lettek kiké-
pezve, olyan körülmények elé állítva, hogy a
teljes oktatást egyetlen személy felügyelete
alatt vigyék véghez („Monitorial system of
tuition”, „Enseignement mutuel”). Viszony-
lag alacsony költségen tudták tanítani ezen a
módon a nagy számban látogatott osztályo-
kat, ahol egyes, magasabb fokra jutott tanu-
lók nagyobb számú gyengébbet korrepetál-
tak, miközben a tulajdonképpeni tanár éppen
csak a „kontrollszemélyeket” oktatta és ké-
pezte. Nem kétséges, hogy éppen Pestalozzi-
nak ez a gondolata és a zeneoktatásra történô
felhasználása az elemi iskolában Nägeli
(Hans Georg, 1773-1836) által nagyon tuda-
tosan és részben metodikusan lett kidolgoz-
va. A Lancaster-módszernek a német nyelv-
területen több ízben is figyelmet szenteltek és
továbbfejlesztették azt, mindenekelôtt Karl
August Zeller (1774-1839), akit bizonyos
szempontból, a Pestalozzi alapgondolat értel-
mében az egyik legjelentôsebb zenepedagó-
gusként tartottak számon.”

Hogy milyen úton – „a Zeller-módszer is-
merete által, vagy közvetlenül Angliából” –
hagyta magát Böhm a lancasteri tanítási alap-
elv hasznosságáról meggyôzni, ez túlmegy je-
lenlegi ismereteinken. Mindenképpen jelentô-
sen teljesebbé teszi F. Bischoff feljegyzése
képünket Böhm Józsefrôl, az új bécsi hegedû-
iskola intelligens és finom ízlésû alapítójáról.
Aki tovább kíván foglalkozni Lancaster úttö-
rô eszméivel, arra a számtalan írásra hagyat-
kozhat, amelyek a „British Museum General
Catalog of Printed Books” 129. kötet (Lon-
don, 1962) Sp. 623-626 találhatók. Böhm leg-
jelentôsebb tanítványai voltak: Dont, Ernst,
Grün, id. Georg Hellmesberger, Joachim,
Rappoldi, Reményi, Singer, Straus Lajos.”

*
Írásunk további szereplôi Böhm József ki-

váló magyar tanítványai: Singer Ödön, Grün

Jakab, Straus Lajos, Hauser Miksa és Ridley-
Kohne Dávid.

SINGER ÖDÖN (1830 okt. 14, Tata –
1912. jan. 23. Stuttgart)

(A. Ehrlich: Berühmte Geiger der
Vergangenheit und Gegenwart, Leipzig,
1893, A. H. Payne kiadásában c. tanulmányát
adjuk közre.)

Több, mint ötven év telt el azóta, amikor
Singer Ödön elôször lépett fel nyilvánosan;
ez 1840-ben, Pesten történt, amikor még alig
volt kilenc éves. Kora mûvészi nagyságainak
többszörös ajánlásával, energikusan és kitar-
tóan haladt útján a virtuozitás legmagasabb
fokáig, mely során gazdag mûvészi tevé-
kenység rajzolódott ki. Elôadómûvészként,
tanárként, koncertmesterként tevékenykedett
és gyarapította hangszerének irodalmát is. A
mértékadó kritika már régen olyan bizonyít-
ványt állított ki róla, hogy a játéktechnika tö-
kéletes birtoklása mellett mindig különösen
szép, világos, tiszta hegedûhanggal és átszel-
lemült elôadással tûnt ki, és mindig a magas
mûvészet beavatott követôjeként és mestere-
ként szolgált.

Singer Ödön 1831. október 14-én született
Magyarországon, Tatán. (Megj.: a Zenei Le-
xikon, Bp. 1931, szerint: 1830. okt. 14-én.
Mosernél az 1830-as dátum, Grünbergnél
1831, Wasielewskinél 1831 vagy 1830 szere-
pel.) Már kora gyermekkorban megkedvelte
a hegedût és a hegedûjáték örömet jelentett
számára, így elôtérbe került a fiú zenei kép-
zése. Szerencsés fejlemény volt, hogy még
alig volt hat éves, amikor családja a kis hely-
ségbôl a fôvárosba költözött, ahol Ellinger
professzor lett a tanára. A professzor három
év múlva, 1840 áprilisában Bériot Nr. 1-es
versenymûvével nyilvános koncerten léptette
fel és így a fiú megtalálta komoly törekvésé-
hez a szükséges elismerést.

Aztán a pesti konzervatóriumban Ridley-
Kohne professzort kapta hegedûtanárként; ô
vitte 1842-ben koncertkörútra Magyarorszá-
gon és Erdélyben, mely alkalommal a fiatal
mûvésztanítvány tehetsége és jártassága ki-
vívta a mûértôk kedvezô elismerését; eme el-
sô kirándulás legnagyobb eredményeként
magával vitte a nagyszebeni és a kolozsvári
konzervatórium oklevelét.

Aztán Bécsbe mehetett, ahol gazdag mû-
vészeti élet tárult elé. Böhm professzor, aki
Joachim, Hauser, Ernst és Auer tanára volt
(megj.: Auer 1856-58 között tanult Bécsben
Dontnál és Joseph Hellmesbergernél. Böhm
1848-ig volt a konzervatórium tanára. Auer
sem életrajzi visszaemlékezéseiben, sem
másutt nem említi, hogy Böhmnél tanult
volna), elvállalta, hogy tovább képzi a hege-
dûjátékban, miközben Preyer professzor, a
Stephanskirche orgonistája zeneszerzésre
tanította. Tizenhárom éves korában vissza-
tért Pestre, itt önálló hangversenyt adott,
ami fényesen sikerült, aztán Párizsba uta-
zott. Itt híres mesterekkel került élénk kap-
csolatba, mûvészileg érettebb, sokoldalú és
önálló, szorgalmas produkciója és stúdiu-
mai révén.

Miután 1846-ban visszatért hazájába, kon-
certmester és szólista lett a pesti német szín-
házban. 1851-ben megkezdte nagy koncert-
turnéját Európán keresztül; azután Drezdá-
ban lépett fel, ahol Lipinski, a királyi zenekar
koncertmestere – aki több alkalommal vetél-
kedett sikeresen Paganinivel – volt a segítsé-
gére. Ezt követôen Singer Lipcsébe jött és
1851 december 18-án, a Gewandhausban
adott koncerten Lipinski „Militärkonzert”-
jével aratott sikert, ami – miként a Leipziger
Allgemeine Zeitung zenekritikusa annakide-
jén nyilatkozta – „ritka siker volt a
Gewandhauskoncertek történetében”. A ma-
gas lipcsei elismerés következtében Liszt Fe-
renc 1854-ben – Laub utódjaként – weimari
tisztségre ajánlotta a fiatal mûvészt; Singer
Ödönt a nagyherceg udvari koncertmesteré-
vé és kamaravirtuózává nevezték ki.

1859-ben nôsült meg Weimarban és a leg-
boldogabb házasságban élt, de 1861-ben
Meyerbeer különleges ajánlatára, a megtisz-
telô meghívásnak eleget téve Stuttgartban ka-
pott állást a konzervatórium professzoraként,
az udvari zenekar koncertmestereként és ka-
maravirtuózként. Itt teljesen elemében volt:
érvényre juttatta tanári tehetségét és segítette
felemelni az általános zenei élet színvonalát;
fôként a kamarazene területén mûködött, hí-
ressé vált kvartett-estélyeken fejtve ki áldásos
tevékenységét. Sikeres kamaramuzsikusi
helytállását a stuttgarti zenebarátok 1880-
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ban, Singer hivatali mûködésének 25 éves ju-
bileuma alkalmával hálásan ünnepelték.

Részben a mesternek is köszönhetô a stutt-
garti Tonkünstler-Verein (1878) megalapítá-
sa; Seifriz karmester azonos gondolkodású
munkatársa volt a sváb fôváros zenei életé-
nek továbbfejlesztését illetôen.

De e stuttgarti évek alatt Singer Ödön több
ízben fejtett ki másutt is mûvészi tevékenysé-
get, közremûködött az aacheni, magdeburgi,
bázeli stb. zenei fesztiválokon, elvállalta az
esztergomi bazilika felavatása alkalmával
Liszt Esztergomi Miséjének hegedûszólóját,
Wagner meghívására jelen volt a bayreuth-i
színház alapkövének letételénél; aztán a
Tonkünstler-találkozón Dessauban, a Filhar-
monikus koncerteken Bécsben, ahol
Dessoffal játszott (megj.: Otto F. Dessoff né-
met karmester és zeneszerzô, 1835-1892).
Liszttel, Grützmacherrel (megj: német csel-
lista, a lipcsei Gewandhaus zenekarában,
majd a drezdai udvari zenekarban játszott,
1832-1903), Bülow-val, Cossmannal (megj.:
Bernhard Cossmann, 1822-1910, neves né-
met csellista, Párizsban, Lipcsében, London-
ban, Weimarban, Moszkvában, Frankfurtban
mûködött) is fellépett.

Singer mint zeneszerzô a hangszerére írt
koncertdarabok, fantáziák, tanulmányok,
caprice-ok kiadásával, klasszikus darabok át-
dolgozásával, valamint a Seifrizzel közösen
megszerkesztett „Grosse theoretisch-praktis-
che Violinschule” révén vált hasznossá.

Singer a létezô egyik legszebb Maggini-
hegedû tulajdonosa. Tanárától, Ridley-
Kohnétól vásárolta, Ridleyhez egy velencei
családtól került. Minden ismert Magginivel
ellentétben ezüstös csengésû hangja van, ami-
nek a legszebb Stradivárik sem érnek a nyo-
mába.

A továbbiakban Andreas Moser: Ge-
schichte des Violinspiels (Hans-Joachim
Nösselt második, javított és bôvített kiadásá-
ban megjelent: Tutzing, 1967) c. munkájából
– kiegészítve A. Ehrlich Singer Ödönrôl ké-
szült és általunk közreadott írásával – idézzük
a következôket:

„... Az alapján, amilyen kitûnôen uralta
Singer a fogólapot, generációja egyik legün-
nepeltebb virtuóza lehetett volna, ha színe-
sebb hangképzése, lendületesebb elôadás-
módja és szabadabb vonóvezetése lett volna;
mert éppen olyan intelligens ember volt, mint
amilyen tehetséges muzsikus, és egész életé-
ben a legintenzívebben foglalkozott mûvésze-
tének problémáival.

Teljes értékû bizonyítéka ennek az általa
Zeifrizzel közösen írt Grosse Theoretisch-
Prektische Violinschule, ami a Cotta kitûnô

kiadásában jelent meg Stuttgartban. Eredeti-
leg három kötetben gondolták a megjelenést,
az elsô kötetet 1881-ben, a másodikat 1884-
ben. Néhány szükségessé vált újabb kiadás
ellenére ez a monumentális mû több oknál
fogva sokkal nagyobb mérvû terjesztést érde-
melt volna, mint amiben része volt; összeha-
sonlíthatatlanul értékesebb, mint valamennyi
régi és újabbkori francia metódus együttesen.

És csak sajnálni lehet, hogy a kiadni szándé-
kozott harmadik rész sohasem jelent meg,
mivel:

„Errôl az iskoláról végtelenül sokat lehet-
ne beszélni, ám minden mondandó benne
van ebben az összegzésben: ugyanis ez a je-
lenleg létezô, legátfogóbb hegedû tanmenet
nemcsak a szükséges technikai képzést tartal-
mazza, de benne van minden, ami a hegedü-
lés elméleti és esztétikai értelemben vett ki-
mûveléséhez hozzátartozik. Ez utóbbi célt
nevezetesen a harmadik kötetnek is  – mint
szemelvény-gyûjteménynek – tartalmaznia
kellene a hegedûs számára, a legjelentôsebb
választékát annak, amit a hegedûirodalom fel
tud mutatni – amint a szerzôk mondják – „a
technikai oldal szempontjából minden hege-
dûsnek megvannak a különleges specialitá-
sai, és az ilyen egymás mellé állítás egyidejû-
leg a mi hegedûs jelenünk tükörképét fogja
adni. Tájékoztatásul röviden hadd említsük
meg, hogy az elsô rész a vonóvezetéssel és a
bal kéz kidolgozásával az elsô fekvésben,
míg a második rész a fekvésjátékkal és a vo-
nóvezetés magasabb fokú kimûvelésével
foglalkozik. Külön célszerû megjegyezni,
hogy minden új fekvéshez az elôgyakorlatok
mindig az azonos nevû dúr és moll hangsor
szerint vannak összeállítva, mert a tanuló a
legjobban ilyen módon képes a hangmódosí-
tásokat magáévá tenni. A fekvésváltást

ugyanilyen racionális módon tanítja. A
„vonásnemek összefoglalása” címû tanul-
mányban kulminál mindaz, ami az elsô há-
rom félkötetben a vonóvezetéssel kapcsolat-
ban elôfordul.

A kettôsfogásokkal foglalkozó részek
csakúgy, mint a polifonikus tételek kezelé-
se – mind mûvészi. mind pedagógiai szem-
pontból – ugyanazokkal az érdemekkel bír-
nak, mint a korábbi fejezetek. Egyszóval,
az iskola ajánlható minden tekintetben, mi-
vel a hegedûst ügyessé teszi minden feladat
megoldásához, úgy az úgynevezett klasszi-
kus zenemûvek, mint a virtuóz irány kom-
pozíciói szempontjából.” (Tottmann 1886,
25.l.)

Figyelemre méltó, hogy amikor a nagy-
tekintélyû Tottmann ezt az ajánlást írta,
még nem ismerte Sev(ik rivális mûvét; de
mi tudjuk, hogy késôbb „nagyon alapos-
nak, jól rendezettnek, használhatónak és
némileg terjengôsnek” tartotta. Singer és
Seifriz a II. kötet befejezéséig a Sev(ik Op.
1-rôl bizonyára tudomást szereztek és attól
ösztönzést nyertek. Mégis, Sev(ik unmuzi-
kális metódusa, a hegedûtechnika „iskolá-
ja” megszámlálhatatlan (zseniális) figuratív
motívumot állított össze, ezzel egy egészen
újszerû Gradus ad Parnassumot beprogra-
mozva, és semmiesetre sem megszabva an-
nak a maradandó normál iskolázási menet-
nek a feladását, amelyben a technikai kitel-
jesedés és a zenei továbbképzés egységben
voltak.

Nem Sev(ik, hanem Singer és Seifriz te-
remtették meg „a mi hegedûs jelenünk tü-
körképét”, azaz a modern hegedûvirtuozitás
öszszefoglaló tanítási bázisát. Ha ez a mû ma
új kiadást érne meg és az összes zenei tanin-
tézetben bevezetnék, akkor a jövôbeli hege-
dûsnemzedékre mint „jól instruált zenészre”
inkább lehetne számítani, mint valaha. Így
azonban a muzikális hegedûjáték leggazda-
gabb forrása egy fél évszázada elapadt.

A. Ehrlich és A. Moser munkáin kívül
Grünbergnél 42 sort, Wasielewskinél pedig
16 sort találunk Singer Ödönrôl, ahonnan
megtudjuk azt is, hogy 1903-ig volt a stutt-
garti zenekar tagja.

A Zenei Lexikon (Bp., 1931.) említi, hogy
„kiadott egy sor klasszikus hegedûetûdöt
(Fiorillo, Kreutzer, Rode stb. mûveit) és caden-
zákat írt Beethoven és Brahms hegedûverse-
nyeihez. V. ö. a stuttgarti Neue Musikzeitung
XXXVI. évf. 15. XXXVIII. évf. 18. sz.”

Rakos Miklós
(A második részt következô számunkban

közöljük.)
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Das Neu-Weimarer Trio balról jobbra:
Singer, Cossmann és Bülow


