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A Magyar Zenei Szemle szerkesztője — aki egyben a kiadóhivatali teendőket is
végzi — a nyári időszakban (június, július, augusztus hónapokban) egyéb elfoglaltsága miatt
csak kivételes esetekben foglalkozhatik a lap kiadóhivatali ügyeivel (új előfizetések nyilván
tartása, egyes példányok igénylése). Ezért ilyen természetű kérések csak alkalmilag, esetleg
3—4 hetes késéssel kerülhetnek elintézésre, amiért kedves olvasóink szives elnézését kérjük.
Állandó előfizetőink természetesen fennakadás nélkül megkapják a lapot.
1 *

A nyári időszakra: június, július, augusztus hónapra eső számokat redukált terjede
lemben jelentetjük meg.
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A g o rd o n k a M agy aro rszágo n .
Adatok a gordonkázás magyarországi történetéhez
1761-től Popper Dávid fellépéséig.
A gordonka szülőhazájában, Olaszországban a X V III. sz, folyamán a
fokozatos fejlődés útján egyre nagyobb jelentőségre tett szert a zenegyakor
latban úgyannyira, hogy 1730 körül elődjét, a viola da gambát teljesen ki
szorította a zenekarból. Európai elterjedése Olaszországból, ma még ponto
san meg nem állapítható időrendben három irányban, London, Páris és Bécs
felé vette útját. Mint zenekari hangszer Bécsben már a X V II. sz. utolsó év
tizedeiben meghonosodott és innen terjeszkedett a többi német zenei központ
felé. A bécsi virtuóz gordonkásiskola kialakulására két kiváló olasz mester,
Buónoncini G. B. és Fmnciscello volt döntő befolyással. Előbbi mint az
udvari zenekar tagja és zeneszerző 1691-től rövid megszakítással 1716-ig,
utóbbi mint császári kamaramuzsikus körülbelül 1730-tól évtizedeken át
működött a császárvárosban. A X V III. sz. második felében lépett a nyilvá
nosság elé az első bécsi gordonkás nemzedék; az 1770-es évektől a következő
neveket találjuk a Tonküstler-Societat műsorain önálló számokkal képviselve:
Hoffmann, Marteau, Reicha, Janson, Hauer, Weigl, Willmann, Küfel, Gott
lieb és Hauska.
Egyidejűleg Magyarországon is találkozunk a gordonka néhány jónevü
képviselőjével. Ezek legnagyobbrészt az első bécsi gordonkás nemzedék leg
jobbjainak sorából kerültek ki s főúri zenekaraink tagjaiként, többnyire hu
zamosabb időt töltöttek hazánkban. Ugyanekkor veszi kezdetét az utazó
virtuózok vendégjárása. A X IX . sz. kezdetével főúri zenekaraink egymás
után feloszlottak. Ez időtől fogva egyrészt a színház és opera meghonoso
dásával, gyors fejlődésével elsősorban Buda és Pest színházi zenekarai; más
részt a polgárság körében megélénkült zenélőkedv hatása alatt meginduló
hangversenyélet és kamarazeneegyüttesek megalakulása nyújtottak új tere
pet a gordonka számára. Szerényebb keretek közt mozgott kisebb városaink
zenei élete; azért bár számban kevesebb képviselővel, itt is szóhoz jutott a
gordonka. Magyar származású gordonkavirtuózok (egy kivételtől eltekintve)
a mult század közepe óta léptek először a nyilvánosság elé s a magasabb
igényű gordonkapedagógia, szintén ezidőtájt veszi kezdetét. Végül akadt
néhány jeles gordonkás cigányaink között is. — Popper Dávidnak 1886-ban
a Zeneakadémiára történt meghívásával és az azt követő, egy negyedszáza
dot meghaladó művészi és pedagógiai munkássáígával új fejezet kezdődött a
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gordonkásás magyarországi történetében, mely a tradíció folytonossága kö
vetkeztében máig sem záródott le; így erre a korszakra a következőkből már
nem fogok kitérni.
Főúri zenekaraink gordonkásai. Nagyváradon báró Patachich Ádám
püspök zenekarában működött Himmelbauer Vencel (1725 körül — 1782
után). Dittersdorf, a püspök karmestere 1764-ben Bécsben szerződtette több
muzsikussal együtt az akkor létesült zenekarhoz. Himmelbauer öt évig,
1769-ig, a zenekar feloszlatásáig maradt Váradon, azután visszatért Bécsbe
és ott telepedett le. 1782-ben még életben volt. Schubart meleg elismeréssel
emlékszik meg Himmelbauer művészetéről, egyenes, szeretetreméltó jellemé
ről. Váradi működéséről nem maradtak fenn részletes adatok. Mindössze
annyit tudunk róla, hogy a zenekar szólistái közé tartozott és így bármikor
készen kellett lennie soronkívüli magánszereplésre. Továbbá, hogy részt vett
Dittersdorf 11 szólóhangszerre irt versenyművének előadásában. Egy műve,
op. 1„ 1776-ban Lyonban jelent meg.
Kismartonban, illetve Eszterházán az Esterházy hercegi zenekarban a
kitűnő gordonkások egész sora működött. W eigl Ferenc József (1740—
1820) már egész fiatal korában meleg baráti viszonyban állt Haydnnal.
176Í június 1-én az ő tanácsára lépett be a hercegi zenekarba. 1764-beü
nőül Vette Scheffstoss Antal hercegi könyvelő leányát, Anna Mária Jozefát
(sz. 1742 június 24-én Kismartonban), aki mint énekesnő 1760 óta hetcegi
szolgálatban, majd 1773-ig a bécsi Burgszníházban működött. E házasságból
született 1766 március 28-án Kismartonban József fiuk, az egykor nálunk is
közkedvelt ,,Sehwei^erfa!milie,, c. daljáték szerzője. Haydn volt a kis W eigl
keresztapja. Az idősb W eigl nyolc évig, 1769-ig volt a hercegi zenekar
tagja. Ezután a bécsi olasz opera zenekarához szerződött, 1792-ben az
udvari zenekar tagja és császári kamaramuzsikus lett. Néhány barytondarabot írt Esterházy Miklós herceg számára. W eigl képességeire, egyéb adat
hiányában Haydn 1763-ban szerzett D-dur szimfóniájának nyilván Weigl
számára készült gordonkaszólójából lehet következtetni. A hercegi zenekar
1769-ben Kismartonból Eszterházára, a nemrég épült új kastélyba helyeződött
át, Weigl távozása ezzel az intézkedéssel lehetett összefüggésben. Utóda
Küfet Ignác (?-?) 1872-ig volt a zenekar tagja. 1782-ben Bécsben adott hang
versenyt. Többet egyelőre nem tudni róla. Az utána következő Marteáu,
eredetileg Hammer X. Ferenc (?— 1817) 1771 márciusától hét évig, 1778-ig
volt a hercegi zenekar tagja. Később Batthyány prímás zenekarában Po
zsonyban, majd 1785-től 1813-ig a mecklenburgi udvarnál Ludwigslustban
működött, ö volt Romberg Bernát mestere. Marteau a gordonka mellett a
viola da gambának is művésze volt. Utóbbi hangszerrel úgylátszik magyarországi tartózkodása alatt is foglalkozott. A gamba használatát a hercegi
kamarazenében Haydnnak két divertimentója igazolja: az egyik baryton és
gambára, a másik oboa, hegedű, gamba és gordonkára íródott. Ludwigslusti
idejéből, 1786-ból négy gambaszonátája ismeretes, kettőben magyaros téte
lekkel. Ezek: az I. sz. utolsó tétele. Scherzando; a II. sz. 4. és 5. tétele, Rondo
seherzando és Hongarese. Ezek a tételek a korai verbunkos legelső ismert
emlékei közé tartoznak. Marteau gordonkajátékának megítélésére Haydn
í 772-ben, Marteau képességeinek szem előtt tartásával készült D-dur (az új
kiadásban II. sz.) gordonkaversenye szolgálhat támpontul.
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Marteau távozása után Haydn rábeszélésre K taft Antal (1752— 1820;
előzőleg a császári udvari zenekar tagja Bécsben) lépett be 1778 január 1-én
a hercegi zenekarba gordonkásnak. Ekkor már nős volt. Eredetileg csak
három évre szerződött, de aztán 12 évig, 1790-ig maradt állásában és akkor
is csak a zenekarnak a “herceg halála miatt bekövetkezett ideiglenes felosz
latása miatt tért vissza Bécsbe. Ott az 1793-ban alakult és Lichnovszky her
ceg szolgálatában állott Schuppanzigh vonósnégyestársaság tagja lett.
E mellett 1795-ig GrasSalkovich herceg, azután Lobkovitz herceg zenekará
ban működött haláláig. Beethoven nagyrabecsülte, tréfásan „die alté Kraft“nak nevezte. Magyarországi tartózkodása idején zeneszerzési tanulmányokat
folytatott Haydn vezetése alatt. Nagy igyekezetében elhanyagolta gordonka
játékát. Mikor Haydn ezt észrevette, beszüntette a tanítást azzal, hogy már
eleget tanult. Eszterházán született fiáról, Miklósról (később szintén kitűnő
gordonkás) alább lesz szó. Hat műve jelent meg nyomtatásban; írt azonkí
vül néhány triót két barytonra és gordonkára Miklós herceg számára. Kraft
maga is ügyes bary tónjátékos volt. Haydn az ő számára írta 1784-ben ke
letkezett közismert D-dur- gordonkaversenyét. Az 1794. évben újra
megalakított hercegi zenekar idejéből már csak két jelentéktelen gordonkás
neve maradt fenn. Ezek: Klameth János, aki 1804— 1810-ig működött és
részt vett Beethoven C-dur miséjének kismartoni bemutatóján; és Uhl. a
templomi zenekar tagja, aki 1845-ben Veszprémben vendégszerepeit. —
A hercegi zenekar gordonkásainak előnyös anyagi helyzetére Haydn idejé
ben jellemző: míg a bécsi udvari opera zenekarának gordonkásai évi
250— 300 frt. fizetést kaptak, ugyanakkor a hercegi zenekar gordonkásainak
évi 430 frt., szabad lakás, természetbeniekben bor, gyertya, tűzifa és két
évenként új egyenruha volt a járandóságuk. Az egyenruha piros frakk, rövid
nadrág, fehér harisnya és parókából állt. Körülbelül ez lehetett a helyzet a
többi főúri háznál is; így nem csodálkozhatunk azon, hogy a legkitűnőbb
művészek Szívesen vállalták állást Magyarországon.
Az Esterházy hercegi zenekarral kapcsolatban a Marteaunál említett
viola da gambán kívül — bár szorosan véve nem tartozik a gordonka törté
netéhez — különleges szerepénél fogva meg kell emlékeznem még egy,
a térdhegedűk osztályába tartozó hangszerről, a harytonról és művelőiről.
Mint ismeretes H aydn József (1732— 1809) kötelezettségei közé tartozott,
hogy Esterházy Miklós herceg személyes használatára barytondarabokat
írjon. Ezért megtanult e hangszeren játszani. 1761— 1775 közt 175 kamara
zenedarabot írt obiigát barytonnal. Esterházy M iklós herceg (1714— 1790) a
jelzett időszakban foglalkozott nagy kedvvel az akkor már meglehetősen divat
ját múlt barytonnal. Többnyire harmadimagával játszott. Haydn vagy Tomasini és a mindenkori gordonkás voltak állandó társai az együttesben. A herceg
valóban tiszta müvészetszeretetből és nem hiúságból foglalkozott kedvenc
hangszerével. Saját játéka talán nem is elégítette ki teljesen, mert két olyan
kiváló barytonvirtuózt szerződtetett kamarazenéje számára, akik a játék
készséget illetőleg Haydnnél és Kraftnál is nagyobb fölényben voltak vele
szemben. Lidi András (7— ?) öt éven át, 1769-től 1774-ig volt a herceg
kamaramuzsikusa. Neve mint korának legjobb barytonjátékosa vált ismertté.
Bizonyára e hírének köszönhette szerződtetését. Lidi 1778-ban Londonban
lépett fel és ott is halt meg. Franz Károly (1738— 1802) mint kürtös 1763-tól
1776-ig volt a hercegi zenekar tagja. A barytonnal úgylátszik csak itt
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kezdett foglalkozni. Gyengéd, melancholikus játéka nagy hatást keltett.
A herceg állítólag nem akarta megengedni, hogy megnősüljön, ezért fel-?
adta állását, 1776 decemberében Batthyány prímáshoz szerződött Pozsonyba.
Haydn, egy kantátát írt számára. Ezt Franz többek közt 1788-ban Nümbergben énekelte igen kellemes hanggal, énekét maga kísérte barytonon.
Pozsonyban gr. Batthány József prímás Zimmermann vezetése alatt
állott zenekarában az említett Franz Károly 1776-tól 1785-ig, M atieau
1782-től 1785-ig működött. Willmann M iksa (1768— 1812) körülbelül
1785-től 1788-ig állt a prímás szolgálatában. 1788-tól 1794-ig a bonni
választófejedelem, azután a Theater an der W ien zenekarában működött
(Atyja W , János Ignác 1787-ben gir. Fálffy János karmestere volt Bécs
ben). Batthyány prímás 1780-ban, II. József trónralépésekor feloszlatta ze
nekarát és csak néhány kamaramuzsikust tartott meg továbbra is szolgálatá
ban, ezek közt voltak a fentiek.
Gr. Erdödy Péter muzsikus-személyzetéhez tartozott egy ideig Linké
József (1783— 1837). A Razumovszky herceg szolgálatában állott második
Schuppanzigh vonósnégyestársaság tagja volt 1816-íg. Ezután 2 évet töl
tött Erdödy gróféknál horvátországi birtokukon. Gr. Erdődyné Niczky
Mária grófnő és Beethoven közt meleg barátság állt fenn. Levelezésükben
Linkéről, kit Beethoven a Schuppanzigh-négyes révén ismert és naigyrabecsült, gyakran esik szó s ez többször teljesített futárszolgálatot Beethoven
és a grófnő között. Beethoven az 1815— 17 közt keletkezett op. 102. sz. gor
donkaszonátáit a grófnőnek ajánlotta. A testi szenvedésektől gyötört Beet
hoven és a fia halála által sújtott grófnő ekkor különösen közel álltak egy
máshoz. Feltehető, hogy e remekművek keletkezésének indítéka Linkének
Erdödy gróféknál tartózkodása volt. Linké 1818-ban visszatért Bécsbe, itt
előbb a Theater an der Wien, majd a császári udvari zenekar tagja lett.
Ide sorolható mé|g M erk József (1795— 1852) az idősb Kraft és Linké
kortársa, de ezekkel szemben inkább a csillogó, virtuóz irány képviselője.
Róla idevonatkozólag csak annyit említhetek, hogy tanulmányainak befejez
tével (az 1800-as évek körül?) egy magyar főúr, kinek nevét nem ismerjük,
szerződtette quartettjátékosnak. Két évet töltött hazánkban, azután vissza
tért Bécsbe. Gordonkagyakorlatai ma is használatban vannak.
Utazó virtuózok. Zenekedvelő főúri házaink a X V III. sz.-ban bizo
nyára szívesen láttak vendégül utazó virtuózokat, de róluk, előadásaik
magánjellegénél fogva alig maradt fenn hír. Változás e téren akkor követ
kezett be, mikor a polgári műkedvelés szervezkedése megteremtette a nyil
vános hangversenyek intézményét. Ez időtől kezdve az utazó virtuózok is
egyre gyakrabban keresték fel hazánkat, hisz az mindig hálás terep volt
számukra.
Bauersachs Krisztián Ftidrik (1767— 1845) rendkívül ügyes gordonkás
és basszetkürtös még a X V III. sz. végén vagy a X IX . sz. legelején utazta
be Magyarországot. Jáger Ernst (1790 körül — ?), a szintén kiváló gor
donkaművész J. Johann fia, Romberg tanítványa,. 1825 előtt járta be Ma
gyarország egy részét. Rom berg Bernhard (1767— 1841), a modem gor
donkajáték egyik atyamestere, 1806-ban és a következő években volt hangversenykörúton az osztrák államokban. Lehet, hogy már ekkor megfordult
nálunk, 1832-ben Pesten adott hangversenyt. Kiterjedt utazásai közben
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szorgalommal gyűjtötte a népi zenei motívumokat. Gordonkaműveiben westfáliai, spanyol, norvég, svéd, orosz, osztrák, lengyel, moldvai és oláh dallam
mokat használt fel. Magyar dallamokra úgylátszik nem írt gordonkaművet
(eddig legalábbis nem sikerült ilyet kinyomozni), de előkerült egy vonós
négyese, melynek 2-ik tétele, Andante con moto, a „Souvenir de la Hongrie"
'alcímet viseli. A mű teljes címe: Quatuor N o. 10. poux deux Violons, Viole
& Violoncelle composé et dedié a Monsieur Albert d e Rosti á Pesth pár
Bernard Romberg. Oeuvre 59. Leipzig. Fr. Kistner.
Az időrendnek elébe vágva, itt említem meg, hogy Piatti A lfredo
(1822— 1901), aki 1843—44-ben Liszttel hangversenyezett Münchenben,
Párisban és Londonban, 1858 februárjában hangversenyezett Pesten. Az
idősb Grützmacher Frigyes (1832— 1903), az ismert ,,Ungarische Fantasie“
szerzője, az 1860-as években, D e Swert Jules (1843-—1891) 1877 decem
berében, Hausmann Róbert (1852— 1909) 1878 március 8-án és 13-án hang
versenyezett Pesten.
A pesti színházi zenekarok és kamaraegyüttesek gordonkásai.
Mikor 1752-ben Richter János muzsikus a pesti főplébániatemplom kó
rusába felvételért folyamodott, előadta, hogy gordonkázni is tud. Bengraf
regenschori 1786, illetve 91-ből való kimutatása szerint a főtemplom kórusán
van 2 kisbőgő, 1 jó, 1 rossz. A budai és pesti városi színházak zenekará
ban mint gordonkások működtek: Reinhold Jakab 1790, 94, 98 és 1800-ban,
Neuwirth 1796-ban. Ezek a gordonka használatáról tanúskodó legrégibb
pesti adatok.
A városi színház, vagyis az úgynevezett pesti német színház zeneka
rában a következő nevesebb gordonkások működtek: Birnbach H enrik
Ágost (1782— ?), Kraft Antal tanítványa 1812-től 1822-ig volt a német
színház első gordonkása, 1813-ban a pesti lirbani vonósnégyestársaság
tagja. Innen Bécsbe, majd Berlinbe ment. Bécsi tartózkodása alatt behatóan
foglalkozott a Staufer által 1823-ban szerkesztett új hangszerrel, az arpeggioneval és azt 1824-ben a nyilvánosság előtt is bemutatta. Schubert való
színűleg az ő számára írta ugyanez évben keletkezett a-moll-szonátáját, me
lyet ma gordonkára átírt formájában szoktak játszani. Hüttner N ép. János
az 1810-es években 2 esztendeig volt a német színház zenekarának tagja.
Később a prágai konzervatórium tanára lett. Vágner József (1791— 1858
után) 1814-ben fiatalon jött Magyarországra s itt kezdetben úri házaknál
volt alkalmazásban. Később, valószínűleg Birnbach utódaként, a német szín
ház zenekarának első gordonkása lett. Neve 1824 óta vált közismertté a pesti
zenei életben. Hangversenyeit, melyeken magas színvonalú műsort játszott,
szívesen látogatták. Az 1830-as években lépett be Táborszky János vonós
négyestársaságába és tagja maradt annak 1838—39 körüli feloszlásáig.
Később egészségi okokból felhagyott a gordonkázással s mint hangjegyke
reskedő és zeneműkiadó magyar szerzők müveinek első kiadásával szerzett
maradandó érdemeket. Üzlete 1855-ig állt fenn.
Az 1820-tól 60-ig terjedő években fennállott kamarazeneegyüttesekben
a már említetteken kívül a következő gordonkások működtek: A Táborszkynégyesnek Vágner élőt, 1872-től Borzaga E gyed volt a gondonkása. Később
úgylátszik eltávozott Pestről, mert 1830—40 közt Bécsben hang
versenyezett. A Szervaczinszky négyesnek Perlaska volt a gordonkása
1834— 35-ben, közelebbit nem tudni róla. Huber Károly négyesében 1857-
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ben ennek fivére H uber József gordonkázott; Gtűnwald A dolf a Kuller nő
vérekkel 1860 november 25-én mutatta be Brahms op. 8. sz. zongorahármasát.
Az 1837 augusztus 22-én megnyílt pesti Magyar Színház, 1840-től
Nemzeti Színház zenekara a kiváló gordonkások egész sorát foglalkoztatta.
1838-ban szerződött a színházhoz első gordonkás minőségében Schlesinger
Károly (1813— 1871). 1846-ban a bécsi opera hódította el tőlünk ugyancsak
első gordonkásnak. Schlesinger kora legjobb bécsi gordonkaművészének és
pedagógusának számított. Tanítványaival alább még találkozni fogunk. Szűk
Lipót (1821— 1897) 1838-ban, majd 1843-tól 1873-ig, nyugdíjaztatásáig volt
a Nemzeti Színház első gordonkása. Pest muzsikustársadalmának értékes,
tevékeny tagja volt. 1853-ban részt vett a Filmharmóniai Társaság meg
alapításában. A társaság működésének megkezdését bejelentő nyilatkozat
egyik aláírója s a Filharmóniai Bizottság tagja volt. 1850-től 58-ig RidleyKohne négyesében játszott. Mint a Nemzeti Zenede gordonkatanára számos
kitűnő magyar gordonkást nevelt. Tanítási módszere alapos és korszerű
volt. Kezdő tanítványaival- Kummer, Lee és Dotzauer műveit kivonatoltatfca,
azt az anyagot, mely ma is alapjául szolgál a kezdőtanításnak. Legkitűnőbb
tanítványáról, Róza leányáról alább lesz szó. Irt pedagógiai és előadási dara
bokat. Itt közölt jegyzékük nem teljes:
Gordonkaiskola. — op. 8. 6 Capriccen. Kahnt. — op. 9. Serenade.
Schmidt. — op. 10. Capriccio. Schmidt. — o p ..ll. 10 Etűdén, u. o. — op.
14. 2 Salonstücke. ( Sentimental, Heiterkeit.) u. o. — op. sz. nélkül: Fantasie
über Motive aus der Oper Bánk bán. Húg. —
Azonkívül kiadta Mozart szonátáját 2 gordonkára és Pleyel op. 30. sz.
három duóját hegedűre és gordonkára. U del Károly (1884. Varasd — ?)
a fent említett Schlesinger tanítványa volt Bécsben. 1867-ben a Nemzeti
Színház másodgordonkása és a Grün-vonósnégyes tagja lett. 1869-ben
elszerződött az újonnan épült bécsi operához. Fischer Ferenc (1849— 1918)
valószínűleg az eltávozott Udel helyére 1870-ben került a Nemzeti Színház
hoz. Itt felkeltette Richter János figyelmét, kinek ajánlatára Münchenbe,
majd Bayreuthba került. Karnagy is volt. 1876 óta sok helyütt Bayreuthban
is dirigált. — R uhoff Hermann (?— ?) az 1870-es években volt a Nemzeti
Színház zenekarának és a Knancsevics négyesnek tagja. Egyben kedvelt
gordonkatanár. Dr. Lenhossék Mihály anatómus és anthropológus, jeles mű
kedvelő gordonkás és kamarazenész, az ő tanítványa volt. 1873 decemberé
ben Ruhoff és Állaga gordonkáztak Brahms sextettjének pesti bemutatóján.
Pesti állását idegbaja miatt fel kellett adnia. Zürichben telepedett le mint
zenetanár, később Göttingenben mint zeneiskolaigazgató. Az előbb említett
Á llaga Géza (1841— 1913) zeneszerző és cimbalomművész, egyben kitűnő
gordonkás volt. Az 1856— 61 években Bécsben tanult Schlesingernél.
1863-ban, azután 1873-tól a Nemzeti Színház, majd folytatólag a M. Kir.
Operaház zenekarának tagjaként működött 1898-ig.
Az 1884-ben megnyílt M . Kir. O peraház zenekarában működött gor
donkások közül a következőket emelem ki: R osé Eduárd (sz. 1859) Rosé
Arnold hegedűművész öccse, 1884-ben volt az opera szólógordonkása. Az
ifjabb Grützmacher Frigyes (1866— 1919) az idősb G. Frigyes unokaöccse,
G. Lipót fia az 1891—94. években volt az opera hangversenymestere és
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a Nemzeti Zenede tanára. Adler -Goldstein Vilma trióegyüttesének Herzfeld
és Grützmacher voltak vonóstagjai. 1891 december 20-án Winkelmann tenor
estjén, 1893-ban a Liszt-egylet hangversenyén szerepelt. Bürger Zsigmond
(1856— 1908) Bécsben született, Popper tanítványa volt. 1887 óta az opera
első szólógordonkása. 1894 óta a Nemzeti Zenede tanára. Előbb a Krancsevics, majd 1894-től 1910-ig a Grünfeld négyes tagja. Ez utóbbi társaság nép
szerű kamarazenehangversenyei a Royal-teremben közkedveltek voltak.
Párisból jövet, 1886 december 29-én tartotta pesti bemutatkozó hangverse
nyét. Későbbi hangversenyei: 1889 október 18. 1891 január 15, 1891 októ
ber 28, zenekarral, ezen Haydn és Volkmann versenyműveit játszotta, 1898
február 25-én Dvorak versenyművét, végül utoljára 1901 március 4-én.
Művei: op. 4. Technische Studien, Univérsal-E., és néhány átirat. Továbbá
megírta „Művészpályám emlékei“-t a Zeneirodalmi Szemle 1895. évfolyam
mában.
Vidéki színházaink gordonkásairól egyéb adathiányában csak annyit,
hogy a temesvári színháznál 1852 őszétől 1854 húsvétjáig Ebért Lajos (sz.
1854), ki később Németországban szerzett jó nevet, működött.
Műkedvelők és a kisebb városok gordonkásak Liszt Ádám ( f 1827),
Ferenc atyja, a természettől kitűnő zenei érzékkel volt megáldva. Majd minden
hangszeren játszott, különösen jól zongorán és gordonkán. Kedvezőtlen csa
ládi körülmények gátolták abban, hogy életét egészen a muzsikának szen
telje. Barátságos viszonyban volt Haydnnal és ha a vonósnégyesben nem Í5
lehetett, a kártyanégyesben készséges társa volt a mesternek:. Kitűnő gor
donkás hírében állt Zm eskáll M iklós (1759— 1833) a bécsi magyar udvari
kancellária tisztviselője, végül udvari tanácsos, Beethoven barátja. Gyakran
működött közre Lichnovszky herceg kamarazeneestélyein. Saját házában is
rendezett kamrazeneösszejöveteleket. A bécsi Gesellschaft der Musikfreunde
könyvtára 14 vonósnégyesét őrzi az 1780-as évekből, kettőjükben szólisztiknsan kezelt gordonkaszóíammal. Brunsvik Ferenc gróf (1777— 1849) Beetho
ven másik magyar barátja, kinek az 1806 nyarán Martonvásáron befejezett
Appassionata ajánlása szól, szintén jó gordonkás és lelkes kamarazenész
volt. A néki ajánlott gordonkaművek közül magyar vonatkozásban a követ
kező cimü tarthat érdeklődésre számot: Grosse Sonate für das Pianoforte
mit Begleitung des Violoncells, verfasst und dem hochgebornen fierrn
G ráfén Franz von Brunsvich (sic) hochachtungsvoll gewidmet von Karl
Angelus W inkler. Wien. Mechetti. — Kossovits József kassai zeneszerzőnk
ről 1818-ban Zomb József említi, hogy kitűnő gordonkaművész. Ruzitska
György (1790— 1869) kolozsvári zeneszerzőnket a szükség vitte rá, hogy
gordonkázni megtanuljon. 1814 szeptemberében, 4 évi erdélyi tartózkodás
után alkalom adódott szülővárosának, Bécsnek meglátogatására. Mivel Er
délyben akkoriban nem volt jó gordonkás és így egy vonósnégyest sem lehe
tett összehozni, elhatározta, hogy felhasználja bécsi tartózkodását e hangszer
megtanulására. Hat héten át naponta órát vett Breitenwaldtól, az udvari
opera egykori szólógordonkásától. Rövidesen olyan előrehaladást tett, hogy
1815 tavaszán már megalakulhatott a kolozsvári vonósnégyestársaság az ő
részvételével. Bécsi tartózkodása alatt a hires Schuppanzigh négyes tagjaival
játszott kamarazenét, igy ismerkedett meg Linkével, a négyes akkori gordon
kásával. Ez az ismeretség is javéira volt gordonkatanulmányainak. Kéziratos
gordonkamüvei a Nemzeti Múzeum zeneműtárában: Adagio et Rondo con-
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certant. — Introduction et Variatians brillantes sur un théme hongrois concertantes, — Duetto brillanté e non difficile, (2 gordonkára). — Richter
Antal (1802— 1854) az 1822— 32 években a kismartoni templomi kórus tagja,
majd a győri püspöki székesegyház karnagya, Richter János neves karmes
ter atyja, jeles gordonkás volt. Nyilvános hangversenyeken is szerepelt.
F-dur Offertóriuma (Domine Deus salutis mae) koncertáló gordonkával,
mely tulaj donképpen gordonkaszóló ének- és zenekari kísérettel, rokonszen.ves képet ad Richter zeneszerzői és hangszerbeli képességeiről. Richteren
kívül még más két gordonkázó egyházkarnagy sorolható ide: M átrai (M atauschek) László (1848— 1908) veszprémi püspöki székesegyházi karnagy, jó
gordonkás és kamarazenész volt. Az 1877— 84 években gyakran szerepelt e
hangszerrel veszprémi hangversenyeken. Raczek Frigyes világotjárt hegedűmüvéssezl vonósnégyest alakított. Ez a társaság hosszú ideig hetenként egy
szer Magyar János veszprémi kanonok házában tartotta összejöveteleit. Még
élő fültanúk elismeréssel emlékeznek Mátrai kifejezésteljes játékára. Krétsi
(Kregczy) E d e (1850— ?), a pannonhalmi bencés főmonostor. karnagya
1870-ben a brünni opera zenekarának volt másodgordonkása.
„Magyar származású gordonkavirtuózok. K raft M iklós (1778 decem
ber 14. Eszterháza. — 1853 május 18.), a fentebb említett Kraft Antal fia.
4 éves koráiban egy nagy, gordonka módjára kezelt brácsán kezdte meg
a tanulást.- 6 éves korában már oly ügyesen játszott, hogy apjának egy erre
az alkalomra írt darabjával bemutatkozhatott Esterházy hercegnek. 8 éves
korában hangversenykörútra indult apjával és többek közt Pozsonyban siker
rel lépett fel. Hazatérésük után egy ideig csak kedvtelésből muzsikált. 1790—
ben, a hercegi zenekar feloszlatása után, a család Bécsbe költözött. Kraft
Magyarországgal való kapcsolatai ezzel megszakadtak. 1796-ban apa és fiú
együtt szerződtek Lobkovitz herceg zenekarához. Pályája későbbi folyamán
németországi hangversenyeivel aratott nagy sikereket. A bécsi kongresszus
alkalmával az ott egybegyült fejedelmek előtt csillogtatta művészetét. 1820ban Stuttgartban abban a kitüntetésben részesült, hogy Romberg egy kettős
versenymüvet játszott vele nyilvánosan. Számos szerzeménye közül a Boleros-ban mutatkozik némi magyaros vonás.
Kletzer Feri (1830 körül Pesten— ?) „Feri" nem tévedés, állandóan,
még művei címlapjain is így írta magát. A rá vonatkozó adatok egyelőre
nagyon hiányosak. 1851 április 12-én, 1852 április 18-án és 28-án Pesten
lépett fel. 1857-ben Párisban, azután Indiában és Kínában hangversenyezett.
1863-ban ismét Pesten játszott. 1869-ben Bécsben. A mult század hatvanas
éveiben hangversenykörútjai révén nevét a külföldi hírlapok is gyakran em
legették. Bécsi fellépése alapján (ezt ugyanabban az évadban Davidoff és
Popper hangversenye előzte meg) Hanslick nem valami hízelgőén nyilatko
zott róla ekkép: „Ihre emsten Kunstleistungen (Davidoff, Popper) parodísierte gleichsam als Satyrspiel kindischen Virtuosendünkels die Production
des ungarischen cellisten Feri Kletzer". 1875 őszén a dunántúl nagyobb vá
rosaiban hangversenyezett. Vele voltak ezen a körúton Bogáthy Ella zon
goraművésznő, mint közreműködő és kísérő, valamint Kletzer felesége, Gray
Valéria. Kletzerné Mauthner drámai magánjelenetét, „Egy anya a tör
vényszék előtt' adta elő, német nyelven. November 7-én Veszprémben ját
szott. A bíráló szerint, „hangversenye tökéletesen megfelelt a művész nagy ne
véhez kötött várakozásnak s a közönség el volt ragadtatva zenéje bűbájátór*.
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A sikeren felbuzdulva 14-én megismételte hangversenyét, de a városban
kitört tűzvész miatt a 4. sz. után félbe kellett azt szakítani s a közönség el
távozott. November 15-én Pápán hangversenyezett zsúfolt ház előtt, no
vember 21-én pedig Székefehérvárott. Ezután nyoma vész. — Kletzer mű
vészi teljesítményeiről a gyér adatok ellentmondásai miatt nem tudunk
tiszta képet alkotni. Wasielevski szerint, ki úgylátszik maga is hallotta őt
annak idején, teljesítményei nem közönséges tehetségről tanúskodtak, bár
nélkülözték a magasabb művészi kiegyenlítettséget. Hasonló a helyzet szer
zeményeivel. Tehetségre valló részletek váltakoznak bennük lapos közhe
lyekkel. Művei: op. 1. Die Neger in Amerika. Original Lieder. Bosworth.
-— op. 2. Idille. u. o. — op. 3. Zwei Romanzen u. o. — op. >4. Danse tartare. u. o. — op. 7. Ungarische Rhapsodie. Kahnt. — op. 10. 3 Russische
Lieder. — op. 12. Schottische Lieder. — op. 14. Fantasie über russische
Lieder. Kant. — op. 16. Capriccio. (Thema v. Seligmann.) u. o. — op:
17. Trovatore di Verdi. Fantasie. — op. 18. Morceaux celébres. 1. Air de
Lotti. 2. Air de Pergolesi. 3. Serenade de Haydn. — op. 19. 3 Charakterstücke. Laune, Lust, Leben. Kahnt. — op. 20. Adagio. — op. 23. Ungarische
Rhapsodie. Bösendorfer. — Az említett dunántúli hangversenykörúton még
a. következők szerepeltek: Nagy kettős Lohengrinből. (vsz. fantázia, mint op.
17.) — Spinnrad — Ázsiai' táncok*, (vsz. azonos op. 4.-el.)
H egy esi (Spitzer-H.) Lajos (1853 november 3. — 1897 február 27^
Köln.) Született: Riemann és a Révai lexikon szerint Árpádon (Bihar m.),
Wasielevski és Zenei lexikon szerint Árpáson (Sopron m.). Bécsben és
Párisban tanult. 1870-ben a bécsi udvari opera zenekarába lépett. 1875-től
1880-ig Jean Becker híres „florentiner Quartett“-jének tagja volt. E társaság
feloszlása után mint virtuóz utazott. 1887-ben Kölnben telepedett le mint
a Gürzenich-koncertek szólistája és a Rheinische Musikschule (Conser
vatorium) tanára. A Becker négyessel 1875 december 4-én és 1876 novem
ber 11-én hangversenyezett Pesten. Fültanúk a legnagyobb elismeréssel em
lékeznek játékára. Leánya, Hegyesi Lőtte ugyancsak mint gordonkamű
vész lépett a nyilvánosság elé 1910-ben. Művei: op. 9. 1. Slawische Melodie.
2. Serenata Espagnole. Hansen. — op. 12. Nocturno u. Stándchen. André.
—- Polonaise. — Csárdás — Romanze. — Episodischer Gedanke. — New
Rhytmical Scale and Chord Studies.
. Szűk Róza, M atlekovich Sándorné, (1844. V . 10— 1921. X . 2.) Atyja
képezte ki kitűnő gordonkaművésszé. A mult század 50-es és 60-as éveiben
Pesten és külföldön sikerrel hangversenyezett. Élményeiről fenmaradt napló
jában számolt be. Férjhezmenetele után lemondott a nyilvános szereplésről.
Volkmann 1855-ben befejezett a-moll gordonkaversenyét Szűk Rózának írta.
A művésznő a mester útmutatása szerint tanulta be a művet és mutatta be
Pesten nagy sikerrel. Játékát biztos dologbeli készség, ízléses előadás és
szép hang jellemezte.
Cigány gordonkások. A legjobb cigánygordonkás címére F á ty ol
Károly (1830. Nagykároly— 1888. november 11. u. o.) tarthat számot.
8 évig volt kisbőgős Bunkó Antal bandájában. 1848-ban a nemzetőrök sere
géhez lettek beosztva. így került Fátyol Sátoraljaújhelyre. Itt egyízben
Kossuth előtt játszott: jutalmul egy ezüstfedelű pipát kapott tőle ajándékul.
Űjfalussi György felismerve Fátyol ritka tehetségét, magához vette és ta
níttatta. 1857-ben bemutatta a pesti műértőknek. 1858-ban Fátyol a Nemzeti
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Színházban is játszott néhányszor. Ezután Simonffy Káfanán és Pecsenyánszky János társaságában járta be az országot. Luzsénszky báró V ay
Miklós gr. és Károlyi György gr. voltak pártfogói; amolyan udvari muzsikus
szerepét töltötte be náluk. 1882-ben Nagykárolyban gr. Károlyiéknál az ott
időző Rudolf trónörökös előtt játszott. Egyébként a téli évadban Debrecen
ben a Bika szállóban, nyáron a bikszádi fürdőben muzsikált. Jellegzetes,
tiszta, minden ízében magyaros játéka általános sikert aratott. Naturalista
volt, a hangjegyeket nem ismerte. Játékmodorát Mosonyi Mihály egyik
zongoradarabjában örökítette meg. — debreceni Dajna Balogh Bandi
(1850— 1901) 14 éves korától 7 éven át Boka Samu bandájában volt kisbőgős. Bejárta vele a külföldet és mindenütt sikert aratott játékával. Több
cigányzenekarban működött, végül Berkes Bélához szerződött s nála játszott
csaknem élete végéig. Tanítványai is voltak: Bánffy György báró, Pécsy
Szabolcs és Blaskovich Elemér. A Nemzeti Casinóban igen kedvelték.
Groteszk külseje miatt állandó karrikatúra anyaga volt Istók Jánosnak a kü
lönböző élclapokban. Nótákat, táncokat szerzett.
Új fejezet kezdődött a magyar gordonkázás történetében, midőn P op
per D ávid (1843— 1913) 1886-ban a Zeneakadémia tanára lett. Székfog
laló pesti hangversenyét 1886 március 22-én tartotta meg. Ez időtől kezdve,
több mint negyedszázados tanári működése alatt kitűnő magyar gordon
kások egész sorát képezte ki, akik az ő szellemében folytatták az általa meg
kezdett munkát, s ezzel tulajdonképpeni megalapítója lett a magyar gordon
kás-iskolának. Ennek a korszaknak jellemzése már kívül esik e tanulmány
keretein.
Forrásutalás és jegyzetek. A gordonkázás történetének máig is legjobb for
rása Wasielevski: „Das Violencell und seine Geschichte" c. műve. Bár külön ma
gyar fejezetet hiába keresünk benne, elszórtan sóik magyar vonatkozású adatot
tartalmaz. Munkám folyamán elsősorban, ezekre támaszkodtam. Ezenkívül Pohl
Haydn-életrajza' és Hanslick „Geschichte des Concertwesens in Wien“ c. műve
szolgáltatott használható anyagot. Sok esetben vehettem segítségül Kereszíy István
hangversenykrónikáját a Magyar muzsika könyvéből és Weigl B. Handbuch der
Violoncell-Líteratur c. jegyzékét. A lexikonok, részletkérdésről lévén szó, igen
kevés adattal szolgáltak, sőt gyakran cserben hagytak. Többi forrásaimat és meg
jegyzéseimet az alábbiakban egyenként sorolom fel. Himmelbauerről Dittersdoff:
Lebensbeschreibung. (Istel E. kiad.) 111., 116. és 120. I. — Haydn divertimentojéí
gambával Dolmetsch, Marteau négy gamba-szonátáját Meyer C. (az elsőt külön
Döbereiner C.) adta ki. E szonátákkal kapcsolatban feltehető a kérdés, nem Marteau számára készült Haydn kompozíciókkal van-e dolgunk? Űgylátszik. a XVIII.
sz.-ban Magyarországon Marteau volt a gamba utolsó képviselője. A gambáról
hazánkban régibb időből alig tudunk valamit. Egy adat szerint (közli Szabolcsi:
A XVII. sz. magyar főúri zenéje. 52. 1.) magyarul öreg hegedő volt a neve. Csak
úgy el lehetett terjedve nálunk, mint más korabeli, azóta divatját múlt hangszerek.
Gambáról és Baryionról Csuka B.: A Zene XV. évf. 7. sz. és XX. évf, 7, sz, =—
Az Esterházy hercegi zenekarról 1794 után Papp Viktor: Beethoven és a magya
rok. — A Riemann és Zenei lexikonban Lincke, de ez alighanem téves. Wasieleyski valószínűnek tartja, hogy Haydn gordonkaversenyeit (az 5 közül ma csak 2 is
meretes) Marteau számára írta. Ez fenntartható az 1772 és 74-ben készültekre, a
többi (kettő 1781-ből, az utolsó 1874-ből), Pohl szerint is, Kraft Antalnak volt
szánva. A koncertáló szólamból arra lehet következtetni, hogy egy olyan gordon-
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kára íródtak, mely régi szokás szerint egy ötödik, d’ vagy e' húrral volt ellátva.
Amiből viszont az következik, hogy a hercegi zenekar gordonkásai még 5 húros
hangszereket használtak, legalábbis a szólójátékhoz. A D-dur verseny I. tételét
különben Gevaert kiadása erősen megcsonkította (!. a fötéma nélküli repríztl); a
kíséret beethoveni méretű áthangszerelése sem vált a mű javára. Az eredetibe?
falán legközelebb álló alakját André első kiadása „Edition d’aprés le manuscrit original de l'auteur" közelíti meg. Ebben az alakjában Csuka Béla mutatta be a Ma
gyar Rádióban. A Haydn állítólagos vázlata alapján kiadott C-dur verseny Popper
alkotása. A gordonkára vonatkozó legrégibb pesti adatokról Isoz K.: Buda és Pest
zenei művelődése. 74., 87. és 222. 1. — Wagnerről Isoz K.: Zenemükereskedelem
és kiadás a régi Pest-Budán. Magy. Zenei Szle. és kny. 1941. — Grünwaldot em
líti Sebestyén E.: Brahms budapesti hangversenyei. A Zene. XV. évf. 7. sz. —
Szűkről Isoz: „A Filharmóniai Társulat 75 éve“, tanítási módszeréről dr Nádaskay
Béla, az Űjpesti Zeneművelő Egyesület 40 éven át volt elnökének gyűjteményemben
lévő kézirata alapján. Állaga Gézáról Koch E.: A Zene XXII. évf. 12—13. sz. —
Ruhoff a Zenei lexikon Magyar kamarazeneegyüttesek cikkében tévesen mint Rukoff
Ármin. Bürgert, bár Popperral egy időbeni kezdte működését, mint a régi gárda tag
ját, még ide soroltam. — Zmeskállról Sandberger A.: „Ausgewáhlte Aufsatze zur
Musikgeschichte. II. 213. 1. — Ruzitska Györgyről Lakatos I.: Egy erdélyi mu
zsikus vallomásai. Erdélyi ritkaságok. 3. sz. Kolozsvár. 1940. Richter és Ktétsi-t&\
dr. Petz L.: Győr város zenei élete. Richter Offertoriumának partitúrája, egykorú
kéziratos szólamok alapján, gyűjteményemben. Kralt Miklós nem volt a Schuppanzigh-négyes tagja, mint azt a Riemann és Zenei lexikon állítja. A négyes gor
donkásai: 1793-tól Kraft Antal, 1808-tól 16-ig Linké. V. ö. Hanslick i. m. 203.
Kralt Boleros c. művét a Nemzeti Zenede könyvtárából Major Ervin bocsátotta
rendelkezésemre. Kletzerről veszprémi hírlapokban találtam adatokat. Szűk Róza
naplóját Koch ismertette a Székesfőv. Könyvtár kiadványaiban. — Fátyolról Ságh
lexikona 104. 1. és Markó M.: Cigányzenészek albuma, u. o. Dajna Baloghról.Mosonyi említett müve: Tanulmányok zongorára a magyar zene előadása képzé
sére. 2. fűz. XIII. Fátyol modorában. Gordonkára zongorakísérettel átírta Major E.
Kézirat. Popper még élő tanítványaira vár a feladat, hogy a kitűnő mester műkö
déséről személyes benyomások alapján megemlékezzenek. •A függelékül közölt
jegyzékre nézve megjegyzem, hogy Weigl idevágó anyagát sikerült ikibővítenem;
a felsorolt művek legnagyobb részét magam is átnéztem, esetleges tévedések, hiá
nyok mindamellett előfordulhatnak.
Marteau Hongaresejét viola da gombán, cembalo kísérettel 1932-ben mutat
tam be a Magyar Rádióban; Marteau többi darabját, Stainlein és Kletzer fantá
ziáit, Schröder Airs hongrois c. müvét és Fischer Csárdását 1937-ben. Utóbbi al
kalommal Major Ervin tartott bevezető előadást.
Brodszky Ferenc.

M agyar szerzők gordonkam üveinek jegyzéke.
(A fent tárgyalt gordonkaművészek művei megfelelő helyen a szövegben kere
sendők, itt csak nevükre történt utalás. A jegyzék, főként gyakorlati célt tartván
szem előtt, teljességre nem tarthat számot, csak nyomtatásban megjelent és forga
lomban lévő müvekre terjeszkedik ki, beleértve néhány olyan régebbi, illetve kéz
iratos müvet, mely a Zeneművészeti Főiskola könyvtárában hozzáférhető. A kevés
számú eredeti mű indokolttá tette átiratok felvétdét is. Propper nagyszámú, köz
ismert művét (térnyerés céljából ja kevésbbé ismert szerzők javára) nem vehettem
fel a jegyzékbe. A legújabb, nagyrészt kéziratos magyar gordonkaművek jegyzé
két 1. Magy. Zenei Szle. II. évf. 226. 1.)
Auer L.: op. 4. Romanze. (h.) Boté. u. Bock.
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Bartók B.: I. Rhapsodia. Universal-E.
Beliczay Gy.: op. 47. Adagio. Kahnt.
Bürger Z s.: 1. f.
Dohnányi E .: op. 8. Sonate. Schott. — op. 12. Konzertstück. Universal-E.
Goldmark K.: op. 3. Romanze. Breitkopf & Hártel. — op. 39. Sonate.
Schott.
Harsányi T.: Blues. Leduc.
H auser M .; op. 6. No. 1. Romanze. Schubert & Co. — op. 11. Sechs
Lieder ohne W orte. (Romanzen.) Durand. — op. 37. 4 Lieder ohne W orte.
Schubert & Co. — op. 53. Ungarischer Nationaltanz. Schubert & Co. —
táebeslied. Bosworth. — Wiegenlied. André. — „Die Blume.“ Lied. André..
— Lied ohne W orte. Wessely. (mind h.)
H egy esi L .: 1. f.
Hubay J.: op. 20. Konzertstück. (Popper kadenciájával.) Hainauer. —
op. 27. Poemes hongrois. 1, 4— 6. u. o. — op. 32. Hejre Kati. u. o. — op.
33. Hullámzó Balaton, u. o. — op. 34. Sárga cserebogár, u. o. — op. 38.
No. 1. Vor ihrem Bild. June. — op. 47. No. 2. Invocation. Hainauer. —
op. 87. No. 1. Rayon de soleil. Forberg. — op. 95. 1. Brautzug. 2. Stella
Maris. 3. Vorbei. (harmonium kis.) Simon. — Maggiolata. Hamelle. —
Tráumerei. Bosworth. — (op. 20 kivételével mind h.)
Hummel J. N .: Sonate. Peters. — Arioso. (z.) Rahter u. Benjámin.
Jám bor
op. 8. No. 1. Cocturno. (Popper.) André. — op. 9. Zwei
Romanzen. André.
Járai—Janetschek
op. 23. Serenade. Bárd. — op. 50. Sonate. Rózsa
völgyi. — op. 58. Notturno. u. o. — op. 68. Rigaudon. u. o. — op. 69,
Pavane lente. u. o.
Jemnitz A .: op. 17. Sonate. Fischer u. Jagenberg. — op. 31. Szóló
szonáta. Rózsavölgyi.
Joachim /.: op. 9. Hebraische Melodien. (h.) Breitkopf & Hártel.
Kazacsay T.: Wiegenlied. Zimmermann.
Káldy Gy.: op. 72. Serenade. 4 gordonkára. Kézirat.
Kletzer F .: 1. f.
K odály Z .: pp. 4. Szonáta. Universal-E. — op. 8. Szólószonáta, u. o.
Adagio Rózsavölgyi. — Bach~K.: 3 korái előjáték. Universal-E.
K oessler
Atlerseelen. (org.) Simrock.
König—Király P.: op. 19. Sonate. Rózsavölgyi.
Kőrősy P. J.: Romanze.
Kováts F .: Lied vöm Sommerende. Rózsavölgyi.
K osa Gy.: Sonatina (szóló.) Universal-E.)
Lajtha L.: op. 17. Sonate. Leduc.
László A .: op. 2. Melodie. Fürstner. — op. 3. Wiegenlied. Boté u,
Bock.
Lázár F .: Bagatelle. Universal-E.
Lendvai E .: op. 3. 4 Stücke in Suitenform. Steingráber.
Liszt F .: Consolations. (de Swert.) Breitkopf & Hártel. — Zwei
Elegien. (z.) Kahnt. — Angelus. (Winsperger.) Schott. — Vergessener
Walzer. (Busoni.) Breitkopf & HIrtel. — Benediction de Dieu dans la
solitude. (Singer.) Peters. — Ave Maria, Cantique d'amour. (z.) Kahnt.
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M ajláth J. gr.: Dal szöveg nélkül. Szerző k.
^
M ajor J. Gy.: op. 44. Konzert. Méry. — op. 53. Sonate. u. o.
M arkiét A.: Berceuse. (Popper.) Méry.
M ocsonyi A.: op. 9. Sonate. Universal-E.
M olnár A.: op. 12. Gordonkaverseny. Kézirat.
M oór E .: op. 22. Sonate. Sutmann. — op. 40. Ária. Simrock,
op. 55.
Sonate. Kistner u. Siegel. — op. 61. Konzert. u. o. —- op. 109. Solo Suite.
Mathot. — op. 110. Sonate. (2 górd.)
Polónyi E.: op. 18. Scherzo phantastique. Bárd.
Radnai M .: op. 2. Sonate. Bárd.
Ridley— Kohne D.: Hej be fényes csillag ragyog az égen. — Nagy
pénteken mossa holló a fiát. — Szeretlek én egyetlenegy virágom. Táborszky.
R ieger A .: Ave Maria. Rózsavölgyi.
Rózsa M .: op. 3. Rhapsodie. Breitkopf & Hártel. — op. 8. Duó u. o.
Ruzitska Gy.: 1. fi
Siklós A .: op. 54. 8 könnyű darab. Rozsnyai. — op. 55. 3 könnyű darab,
u. o. — op. 56. Ballada, u. o. — op. 67. Humoreszk. u, o, — Gordonkaver
seny. Kézirat.
Stainlein L. gr.: op. 4. Fantasie. Sdhott.— op. 7, Fantasie. u. o. op, 8.
Sonate. u. o. — op. 12. Serenade pour 4 vei. u. o.
Szerémi G.: op. 61. Melodie. Rozsnyai.
Széchenyi I. gr.: Wiegenlied. Hymnophon Veri.
Székács Gy.: op. 17. Vo. 3. Choral. (h.) Hansen.
Szűk L.: 1. f.
Tiszta A.: Gyöngyök (népdalok) gordonkára. Táborszky. — A fiatal
színházlátogató. 1. Bánk bán. 2. Hunyadi L. 3. Ilka. 4. Két huszár. 5. Kunok.
6. Szép Ilonka, u. o.
Végh J.: Romanze. Kézirat.
Volkmann R.: op. 7. Romanze. Breitkopf & Hártel. — op. 33. Konzert.
•Schott. — op. 69. Serenade. (górd. szóló vonós zk., vagy zong. 4 kezes kis.)
u. o. — op. 47. Capriccio. Kistner u. Siegel. — op. 10. Chant du Trubadour.
(h.) u. o. — op. 21. Visegrád. (z.) Rózsavölgyi. — op. 24. Ungarische
■Skizzen. (z.) u. o.
W einer L.: op. 14. Romanze. Bárd.
W inkler A. K.: Grosse Sonate. Mechetti.
Zupancsics-Zoltán V.: op. 11. Albumblatt. Tarantelle. Burleske. Andrt.
Z sám boki L.: 12 apró előadási darab. Rózsavölgyi.
Z solt N .: Berceuse. (h.) Augner. — Elegie. (h.) u. o.
Külföldi szerzők magyaros gordonkamüveinek jegyzéke.
Báron M.: Zingaresca. Schirmer.
Baussnern W .: Terpsychore. No. 1. Ungarischer Tanz. Vieweg.
Behr F .: Zwölf ungarische Tánze. (z.) Litolf.
Bonawitz F. H .: Ungarische Tánze. Bosworth.
Brahms
Sámtliche ungarische Tánze. (Piatti.) Simrock.
Fischer A.: op. 7-. A la Hongroise. Leuchart. — op. 10. Csárdás. Boté
n. B.
Glickh R.: Ungarischer Tanz. Robitsek.
G ock E .: op. 13. Csárdás. Oertel.
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Griitzmacher F .: op. 7. Ungarische Fantasie. Litolf.
Heberlein H .: op. 27. Fantasie Hongrolse. André.
Hóllmann
Ungarische Fantasie. Lemoine.
/éra/ W .: op. 6. No. 2. Zigeuner Tanz. Rahter u. Benjámin.
Kummer F . A .: op. 157. Capriccio über ungarische Nationalmotive,
Hofmeister.
Marteau (H am m er): 1. f.
N eruda F.: op. 38. Mazurka u. Ungarisch. Hansen.
N őlek A.: op. 226. Ungarische Rhapsodie. Simrock. — op. 241. Unga
rische Csárdás-Fantasie. André.
Oudshorn A.: Souvenir Hongrois. Decourcelle.
Sarasaié P.: Zigeunerweisen. (h.) Simrock.
Schmidt F.: Drei fantasiestücke nach ungarischen Nationalmelodien,
Dobiinger.
Scholz B.: op. 37. Capriccio all’Ongarese. Hainauer.
Schröder K.: op. 27. Airs hongtois. Schubert & Co.
Trommer A.: Üngraische Serenade. Oertel.
W eidinger F .: op. 5. Ungarische Fantasie. Robitschek.
W eber C. M .: op. 35. Ungarische Fantasie. (fag.) Schott.
W ilfert B.: op. 2. Ungarische Kaprize. Wetzler.
W underlich. W .: Ungarischer Tanz. (Bártfai emlék.) Schott.
(Átiratoknál a cím mögött az átíró neve, vagy az eredeti hangszer
h. = hegedő, z. = zongora van feltüntetve.)

K Ö N YVSZEM LE
összeállította: Koch Lajos.
Magyar zenei könyvek:
Ádám Jenő: A skálától a szimfóniáig. Turul-kiadás. Budapest, 1934,
224 t
Folyóiratcikkek és különnyomatok:
B akos József: Népdalok és népballadák mint a magyar lélekformálás
eszközei. Diárium. IV. évf. 4. sz.
Bartók János: Beszélgetés Kodály Zoltánnal. Pásztor tűz (Kolozsvár),
X X IX . évf. 4. sz.
Brailoiu, Constantin: Die rumánische Volkmusik. Donaueuropa. III. Jg.
5. Heftv
Csomasz Tóth Kálmán: Népzenénk helye a magyar szellem életében.
Népi Magyarság. Bp. Bethlen Gábor írod. Társ. kiadása. 1943. 105— 114 1.
Lakatos István: Bibliográfia az 1919— 1940 között erdélyi szerzőtől
önállóan megjelent magyar zenei vonatk. munkáktól. Kecskemét, 1943. 22 1,
(különny. a „Láthatár" 1943. márc. sz.-ból).
Lakatos István-. Farkas Ödön zenepolitikai gondolatai. Pásztortűz
X X IX . évf. 4. sz.
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Létfrt&nyi István: Lányi Ernő emlékezete. Kalangya (Újvidék) X II. évf.
4. sz.
Márton Barna-. Népdaléneklés és népzenei törekvések Nagykőrösön.
Hajnalodik (Kecskemét). V I. évf. 3. sz.
M olnár Imre-. Nemzeti zenekultúra. Népi Magyarság (1. fent) 47— 51.1.
Külföldi könyvek:
Chailley, /..- La chanson populaire fran^aise. Paris, Presses Universitaires. 1942. 64 1.
Chamberlain. H. St.: Richard Wagner. 11. Aufl. München. Bruckmann.
1942. X X , 526 1. 1 t.
Coirault. P.: Notre chanson folklonque. Paris, Picard. 1942. 467 1,
Colling A .: Schumann. Paris, N. R. F. 1942.
Conrad, Leopold: Mozarts Dramaturgié der Oper. Würzburg, Triltsch,
1943. V III, 431 1. 28 t. (Das Nationaltheater, 8.)
Dufourcq, N .: Petite histoire de la musique en Europe. Paris, Larousse,
1942. 32 1.
Eichenauer, Richard: Von den Formen der Musik. Wolfenbüttel, Kallmeyer, 1943. 106 1. (Schriften zur Musikerziehung, 8.)
Fellerer, K. G..- Edvard Grieg. Potsdam. Akad. Verlagsgesellschaft
Athenaion. 1942. 128 1. ( Unstebliche Tonkunst.)
Gregor, Joseph: Richard Strauss: Paris, Mercure de Francé. 1942.
H ándel G. F .: Agrippina. Bearb. und übersetzt v. H. Chr. W olff. Textbuch. Kassel, Bárenreiter Veri. 1943. 78 1.
H erzfeld Friedrich: W . Furtwángler. W eg und Wesen. 2. Aufl. Leipzig, Goldmann, 1942. 210 1.
Jahrbuch der deutschen Musik. Herausg. v. H. v. Hasé. Leipzig, Breit
kopf, 1943. 211 1.
Laloy L.: Comment écouter la musique. Paris. Presses Universitaires.
1942. 64 11
Landormy, Paul: Gounod. Paris, N. R. F. 1942. 16-rét.
Landormy. Paul; Schubert. Paris. N. R. F. 1942.
Máhling, Friedrich: Die deutsche romantische Sinfonie. Kurze Einführung. Bér .in, Stollberg. 1940. 24 1.
.
Mozart, W . A.: Briefe und Aufzeichnungen. I. A. des Zentralinstituts
für Mozartforschung am Mozarteum in Salzburg herausg. von E. H . Müller
v. Asow. Teil i.: Familienbriefwechsel a. d. Jahren 1767— 1779. Teil 2.:
Familienbriefwechsel a. d. Jahren 1780— 1791. Briefe an versch. Empfánger.
Aufzeichnungen. Berlin. Metzner, 1942. 4-rét. 588, 575 1. ( Gesamtausgabe
der Briefe und Aufzeichnungen der Familie Mozart).
Musik im Leben des M enschen. Vortrage. Herausg. v. d. Gesellsch.
der Musikfreunde Braunwald. Basel, Gaiser & Haldimann. 1941. 260 1.
Schaeffner, Georg-. Claude Debussy und das Poetische (Aus- Igors
Papieren). Bern, Francke, 1943. 418 1.
Schweitzer, Albert: J. S. Bach. Paris, N. R. F. 1942.
Storck, Karl-. L. v. Beethovens Briefe. Neu herausg. v. W . Krause.
2. Aufl, Paderbom, Bonifacius Dr. 1943. 365 1.
Verzeichnis der Neudrucke altér Musik, Herausg. i. A. des Staatl. In-
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stituts für deutsche Musikforschung von W alter Lőtt. Jahrg. 6. 1941. Leipzig. Hofmeister, 1943. 37 1.

F O L Y Ó IR A T S Z E M L E
A Zene. X X IV . évf. 11. sz. Pataky M ária: A magyar iskolánkívüli ze
nei népművelés. — Haraszti Emil: Husvét a zenében. — Raics István: Handel, az operaszerző és igazgató. — Események a hangversenyéletből. —
12. sz. M olnár Antal: A „Wohltemperiertes Klavier". — Kereszty István:
Brahms kora. (I.) — A. Balogh Pál; Finn zeneköltők. — Csilléry Béla be
mutatkozása Németországban.
Magyar Kórus. 1943. 50. Bittér D ezső: Lehet-e szakképzett kántorokat
nevelni? Tervezet a kántorképzésre. — Főpásztori rendeletek. -— Mellékle
tek: Cantuale kíséretek I. fűz. — Harmat A .: Liturgikus zenénk keresztmet
szete. — A '„Schola Zircensis“ gregorián műsora. -—
Magyar Dal. X L V III. évf. 5. sz. Bartók János; Népdal-énekkari müműzene. — Ottó Ferenc: Zenei tapasztalatok a katonaéletben (folyt.) —
Sztareczky Zoltán: A népi szellem érvényesülése a leventeművészeti héten .
Vikár Sándor: Harcoljunk a zenei ponyva ellen.
Énekszó. X . évf. 5. sz. Horváth Károly: A zene a krisztusi egység szol
gálatában. — Rajeczky Benjámin-. „Juliánusz nyomában". — Horusitzky
Zoltán-. A Bicinia Hungarica 4. füzete. — Lelkes István. Az ének és a rajz
kapcsolata. — Kappa Pál: Tervezet a népiskolai énektanítás ügyében. ■—
Juhász Jenő: Mordvin népdalok. — Svédországi levél (Tóth A lad ár).—
Katolikus kántor. X X X I. évf. 5. sz. Tary Lajos: Nyugdíjat az önálló
kántoroknak! — Faludi Béla: A harmóniák útvesztőjében. —
Allgemeine Musikzeitung (Leipzig) Jg. 69. H offm ann H .: Das SoloW erk im Symphoniekonzert. p. 1 7 1 .— W akkernagel P.: Vöm háuslichen
Umgang mit Bach. p. 191. — W itt B.: 200 Jahre Berliner Staatsoper. p. 207.
— Altmann W .: Gedenktage im Jahre 1943. p. 208. — Müller F .: Fr: Rochlitz zum 100. Todestage. p. 210. —
Die Musik. Jg. 35. Heft 6. W . Bröschky: Der gesellige Tanz unserer
Zeit. — F . Baser: Hermann Grabner. — M. v. Slave: Schöpferische Musiker im Westfalen der Gegenwart. — A. W eidemann: Der melodische Dreiklang als» Ausdrucksmittel. — I. Meuer-Kuhlmann: Goethes „freiwillige
Hauskapelle". —
Der Musikerzieher; Jg. 39. F. Flössner: Die Förderung des Musik schülers durch Konzert- und Opernbesuch. — G. Schweitzer: Rundfunk und
Schallplatte in der Musikerziehung. —
Musik und Kirche (Kassel). Jg. 14. W . Thomas: Zur Überlieferungsgeschichte des Weihnachtsliedes. p. 143. — E. H. Schallenberg-. Heinrich
■Schütz in Italien. p. 141.
Musik in Jugend und Volk. Jg. 5. G. Frotscher: J. S. Bach und seine
Zeit. p. 200; — H. M ajewski: Die Gebietsmusikschulen der Hitlerjugend.
p. 226.
Völkische Musikerziehung ( Braunschweig). Jg. 8. E. Schmitz: Louis
Spöhrs Selbstbiographie. p. 252. — A. M orgenroth: Peter Raabe. Ein Lé
ben für die deutsche Musik. p. 249. — H. Köberle-. Ein Beitrag zur bauerlichen Lebensgestaltung, p. 264.
—

—
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