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Tusnády László

„Százados zene-töredékek”
A verbunkos és emberi méltóságunk

„Isten, ne hagyd el szerencsétlen hazánkat!” – ezt kiáltotta a rideg és közönyös 

�rbe Kazinczy Lajos 1849. október 25-én. Ez volt utolsó mondata. A fegyverek 

szívébe néztek: vérét ontotta nemzetéért. Két nappal kés�bb lett volna az édes-

apja, Kazinczy Ferenc kilencvenéves. Ha � ezt a jeles napot megéli, talán ezen a 

szép és egyedüli ünnepen értesült volna legkedvesebb gyermeke h�si haláláról. 

Az ifjú huszonkilenc évet élt. Végzete betelt, és úgy látszott, a magyarságé is.

Három évvel korábban csendült fel honfi társaink el�tt Berlioz Rákóczi-in-

dulója. A híres zeneszerz� egyedüli eseményként idézte fel mindazt, amit átélt: 

úgy érezte, hogy a közönség tekintete szinte égeti a tarkóját. Korábban nem 

részesült ilyen élményben. Egy halálra ítélt nép végs� óhaját, kívánságát kellett 

megéreznie, és ez maga az élet volt.

Ez a repesés, ez a forró óhaj hatotta át a lelkeket ott, ahol a mi verbunkos-

muzsikánk megszólalt. Feltétel nélkül ez ny�gözte le Gvadányi Józsefet, Cso-

konai Vitéz Mihályt, Kölcsey Ferencet, Pet�fi  Sándort, Széchenyit és nemzetünk 

több nagy személyiségét. A magyarság lelkéb�l sarjadzott, igazi ékessége volt 

ez a különös lélek-áramlás. Ezt csendítették fel a legkiválóbb idegen zeneszer-

z�k is, különösen akkor, ha valamilyen nagyon lényegeset akartak elmondani. 

A mi létezésünk kristályosodási folyamatát látták meg benne. Nem volt véletlen, 

hogy 1811-ben István király cím� alkotásában Beethoven a verbunkoszene 

elemeit vette alapul; erre a zenére építette m�vét.

A  Rákóczi-induló els� változata (amelyr�l tudunk) 1815-ben csendült fel 

Bihari János heged�jén. Egy évvel korábban – kétszáz évvel ezel�tt – Pálóczi 

Horváth Ádámnak azért kellett rettegnie a felel�sségre vonástól, mert le merte 

írni azt, hogy a magyar táncot többre tartja a stájernél. Ugyanebben az évben, 

április 21-én látta meg a napvilágot Egressy Béni, a magyar m�vel�dés minde-

nese – költ�, zeneszerz�, m�fordító. Meyerbeer, Donizetti és Verdi operáit  az � 

fordításában ismerhette meg magyarul el�ször a közönség. A Klapka-indulót 

is � szerezte. 1843-ban hirdettek pályázatot a Szózat megzenésítésére. Ezt 

� nyerte meg. Küldetése, munkássága elképzelhetetlen a verbunkos nélkül, 

ugyanúgy, ahogyan nagy el�deié sem. El�tte éppen ötven évvel, negyed évez-

reddel ezel�tt született Bihari János és Lavotta János.

Húszévesek voltak, amikor II. József nyelvrendeletével végképp egyesíteni 

akarta birodalmát. Lavotta János zenei tehetsége már ekkor megnyilatkozott. 

Rhetorica cím� szerzeményében éppen a hivatalos tanulmányait és zenei ra-

jongását összegezte. Tudta, hogy élethossziglan nem biztos alap az, amire 

készült, ezért foglalkozott a joggal. II. József hagyományos iskoláink egy részét 

is felszámolta, Lavotta János azért ment Pozsonyba jogot tanulni, mert a nagy 

átalakítás miatt csak az a hely volt megfelel� a számára. A kor légkörében fel 

kellett ismernie, hogy heged�jével olyan érzéseket tud elmondani, amelyeket a 
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szó nem fejezhet ki. Els�sorban nem azért, mert az arra képtelen, hanem azért, 

mert az tilos, az nagyon veszélyes volt: maradt a verbunkoszene és a -tánc. Az 

ifjú m�vész az emberi hanghoz oly közeli húrokon fejezte ki azt, amit a szó nem 

nevezhetett meg. Ez a körülmény hozta magával azt, hogy a mi programzenénk-

nek sokkal nagyobb volt a létjogosultsága, mint olyan m�vel�dések esetében, 

amelyek nagy, er�s nemzetek lelki értékeit �rizték. Itt els� pillanattól fogva fel-

vet�dhetett az a kérdés, hogy szükséges-e a zenét irodalmi eszközökkel „segíte-

ni”, vegyíteni. Ahol viszont a létezés lehet�ségei megfogyatkoztak, ahol túl sz�k 

folyosó vezetett át a jöv�be, ott minden odavezet� út áldásnak számított.

Sorsunk, élethelyzetünk a lengyelekéhez hasonlított. Liszt Ferenc Chopinr�l 

írt könyvében ezért foglalkozik oly sokat, oly alaposan a lengyel tánccal, a ma-

zurkával és a polonézzel, mert világosan látta, hogy ha a nyelv, az irodalom 

béklyóban hever, akkor az emberi méltóságot a mozgás, a zene fejezheti ki, 

némileg pótolhatja. Lavotta és társai ugyanúgy, ahogyan Liszt Ferenc, tudták, 

hogy a zene és a nyelv elválaszthatatlan egymástól. A kett�nek segítenie kell 

egymást ahhoz, hogy megvalósíthassuk önmagunkat mások szolgálatában, 

nemzetünk javára.

Az er� és ellener� elve nem csupán a fi zikában létezik, az emberi társada-

lomban is. Ebben az utóbbiban viszont a „mértékegységeket” nem egyformán 

látjuk. Óriási prizmatörés történik akkor, ha csak a hatalom fi zikai-katonai 

erejére gondolunk, hiszen abban gyakran törhetnek felszínre életellenes, káros 

er�k. Ezt érezték meg nagyjaink nyelvünk veszélyeztetett helyzetében. Rájöttek 

arra, hogy csak akkor maradunk meg, ha meg�rizzük �si örökségünket, anya-

nyelvünket, m�vel�désünket. Bessenyei György bátran és világosan hirdette: 

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudóssá, de idegenén sohasem.” Ez a 

gyönyör� meghatározás olyan volt ebben a sötét korszakban, mint valamilyen 

fénycsóva. Olyan általános jelentést hordozott, amelyet nem kellett kiegészíte-

ni, külön megmagyarázni. Az utókor embereként mondom tovább, hogy sze-

rintem, akik ezt magukévá tették, a következ�vel is tisztában voltak: „Minden 

nemzet a maga �si gyökerein lett m�vésszé, de idegenén sohasem.” A zene 

lélek-áradása nélkül igazi teljességre tör� ember nem létezik, nemzet sincs. Ez 

az utóbbi József Attila szerint „közös ihlet”. Hogyan lehetne tehát nemzet épp 

a legtitokzatosabb lélek-áramlás nélkül?

Sehogyan se! Valamelyest volt vita azon a téren, hogy honnan kell venni az 

indíttatást. Ebben zenénk és irodalmunk egy úton járt, mert itt nem volt másról 

szó, mint arról, hogy a fordítás a lényegesebb-e, az idegen érték meghonosítá-

sa, vagy az eredeti m�. Ám a verbunkoszene megteremt�i, létrehozói, m�vel�i 

nem ezen törték a fejüket, hanem azt adták vissza, ami szívükb�l áradt, és ez 

valami csodálatos, korábban nem ismert lélek-áramlás volt. Ennek a folyama-

tosan kialakuló zenének olyan ereje volt, annyira hitelesnek érezték az embe-

rek, hogy vele kapcsolatban olyan viták nem zajlottak, mint a nyelvújításunk 

során szavainkról, az újítás lehet�ségeir�l. Gyanakvó, eredetét fi rtató kérdések 

jóval kés�bb vet�dtek fel. Els� kiteljesít�i, megvalósítói mentek a maguk útján, 

és úgy érezték, hogy h�ségesek �si gyökereinkhez.

Arisztotelész szerint a hagyományok hajdani szokásokra épülnek. Egy ké-

s�bbi kor embere logikátlannak láthat olyasmit is, ami eredetileg nem volt az: 

„…az ésszer�tlenségek néha nem is azok, mert valószín�, hogy a valószín�tlen 
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is történhetik”.1 Konfuciusz viszont úgy vélte, hogy az ember léte, fajfenntartása 

került veszélybe azzal, hogy tudja az ösztöneit irányítani. Ezt a hiányt pótolja a 

hagyomány. Nélküle nincs jöv�. Az egész emberiséghez is csak saját nemze-

tünk eredeti, �si gyökerei által juthatunk el. Amennyire kár az, hogy a távoli, 

pisla fény� falvaink halvány, de gyönyör� és eredeti szellemi világa nem jutott 

el akkor a hivatásos m�vészekhez, akár a palotákba is – az emberi lét bércei-

re, annyira szerencse, hogy létezett a verbunkos, melyben eleink megtalálták 

azt a lehet�séget, hogy általa a mi létünkb�l visszaadhatták azt, amit akkor 

és itt megéltek: felmutathatták egy nép emberi méltóságát. Adott helyzetben 

ez nem dicsekvés, „kivagyiság” volt, hanem olyan arc tárult a világ elé, amely 

még a szenvedésében is képes volt megmutatni a szépet. F. Strich szerint az 

élet legmélyebb gyökereihez az út (a költészetben is) szimbólumokon át vezet, 

a költ� magában hallja az egész emberiség hangját, s az a tudatalatti mélyéb�l 

tör el�.2 Ezzel így van a zenész is. Valójában akkor van reményünk arra, hogy 

mások felfi gyeljenek a mi értékeinkre, ha fel tudjuk mutatni a nagyvilágnak is, 

hogy olyan kincsekkel rendelkezünk, amelyek által az idegenek lelke is gaz-

dagodik. Ennek a nagy lehet�sége van meg és volt meg a verbunkoszenében.

A hatalom vaspatája már nem tiporta könyörtelen er�vel népünket a kala-

pos király halála után. „Vége van, már vége a hajdani gyásznak, / Felhasadoz-

tak a fekete vásznak /…/ Ezt minap egy jámbor magyar énekelte, / S benne 

a huszadik századot képzelte” – írta Csokonai Magyar! Hajnal hasad! cím� 

versében. Ez a nagy rajongás hatotta át a lelkeket. Rügyfakadás volt ez, virág-

bimbók nyílása; életünk, létünk ellentétes er�i pedig még ekkor is a tél derét 

zúdították volna ránk. Épp a lelkes vándorpoéta botránkozott meg azon, hogy 

német tudósok, történészek hajdani nagyságunkat vitatták. Többek között ez 

ihlette arra, hogy Árpádiász címmel honfoglalási eposzt tervezzen. Az eposz 

volt a biztos pont a bizonytalanság világában. Ennek a hiányát szenvedte meg 

a következ� évtizedek magyarja is, olyannyira, hogy az 1807-ben született 

Schedel Ferenc (kés�bb Toldy Ferenc), pesti német anyanyelv� gyermek, ifjú 

elfogadhatatlannak tartotta, hogy a német nyelv� világirodalmi gy�jtemények-

ben mi csak néhány jelentéktelen oldalt kaptunk. Kazinczy támogatását kérte. 

Így jött létre a magyar irodalomtudomány, és ennek eposzi ihletése volt. Igé-

nyeiben azt a nagy összegezést akarta adni irodalmunkról, amelyben az eposz 

mindenségereje van jelen. Ez zenei téren a nagy formában valósulhat meg.

Nem véletlen, hogy jóval korábban Lavotta Jánost is az eposz vonzotta, an-

nak a zenei kifejezése. (Az más kérdés, hogy a verbunkoszenét és a szimfóniát 

ekkor még szakadék választotta el egymástól.) Így született meg a „Szigetvár 

ostroma, mint ahogyan a plakátja hirdette: „eredeti magyar ábránd, a  nép 

között forgott százados zene-töredékekb�l alkotta Lavota”. (A rövid „t” az egy-

kori írásmód emléke.) Megalázott népünk rendkívüli alakjáról van szó: a halált 

h� sie sen vállaló vitézr�l és társairól. �k oly emberi méltóságot mutattak fel a 

világnak, amelynél nagyobbat aligha lehet. Krisztus keresztáldozatának a ro-

kona ez a dics� tett. Ezt emelte eposzi magaslatra a vitéz harcos dédunokája, 

a költ�, író és hadvezér. Ez a lánglelk� leszármazott fogalmazta meg, hogy egy 

1 Arisztotelész, Poétika, Bp.,1994, 50–53.
2 Strich, F., Der Dichter und die Zeit, Bern, 1947, 20–21.
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népnél sem vagyunk alábbvalóak. November 18-án lesz háromszázötven éve 

annak, hogy fölöttébb gyanús, különös körülmények között zuhant ki az élet-

b�l. Álma nem valósult meg. Létcsillaga a mélybe zuhant. Szabadságot nem 

hozhatott nekünk. Tragédiája után kétszázötven évvel olyan értelmetlen hábo-

rús szakadékba zuhantunk, amely a mohácsihoz hasonló, annak rokona, társa. 

Azt a szakadékot ötszáz évvel ezel�tt már kijelölte nekünk Dózsa tüzes trónja, 

hiszen azon nem egyetlen ember égett el, hanem a magyar jöv� egy része is: 

éppen az, amelyet a parasztság képviselt, az a parasztság, amely m�vel�dé-

sünket, �si gyökereinket a legh�ségesebben �rizte.

A  szigetvári h�s alakja nem csupán a dédunoka remekében élt tovább. 

Újabb és újabb irodalmi alkotások idézték fel az emlékét. Lavotta János m�-

vének a mélyén az van, amit fentebb összegeztem. Magának a m�nek további 

forrásairól, azok részleteir�l itt nem beszélhetek.

Nem csoda, hogy �si gyökereink nem maradtak meg úgy, ahogyan a foly-

tonos és természetes fejl�dés azt szavatolhatta volna. Lavotta János, Bihari 

János, Egressy Béni és társaik ezekig az �si gyökerekig nem juthattak el. Rend-

kívüli érdemük az, hogy a kor hangját meghallották, és mint egyedüli lehet�-

séget, magukévá tették, kifejezték egy nép igazi és akkor teljesen eredetinek 

tartott lelkületét.

Mily különös, hogy Zrínyi Miklós emléke úgy ihlette meg Csontváry Kosztka 

Tivadar lelkét, hogy eredeti helyszínen kívánta megörökíteni a nagy eseményt, 

de az eredménnyel elégedetlen volt. A nagy motívumot elmosta az adott kor 

sivársága. Ezután találta meg a nagy fest� a lelkének áhított teljességet a 

hortobágyi viharban. Lavotta János hasonló jelleg� csalódásáról nem tudunk. 

Talán azért nem, mert � „a  nép között forgott százados zene-töredékek”-re 

épített. Az embernek, a természetnek ezt az �si erejét érezte meg Csontváry a 

Hortobágyon.

�si gyökerekr�l beszélek, mintha el akarnám hallgatni, hogy az ötfokú, 

kvintáló stílus nagyon eltér a verbunkoszenét�l. A hétfokú stílus sokkal inkább 

t�ri, ismeri a kapcsolatot azzal a zenével, azzal a tánccal, melyet hosszú ideig 

tartottak magyarnak, magyarosnak. Ám kiderült róla, hogy arab gyökerei is 

vannak, különös az eredete. Csak épp azzal a zenei „�shazával” nehéz össze-

hozni, amelyb�l a mi lelkünk vétetett.3 Így került a verbunkoszene a „vádlottak 

padjára”, és m�vel�inek szinte érezniük kellett, hogy magyar ruhájuk megsz�-

kült rajtuk, pedig �k azt egy ellenséges korban tüntetve, emberi méltóságunk 

nagyszer� tudatában viselték. Az nem lehet vigasz, hogy 1925-ig maguk a tö-

rökök sem tudták, hogy a leg�sibb dallamaikban a pentatónia van jelen.4

3 „A sirató stílusú dalok hétfokúságuk és jellegzetes kadenciarendjük miatt könnyebben talál-

tak utat a kor dúr-moll hangrendszer� m�zenéjébe, mint az attól mer�ben idegen hangzású 

ötfokú, kvintáló stílus.” Domonkos Mária, Az „Árgirus” dallam és verbunkos rokonsága cím� 

tanulmányában fejti ki ezt a kérdést. Részletek az egészhez. Tanulmányok a 19. és 20. 

század magyar zenéjér�l. Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére, 298.
4 A. Adnan Saygun, Milliyet, Sanat Dergisi, 1977, Ocak, Istanbul. A török zeneszerz� és tudós 

itt összegezi az anatóliai gy�jt�út során szerzett élményeit. A  régi török m�költészet és a 

népzene kapcsolatáról a következ� könyvben olvashatunk: Béla Bartók’s folk music research 

in Turkey by A. Adnan Saygun, edited by László Vikár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976
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Voltaképpen mi történt? Az a kor, amelyr�l eddig Lavotta és Bihari kapcsán 

beszéltem, a  verbunkoszenénk els� szakasza. Szabolcsi Bence korszakolása 

szerint5 ez az els� szakasz 1750-t�l 1810-ig tartott. Ez volt az álmodozásoknak, 

ábrándoknak a kora. Maga az „ábránd” zenei meghatározás volt, olyannyira, hogy 

a fi atal Bartók Béla is használta.6 A  második id�szak 1810-t�l 1840-ig tartott. 

Hosszan lehetne csak áttekinteni, hogy ez a verbunkoszenének, -táncnak olyan 

korszaka, amely a nagy kiteljesedésnek, megvalósulásnak az örömét sugározta. 

A harmadik szakasz 1840-t�l 1880-ig tartott. Ez már a töprengés, a szembenézés 

ideje. Szabadságharcunk dics�séges üstökös-tündöklése volt ekkor, és pokoli 

mélybe zuhanása. Egymagában még vigasz is lehetett volna a túler� egyhangú 

ismétlése, de a vég oly iszonyatos volt, oly rettenetes, hogy egy józan felelet nem 

volt rá (olyan, amelyet mindenki elfogadott volna), tehát adódott rá számtalan.

Jókai Az új földesúrban a Haynau-szer� rém-lényr�l is azt bizonyította, 

hogy a magyar föld átalakító ereje csodát m�velhet. Vele szemben Tolnai Lajos 

sötét világot fest, és azt kell megélnünk, hogy a csakis magyar lakosú alföldi fa-

luban is van olyan magyar ember, aki a nagy bukás után németül akar beszélni 

társaival az utcán, jóllehet ezt a nyelvet saját maga sem ismeri. A nagy rajongás 

ellentétébe csapott át. A  tragédia mélységét nehéz volt elviselni, tehát jött a 

kötélhúzás: Kossuth vagy Széchenyi, Görgey vagy Kossuth, Deák vagy Kossuth. 

Kellett a vita, mert �seink sas-lakára a kor meghasonlott embere csak széde-

legve tudott feltekinteni – már korábban, még a nagy forradalmi izzás el�tt is. 

Szent Istvánról, Szent Lászlóról, a Hunyadiakról, Dózsáról, Zrínyir�l, Rákócziról 

bölcselked� vitát nem lehetett folytatni, mert elébb szembe kellett volna nézni 

velük, és f�képpen mindenkinek önmagával kellett volna szembenéznie: saját 

lélek-tükrébe kellett volna beletekintenie. Ez pedig nem ment, vagy csak na-

gyon nehezen. Az említett nagyok a szabadságnak, a  hazaszeretetnek olyan 

eszméjévé váltak, amely sok-sok embert nyugtalanított.

A  verbunkoszene ezt a meghasonlást nehezen fejezhette ki. Az iroda-

lom szintjén végképp nem. A  reformkor, a szabadságharc h�sies küzdelmei, 

a gyász iszonyú érzete kitörülhetetlen nyomot hagy a lélekben. Erkel Ferenc, 

Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály zenéjében ez volt jelen. Els�sorban a felemelke-

désnek, egy nemzet önmegvalósulásának olyan nagyszer� emléke, amelyet az 

er�szak nem tiporhatott el. Ez mind �szinte és szép volt. Ám a divat is megje-

lent, és a kopás, az elkoptatás veszélye mutatkozott meg ott is, ahol hajdan az 

ember szentegyházban érezte magát. Verbunkoszenénk ekkor kezdett igazán 

felhígulni, ekkor fordult szinte önmaga ellen. Ezzel mutatta meg igazi arcát: 

egyszer�en azt, hogy �si és eredeti zenénk más, ennél sokkal több. Azok az 

óriások, akik ebbe a hiány-világba születtek bele, méltán érezték azt a roppant 

terhet, amely a vállukat nyomta.

„Magyar! Hajnal hasad!” – hirdette boldogan Csokonai, és valóban igaza 

volt, ha nem történelmi, hanem m�vészi keretek között lobbant fel benne a 

5 Szabolcsi Bence m�vei: A magyar zenetörténet kézikönyve, Zenem�kiadó, Bp., 1979, 68.
6 Bartók Béla 1904. szeptember 18-án Harsányi Kálmánnak írta a következ�t: „Most viszont én 

ajándékozlak meg I. Ábrándommal, mely pár napja, hogy napvilágra került a nyomdából.” Az 

ifjú zeneszerz�nek természetes volt az, hogy barátja eposzt ír, mint ahogyan � nem sokkal 

korábban alkotta meg a Kossuth-szimfóniát.
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remény, mert a világot ámulatba ejt� csoda megszületett – nagy megfogyatko-

zásunk, csonkításunk ellenére is.

Virág repesett volna a fény felé Lavotta, Bihari, Egressy és társaik igéze-

tében, de túl nagy volt a teher, túl kemény a rög. Életfánk sorsa ez. Bartók 

Béla és Kodály Zoltán – a mi nagy kiteljesedésünk ezzel találta magát szembe. 

Így történhetett meg az, hogy Kodály Zoltán „félben maradt nép lantosá”-nak 

mondta magát. Id�nként kénytelen volt letenni a lantot, hogy oktasson és sok 

más egyebet végezzen el. „Így voltam én is: félkézzel lantos, másikkal néptaní-

tó, kubikus, téglahordó, pallér, orvos, ami csak kellett, és szerettem volna min-

den egyéb lenni, amire csak szükség volt.”7 Így összegezte küldetése lényegét. 

„Komp-ország”-nak nevezte Ady hazánkat, mindezt tragédiáink láttán tette. 

„Elveszünk, mert elvesztettük magunkat” – összegezte balsejtelmeit. Legna-

gyobbjaink jogfosztottságunk, szétdaraboltságunk ellenére a szinte képtelent, 

magát a csodát bizonyították m�vészetükkel, tudományos felismeréseikkel: 

Híd-országgá tették hazánkat. Eurázsia lelki, igazi emberi egységét fedezték fel 

a mi �si gyökereinkben. Ez döbbenti meg a világot, mert arra már jó száz évvel 

ezel�tt is igaz volt Ady Endre tétele: „Minden Egész eltörött”.

Ily távoli id�partról visszatekintve, mennyire természetes az, hogy Lavotta 

János kenyere egy részét tanítással szerezte meg. Szerzeményei közt olyanok 

is vannak, amelyeket tanítványai is meg tudtak szólaltatni. A m�velt nemesek 

otthonaiban f�képpen zongora volt. Lavotta János világához ez a hangszer is 

hozzátartozott. A többi hangszer lényegét, lehet�ségét is belülr�l látta, hallotta. 

A fenti megállapítás csak azért szükséges, mert a kor légköréhez hozzátarto-

zott, hogy sokfelé a zongora „vitte” az otthonokba a verbunkoszenét. Ám Lavot-

ta eredeti hangszeréhez is h�séges maradt. Az op. 22-es és 49-es sorozatával 

Dombóvári János foglalkozott igen elmélyülten.8 S�t, m�vészi és tudományos 

munkássága is er�sen köt�dik híres zeneszerz�nkhöz.9 Alkotóink és a tanítás 

kapcsolatáról itt nem beszélhetek hosszan. Jelen esetben csak arról a lényeges 

mozzanatról szólhatok, amelynek eredményeként elmondhatjuk, hogy a  ver-

bunkos a zenei anyanyelvünk része lett, és ezt a folyamatot, kiteljesedést a 

tanítás is szolgálta. Elég Mosonyi Mihály következ� m�vére gondolni: Tanulmá-

nyok zongorára a magyar zene el�adásának képzésére. Liszt Ferenc tanítása 

pedig technikailag is megnyitotta az utat a fi atalok számára: megérezték azt, 

hogy az igazi m�vész lelke szabadon áradhat, szinte technikai akadályok nélkül 

küzdheti le azt, ami korábban legy�zhetetlen nehézségnek látszott.

Lavotta János a magyar nyelv� színház hajnalfényeit is láthatta, átélhette, 

munkájával segíthette. Húrjain a magyar lélek üzenete szólalt meg. Kazinczy 

Ferenc Erdélyben az � zenéjét gyanította akkor is, amikor a híres m�vész nem 

volt ott jelen. Kölcsey Ferenc viszont közvetlenül hallhatta zenéjét, és elragad-

tatással nyilatkozott róla: a magyar szellem legtökéletesebb megnyilvánulását 

látta meg benne. Ez a zene dobogtatta meg Liszt Ferenc szívét. Ezért kért má-

solatokat Lavotta szerzeményeib�l.

7 Kodály Zoltán, Visszatekintés I., Bp., Zenem�kiadó, 1964, 5.
8 Részletek az egészhez, 72.
9 Dombóvári János, Pusztafedémest�l Tállyáig. Monográfi a Lavotta Jánosról, Szent Maximilian 

Lap- és Könyvkiadó, Miskolc, 1994
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Csokonai egykori lelkesedése, hajnal-látomása egy id�re szertefoszlott a 

rideg �rben. A félelem jó régen, már Mohácsnál beköltözött a Kárpát-meden-

cébe, és ha ezt olykor-olykor sikerült csökkenteni, mérsékelni, avagy ritka eset-

ben megszüntetni, akkor a központi hatalom hamar éreztette velünk Kazinczy 

tragikus felismerését: „Példa kelle, hogy rettegjen az ország.” Ebben az id�ben 

a hatalom f� élvez�i úgy látták, hogy Bécs földrajzilag nem a legel�nyösebb a 

számukra. Buda sokkal alkalmasabb lenne. Ezért azt tervezték, hogy az udvart 

áthelyezik Budára. Azt teljesen magukénak tekintették. Nem véletlen, hogy már 

1686-ban több török népdalváltozat refrénjében a következ� szerepelt: „Elvette 

a német a mi bájos Budánkat” (Aldı nemse bizim nazlı Budini).10

A  verbunkoszenénk létre repesése a születésnek, a  tavasznak az örömét 

hozta. Közben a kor emberének éreznie kellett, hogy a mi történelmi jéghe-

gyünknek szinte kontinentális alapzata van. Mintha Szibéria gyilkos, metsz� 

szele nem csupán 1849-ben süvített volna végig szegény hazánkon, mintha 

jóval korábban már itt örvénylett volna, az idegen hatalmat er�sítve.

Kodály Zoltán megért�en és szeretettel foglalkozott Pálóczi Horváth Ádám 

énekeskönyvével.11 Tudta jól, hogy ebben népdalainknak a csontváza van meg 

csupán, de ez is több volt a semminél. Amit viszont maguk a szövegek hirdetnek, 

az napnál világosabban tárja elénk a kor sötét arcát. Íme, csak néhány idézet: 

„Arany szabadságunkat aranyon eladták”, „Vérünket rongálják”. Az akkor már száz 

évvel korábbi versekb�l is felcsendül a szinte örökletes veszély hangja: földjeink-

re, vizeinkre kufárok lestek. Mily sokat kellett még arra várni, hogy megszülessen 

a krisztusi er�, mely alapján el lehet mondani: „És ki�zte �ket a templomból”.

Ady szerint még a templomunkat sem építettük fel. Körülményeink hatalma 

hozta magával ezt, de az � tagadásában, axiómaszer� megállapításában a vád 

van jelen, és ugyanakkor a remény is: az a templom felépült. Verbunkosze-

nénk a templomépít�knek szól, és m�vel�it nem zavarta az, ha esetleg �k a 

nagy templomi ünnepen nem lehettek jelen. A hivatal, az intézmény képvisel�i 

tudták, hogy miért volt ez így, de az épít�k azt is tudták, hogy nélkülük ez a 

templom nem épülhetett volna fel. Számomra ilyen templomépít� Liszt Ferenc.

Kölcseyt, Lisztet, Bartók Bélát és Hubayt kapcsolja össze Lavotta János utó-

élete. Furcsa ez a kijelentés. B�vebben kell kifejtenem. A magyarázat kulcssza-

va a „tetszés”. Kölcsey megérezte Lavotta zenéjében a magyar lélek üzenetét. 

Bartók Béla 1906. december 17-én írt leveléb�l viszont kiderül, hogy Hubay 

Jen� Lavotta szerelme cím� négyfelvonásos operáját örömmel fogadta. Úgy 

ítélte meg, hogy a nagyon más úton járó zeneszerz�vel, kiváló heged�m�vész-

szel végre közös lett a törekvésük: vele is az eredeti magyar zene megteremté-

sén fáradozik. Ritka és egyedüli találkozási pont volt ez a két zenész életében.

Éppen ezért fölöttébb természetes az, hogy Liszt Ferenc a magyar rapszo-

doszokat keresve, megérezte Lavotta János zenéjében az �sök üzenetét. Azzal 

is tisztában volt, hogy más kincseink is vannak, ezért akart faluról falura járni; 

10 Mehmet Özbek, Folklor ve türkülerimiz, Ötüken Neşriyat A. S. Istanbul, 383. Ennek a népdal-

nak az egyik változatát Kúnos Ignác gy�jtötte a Duna azóta elpusztított (felrobbantott) szige-

tén, Adakalén. Dr. Kúnos Ignác, Oszmán-török nyelvkönyv, Bp., 1905, A Keleti Kereskedelmi 

Akadémia kiadása, 21.
11 Ötödfélszáz Énekek, Bp., 1953 (A kéziratos dalgy�jtemény dátuma: 1813)
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közvetlenül szerette volna megtalálni zenénk �si forrásait, de mindez csak ne-

mes szándék maradt. Lavotta így lett átmenet a Semmib�l a Teljességbe, és 

nem sejthette, hogy ez a nagy átmenet több nemzedék lét-idején át tart. Liszt 

Ferenc az általa megismert rapszodoszok zenéjét tanulmányozva úgy vélte, 

hogy felsejlett el�tte a tiszta forrás. Roppant terjedelm� életm�vében úgy lett 

helyünk, hogy az akkor elterjedt általános szemlélet alapján � a verbunkos-

zenénkben látta meg mindazt, amit velünk kapcsolatban ki lehet fejezni.

Így dolgozott. „A  tehetség kötelez” – ez volt életelve. Ugyanakkor azt is 

tudta, hogy az erkölcsre, a megtisztulásra mindig szükség van. Az emberélet 

útjának felén Törökországban találkozhatott Yunus Emre legfontosabb gon-

dolataival: „Krisztus ajkán ima voltam” – hirdette a törökök Dantéja. Hit nélkül 

nincs felemelkedés. Ezért kell a megtisztulás. Másképpen nem érdemeljük 

meg a magasabb min�séget. Ezért borzasztotta el Liszt Ferencet a közöny, 

a meghasonlás – a „visszavonás”, mely szent küldetése közben kis hazánkban 

reá „köszöntött”. „A szabadság nem virul a romlott népekben” (La libertà non 

alligna nei popoli corrotti) – mondja az olasz közmondás. Jól tudta ezt Liszt 

Ferenc, és így lett � nem csupán Bartók Bélának, hanem Kodály Zoltánnak is az 

el�képe. Tudta jól, hogy a zenei m�veltség terjesztése nélkül nincs zenei élet.

Mélységes hite lehet�vé tette azt, hogy az eszmeit és a torzat is a meghason-

lásos világ szemléletét�l eltér�en élje meg és ábrázolja. � így tudott dolgozni. 

Különben összeroppant volna. Családi tragédiáiról itt nem beszélhetek. Itt csak 

azt emelem ki, hogy � élete legmélyebb pontjairól is a verbunkoszenével szól 

hozzánk. � ezt megélte, így tudott emlékezni. A magyar szavak hallatán nem 

a nyelvi hiányosságai jutottak az eszébe, mert pokoljárásában nem a nyelvek 

világát akarta rögzíteni. Húszévesen elhalt fi ára gondolt a kínok legkeservesebb 

útján is, és a verbunkoszene jutott az eszébe, csendült a fülébe. Neki ez volt a 

természetes.

A kés�bbi korok embere joggal tapasztalja azt, hogy id�-ablakunkon kite-

kintve, a mi létünk sokkal több, mint ez az egyedüli „verbunkos”-megoldás. Nem 

jut eszébe az, hogy Bach zenéje sincs a kor „hordaléka” nélkül, abban viszont 

kockázatos lenne a „hibákat” keresni. Amivel másokat elmarasztalunk, azzal ön-

magunkat is megítéljük. Liszt óriási nyitottsága miatt válhatott a nagy megítélé-

sek prédájává, és ennek – sajnálatos módon – a címere éppen a verbunkoszene. 

A nagy megítél�k a részletek virtuóz ismer�i is lehetnek, csak elfelejtik azt, hogy 

a világ t�lünk még Liszt Ferencet is elvitatja, és a nagy eltulajdonítók közül senki 

sem gondol arra, hogy miért csak „magyaros” az � zenéje, miért nincs abban 

jelen a leg�sibb magyar gyökér. A Mester csak egyet tehetett: azonosító jegyet 

hagyott hátra. Mire kell ez a különös jel? Arra a nagy küldetésre, melyben Liszt 

Ferenc gy�zött. Mély hitével párhuzamosan talált egy olyan népet, amelyre a 

világ a krisztusi sorsot kényszerítette. „Szó-lá-dó” – zengett létezése legmélyebb 

pontján – a kereszt motívuma, és ezzel eszébe jutott mindaz a megaláztatás, 

jogfosztottság, amelyben az � népének gyötr�dnie kellett.

Erre a szörny�ségre � egyedüli választ talált, mintegy száz szerzeményé-

ben értünk beszél. Azok, akik a mi m�vel�désünkr�l alig tudnak valamit, ezért 

fedezhetnek fel azonosító jelet a mi verbunkoszenénkben, de maga a lángész 

ennél sokkal többet akart kifejteni. Tisztában volt azzal, hogy élethitünket akar-

ták elvenni. Nagyjainkat igyekeztek lejáratni. Akadályokat gördítettek Liszt elé, 
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amikor zenei életünk megteremtésén fáradozott. � munkásságával élethitün-

ket, emberi méltóságunk tudatát akarta er�síteni, visszaadni.12

Több olyan alkotása van, amellyel a huszadik század zenéjét el�legezte. 

Ezekben miért nincs jelen a verbunkos? Egyszer�en azért nincs, mert az adott 

helyzetben nem volt arra alkalmas. Lisztnek többet kellett volna megsejtenie, 

mint ami emberi számítás szerint lehetséges. Nem csupán a m�fordítás olyan, 

mintha bilincsekben táncolna az ember. Kazinczy ugyanezt érezte akkor, ami-

kor elfogadható, jól pallérozott nyelvezet� tankönyvet akart átadnia feltörekv� 

nemzedékünknek. Látnia kellett, hogy „nem csak írni, de jól kimondani sem 

tudjuk a szókat”. A nemzet testébe égetett, vágott sebek lelki sérüléseket okoz-

tak. A nyelv a lélek tükre, stigmáit látnunk kellett.

A  fentiek után nem lep�dhetünk meg azon, hogy a nyelvünk, nyelvtanunk 

tanítását nagyon, de nagyon megel�zte a zenei oktatásunk. 1489-ben Kisvárdai 

János Sárospatakon magas színvonalon tanította a kor fi ataljait. Igen nagy gon-

dot fordított a zenei képzésre is. Szent Gergely pápát hívta tanúul: „Semmi sem 

jellemzi sajátosabban a túlvilági lét lényegét, mint az Istent dics�ít� lelkek ujjon-

gó dalolása.”13 Ezt a nagy rajongást a zene kapcsán átvették a reformátusok is. 

Mindez jelen volt Comenius tanításában is. Ezt a szemléletet tükrözi az a tervezet, 

amely a második osztályban tanító feladatát a következ�kben látja: „Megtanulnak 

t�lem hibátlanul olvasni, írni, kezd� szinten számolni és énekelni, ennél jobban 

erkölcsösnek és istenfél�nek lenni.” A zeneelmélet alapjaiban a kulcsokat, a hang-

jegyeket, a zenei hangsort tanítja meg. Ennek összegezését fogalmazza meg az 

egyik tanítvány: „a zsoltárokat, a himnuszokat és a vallásos énekeket öner�mb�l 

helyesen megtanulva szépen énekelhessem, és énekemmel dicsérhessem Istent 

és gyönyörködtessem lelkemet a szentek gyülekezetében és másutt”.14

Minden életellenes er�vel szemben fel kell lépnie egy nagyobb er�nek. 

Ez az élet megmaradásának a törvénye. A mi reformkorunk idején a haza és 

haladás kett�s jelszava biztosította azt a magasabb min�séget, amely alapján 

hihettük azt, hogy Herder jóslata csak a mi rosszakaróinknak a sugallata volt. 

Ez az er� munkált mindazokban, akik önemészt�en, szinte a lehetetlenre vál-

lalkoztak. Egressy Béni küldetéstudata Sárospatakon alakult ki. Itt volt diák. Itt 

jegyezte el magát örökre a zenével.15

Ily nagyszer� el�zmények után valóban képtelenségnek hat mindaz, amit 

Liszt Ferencnek el kellett viselnie szent igyekezete közben. Míg � magyar ze-

néért küzdött, ellenséges er�k zúdultak rá. Túl nagy volt az az érték, amelyet 

� érdekünkben képviselt, azért volt oly nagy az ellene szegül�k gy�lölete. 

Voltak, akik úgy látták, hogy a Mester halála után a verbunkos fölött „eljárt az 

12 Gombos László írt arról az eléggé el nem ítélhet� igyekezetr�l, amellyel Liszt Ferenc budapes-

ti tevékenységét akarták megakadályozni. Legány Dezs�t idézi: „Itt a háttérben, anélkül hogy 

kimondták volna, rendkívül szívós és szerteágazó er�k munkálkodtak azon, hogy Budapest 

zenében minél kevésbé legyen magyar.” Részletek az egészhez, 147.
13 Mészáros István, A Szalkai kódex és a XV. század végi sárospataki iskola, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1972, 177.
14 Kováts Dániel, Sárospatak ege alatt. Esszék, tanulmányok, Sárospatak, 2014, 63.
15 Gupcsó Ágnes, Egressy Béni, „az ember és magyar”. Emléksorok a zeneszerz� születésé-

nek kétszázadik évfordulóján, Zempléni Múzsa, XIV. évfolyam 2. szám, 2014. Nyár, 38.
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id�”. Kevesen sejtették, hogy a romantika nagy rajongásából több más „elem”, 

meghatározó „tényez�” is hasonló helyzetbe került. Liszt viszont épp a végtelen 

nyitottságával túllépett ezen a kor által elé gördített akadályon – éppen a t�le 

elvitatott és maga által választott nép életerejével.

„Minden m�vészetnek joga van ahhoz, hogy más, el�z� m�vészetben gyöke-

rezzék, s�t nemcsak joga van, hanem kell is gyökereznie” – írta Bartók Béla. Ezt az 

eredeti, el�z� zenei alapot keresték az idegen alkotók is bennünk akkor, ha velünk 

kapcsolatban akartak valamit kifejezni, vagy akár a saját érzéseiknek, kiteljese-

désüknek valamilyen új, az el�z�kt�l eltér� jellegét akarták megadni. Úgy vélték, 

hogy ebben az esetben a mi zenei anyanyelvünkb�l merítettek. Csak kés�bb döb-

bentünk rá arra, hogy azt igazán, a maga teljességében mi sem ismertük. Ennek 

a teljességnek a hitét, tudatát adta meg Lavotta János, Bihari János, Egressy Béni, 

és mindazok, akik követték �ket, ihletet merítettek m�vészetükb�l és továbbvitték 

kezdeményezéseiket. Akik ebben a korban a tehetségükben bízó, a zenélésben 

örömet találó ifjakat tanították, hazai kincsként a verbunkost adták tovább.

Fentebb láthattuk, hogy Kazinczy Ferenc mennyire megszenvedte nyelvünk 

esend�ségét. Nem a káröröm töltötte el a szívét, mint rosszakaróinkét, hanem 

jobbítani akart. Több más társával együtt olyan megújított nyelvet adott nemzeté-

nek, amelyben a szógyökök alapján tisztább, világosabb lett a gondolkodásunk, de 

sokak szívét még nem mozgatta meg, mert érezték, hogy amit kaptak, még er�sen 

mesterséges. Legnagyobb költ�ink, íróink lelket leheltek ebbe az édes anyanyelvbe. 

Így került az sziklaszilárd, reményeim szerint megingathatatlan alapzatára. „Er�s a 

k�, ha helyén áll” – mondja a perzsa. Kell ez az er�, mert szibériai és egyéb szélben 

nehéz megállni. Nagyjaink tették lehet�vé, hogy nyelvünk tiszta és igazi, eredeti 

lelkét meglássuk. Zenénk esetében is ez történt. Ittzés Mihály Kodály Zoltán Fölszál-

lott a páva cím� zenekari darabjáról írja a következ�t: „Ez a kompozíció átmenet a 

népdal-variáció és az anyanyelvvé vált népzene között. Sajátos m�vészi értékein túl 

talán ez adja meg szerz�je életm�vében betöltött különleges jelent�ségét is.” Épp 

itt, a zenei anyanyelv említése után írta le Ittzés Mihály a következ�ket: „Valódi népi 

verbunkos lassú-friss összetétel� a ’Kállai kett�s’ els� ének-zongorás változata.”16

„Ha nem tudjuk megjavítani a falat, azért még nem kell ledönteni” (in lam 

taszkhlihu khajita, fa la buddan an tanhadima) – mondja az arab. Valóban nem 

kellett ledönteni, mert eljöttek azok, akik igazi helyére tudták tenni a verbun-

kost. A konkolyt különválasztották a tiszta búzától. Kodály Zoltán és Bartók Béla 

legmélyebb zenei gyökereink ismeretében sem zárkózott el verbunkosmotí-

vumainktól. Így van ez jelen m�vészetünkben, az utánuk következ� alkotók 

m�veiben is. Elég Veress Sándor Nógrádi verbunkjára gondolni.

A  reformkor oly társadalmi mozgalmunk, pezsgésünk, felemelkedésünk volt, 

amelyhez foghatót, hasonlót az egész Kárpát-medencében nem találunk. Klasszi-

cizmusunk felvilágosult gondolkodói készítették el�. Nyelvünk, irodalmunk, zenénk 

párhuzamosan fejl�dött. Így lett az utóbbinak elidegeníthetetlen része a verbunkos.

Péterfy Jen� Jókai Mór rendkívüli h�seir�l állapította meg azt, hogy velük a 

nagy író a magyar zsenialitás ébreszt�je lett. Liszt Ferenc ugyanezt cselekedte 

zenéjével és mindazzal, amit értünk tett. Végs� soron ezzel lett a verbunkosze-

ne a magyarságlétünk, emberi méltóságunk kontinentális alapzata.

16 Ittzés Mihály, 22 zenei írás, Kodály Intézet, Kecskemét, 1999, 40–41.


