Fontolgatások Szende Otto: „Adatok a korai magyar hegedüiskola történetéhez“ c.
írását olvasva, tekintettel Erkel: Bánk Bán Viola d´amore szólójára.

Szende Otto írása a „Die Musikforschung“ azaz „Zenekutatás“ 40. Évfolyam 2.
füzetében (1987 Bärenreiter, Kassel/Basel) a „Kleine Beiträge“ azaz a „Kis adalékok“
között jelent meg: Adatok a korai magyar hegedüiskola történetéhez címmel.
Bevezetöként szeretnék idézni ebböl az írásból.
A magyar hegedüjáték és hegedütanítás eredetéröl és kifejlödéséröl kétséges és
részben hamis elképzelés uralkodik a Magyarországon kívüli szakirodalomban.
Egyrészt azt olvashatjuk, hogy a 19. század közepe elött a magyarok tanítómesterei a
cigányok voltak, másrészt gyakran azt állítják, hogy tulajdonképpen alig
beszélhetünk egy magyar hegedüiskoláról ill. minöségi hegedüoktatásról. Ehhez
hozzájárul, hogy a zenetudomány, jelentös elöadómüvészek zenei képzése
felmérésekor általában csak az utolsó tanárt veszi figyelembe. E nézöpont
eredménye, hogy sokszor alig lehet rekonstruálni egy teljes kiképzés folyamatát.
Mégis, többnyire a nagy elöadómüvészek elsö tanárai meghatározó jelentöségüek,
szabályosan ök azok akik felismerik a zsenialitást és lerakják a további fejlödés
alapköveit. Flesch Károly írása igaz: „Nem lehet elég nagyra becsülni a kezdö tanítás
jelentöségét. Egy épület biztonsága mindenek elött az alapzat szilárdságától függ.“
Ezen tények alapján, ha megfontoljuk, feltünö, hogy a 19. század híres hegedüsei
többségben nem csak Magyarországon születtek, de az elsö jó útmutatást
Magyarországon kapták. Többek között öket nevezzük itt : Böhm József, Singer
Ödön, Joachim József, Grün Jakab, Auer Lipót, Csillag Ármin, Nachéz Tivadar. ...
Felmerül a kérdés, mennyi ideig és kitöl kapták az elsö instrukciókat, ki fedezte fel
tehetségüket és ki támogatta fejlödésüket. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre
válaszolhassunk, szükségszerü a fent említett tévedésekre rávilágítani.
Az elején említett két feltevés közül ami az elsöt illeti, azt részben már Sárosi
meggyözöen megcáfolta (Sárosi B.: Cigányzene/Budapest 1971). Az ismert
cigányprímások majdnem kivétel nélkül képzett tanártól kaptak hegedüórákat. A
virtuóz cigányprímásnöt Czinka Panná-t (1711?-1772) Lányi János gömöri
földbirtokos taníttatta Rozsnyón a legjobb hegedütanárnál. A nagy verbunkos
triász-ból csak egyedül Bihari János volt cigány és nem tudott kottát olvasni. De a
másik kettö, Csermák Antal (1774?-1822) és Lavotta János (1764-1820) tanult
muzsikusok voltak. Csermák kezdetben hegedütanár volt Bécsben. A 19. századi,
bel- és külföldön megcsodált cigányprímások és zenekari tagok képzést kaptak nem
csak hangszeren, hanem összhangzattanban és hangszerelésben. A cigányzenekarok
híres tanára és betanítója volt a Pesten müködö Ellenbogen Adolf (1814-1886). A
legtöbb darabot, opera-operett egyvelegeket ö írta át számukra, azonkívül
komponált még csárdásokat, magyar körtáncokat.... Ellenbogen nyugdíjazásáig a
pesti Nemzeti színház hegedüse, valamint a Filharmóniai társaság alapító tagja volt.

A Pesti Zenede hegedüosztályának diákjai között cigányzenészeket is találunk. A
magyar hegedümüvészetet és hegedüoktatást nem a cigányzenészek alapították,
hanem a nyugatról beköltözött zenészek és az öshonos pesti muzsikusok.
Ezen tényállás érthetöbb lesz a történelmi háttér ismeretével. Magyarország
nagyobb részét oszmán hatalom uralta több mint 150 évig. (Budát 1686-ban
szabadította fel az osztrák-magyar hadsereg.) Zenei kultúráról ez idö alatt csak
Nyugatmagyarországon, Felvidéken és Erdélyben beszélhetünk. De már 1720 ban
számos muzsikust bizonyítva találunk Budán és Pesten. Söt saját Konfraternitást is
alapítanak. Az 1800 évi pesti nyilvántartásban 9 hegedükészítö található. Ebböl
tekítélyes számú hegedüjátékosra következtethetünk. Eddig Szende Otto írása.
A 18.sz. végén Magyarországon egy új táncstílus alakult ki: a verbunkos. A toborzó
vagy verbunkos stílus már egy évszázadon túl is virágzott, sokáig ezt tartották az ösi
magyar tánczenének. A verbunkos-toborzó muzsikában a nyugati elemek csakúgy
felfedezhetök mint a keletiek. A tánc nem csak a nép között lett népszerü, de
megtalálta helyét az arisztokrácia között és a császári udvarban is. Rendszerint lassú
(hallgató) és gyors (friss) táncok váltják egymást.
A 19.sz kezdetén a verbunkost elöadó hegedümüvészek nagy triásza, „szent
hármasa“: Lavotta János (1764-1820), Bihari János (1764-1827) és Csermák Antal
György (1774-1822) virtuozitásával, keleti jellegü cifrázataival még a bécsi udvart is
ámulatra késztette. Technikai bravúrjaik Paganinivel egy szinten említendök,
tágították a hegedüjáték határait. Rajtuk kívül még számtalan hegedüvirtuózt
ismerünk.: Ruzitska Ignác, Rózsavölgyi Márk, Árvay János,Tsóri Andris etc.....
Ruzitska Ignác Pozsony várostól északra található Bazin-ban született 1777-ben
(ahol Kupetzky János: Hölgy viola d´amore-val c. kép festöje is), Veszprémben húnyt
el 1833-ban. Ruzitska apja a Bazini templom karnagya volt, tehetséges fiát
Pozsonyban taníttatta. Ruzitska nem csak zenei képzettségre tett szert hanem
gazdászati tanfolyamot is végzett. Számtartóként került Magyarországra, mégis
hegedümüvészként lett ismert. 1827-ben kinevezték a veszprémi székesegyház
karnagyává. Személyesen ismerte Csermákot és Biharit. Ö volt az elsö, aki a
verbunkosokat lejegyezte, 1823-1832 között 15 füzetben (15 Fogás-ban, ahogy ö
nevezte) 136 darabot (abból 26 db saját mü) zongorára átültetve kiadatott. A füzetek
„Magyar Nóták Veszprém Vármegyéböl“ címmel egy kötetebe foglalva 1994-ben
Budapesten reprint, tehát hasonmás kiadásban megjelentek Rakos Miklós
gondozásában. Ruzitska hegedütanárként is müködött. 12 éves koráig nála tanult a
veszprémi születésü Ridley-Kohne Dávid.
Ridley-Kohne Dávid hegedümüvész, tanár és zeneszerzö 1812-ben Veszprémben
született, 1892-ben Maglódon halt meg. Hegedütanárai: 12 éves koráig Ruzitska
Veszprémben, majd Hellmesberger és a pesti születésü Böhm József Bécsben.
Bécsben szinházi muzsikusként is müködik, majd szólóhegedüs és karmester az
Udvari színházban (Hofoper). 1843-tól rendszeresen hengversenyezik kül- és
belföldön. 1850-töl a Pesti Nemzeti Színház szólóhegedüse, a Nemzeti Zenede
tanára, a Filharmóniai bizottság alapító tagja. 1886-ban Huber Károly ideiglenes

utóda a Zeneakadémián. Tanítványai közé tartoznak: Auer Lipót, Vélics Kelemen,
Singer Ödön, és még sorolhatnám.... Szeretném kihagsúlyozni, az az Auer Lipót, aki
az un. „Orosz Hegedüiskolát“ alapította, Pesten az elsö Viola d´amore játékos
tanítványa 8-11 éves koráig.
Ridley-Kohne szerzeményei föként hegedü szólók: Fantáziák, Ábrándok, Táncok, 12
Etüd, Csárdás, etc......
Ridley-Kohne mint a Nemzeti Színház szólóhegedüse 1861-ben Erkel: Bánk Bán
bemutató elöadásán a viola d´amore szólót játszotta (2.felvonás, 1. kép: Melinda
áriája). Kadenciáját Erkel átvette és az áll Erkel partiturájában. Mosonyi Mihály így ír
a szóban forgó jelenet-röl:
Valóságos zenészeti pazarlást követett el a szerzö e 2-ik felvonásban. Mindent fel
lehet abban találni: müvészeti igazságot a kifejezésben; eredeti s megható zenei
gondolatokat; új hangszerelési hatást (melyben legföbb szerepet játszik a cimbalom,
viola d´amour, hárfa s angolkürt). Mindezek együttvéve valóban igézö hatást
gyakorolnak a hallgatóra, s akarata ellenére is részt vesz lélekben a drámai szereplök
cselekvényében.......
A Zenészeti lapok 1861 márciusi számában ugyancsak Mosonyi Mihálytól származik
a következö lejegyzés: K o h n e R i d l e y úr a nemzeti színház elsö magány
hegedüse s zenedei tanár, ez alkalommal a v i o l a d´a m o u r hangszeren játszott
legelöször. E hangszer ma már egészen kiment a divatból, bár hangja bájosan hat a
hallgatóra. Kezelési modora elüt a közönséges hegedüétöl; ugyanazért méltó
elismerést kell Kohn úrnak szavazni azért, hogy nem kímélt idöt s fáradságot magát
e hangszeren kellöen begyakorolhatni. De a közönség nem is vonta meg töle
elismerését s mind a hangszer szokatlan igézö hatását, mind pedig az elöadó úr szép
játékát zajos tetszéssel kísérte.

