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A romantika napja Európában ekkorra már leáldozott, s vele együtt a 
történelmi operák iránti érdeklődés is megcsappant. A magyar közönség 
is elfordult az ilyen témáktól. A zenei anyag „kihűlt”: a verbunkos divatja 
véget ért, a népies műdal kocsmai magyar nótává züllött. A nemzeti po-
litika iránti érdeklődést pedig a gazdasági érdekek előtérbe kerülése vál-
totta fel. Erkelt azonban, mint láttuk, a világosi tragédia sem törte meg, s 
a kiegyezés sem tántorította el. Életének meghatározó élménye mindvégig 
a szabadságharc maradt. Közönsége viszont már csak hallott vagy olvasott 
róla, s a „tanult” történelem holt anyag, sosem képes olyan izzó szenve-
délyeket lángra lobbantani, mint az átélt. 

Karnagyként Erkel mindent megtett a műfaj életben tartásáért. A Nem-
zeti Színházban több mint harminc kortársának műveit – köztük Thern
Károly, Császár György és mások történelmi operáit – mutatta be. Még-
sem cáfolhatjuk Péterfy Jenőnek az Egyetértés című lap 1880. decemberi 
számában megfogalmazott véleményét, mely szerint Erkelnek „Alig hogy 
előzői voltak, s utódok eddig nem támadtak”, hiszen maradandó, életképes 
alkotások csakugyan nem születtek. 

Erkel távozásával a hazai zenés színpad képe gyökeresen megváltozott. 
Eősze László

(Gyulán, 2010. szeptember 25. én elhangzott előadás első része.)

Lavotta János helye a magyar zenepedagógiában

Számos tanulmány méltatta 
már a verbunkos-szerző, hege-
dűvirtuóz Lavotta szerepét a 
magyar romantika zenei stílu-
sának kialakításában, gazdagí-
tásában és közvetett ismerete-
ink vannak – elsősorban pest-
budai, kolozsvári – színházi 
karmesteri munkásságáról is. 
Azonban egyáltalán, vagy csak 
kevéssé ismert Lavotta ván-
dorélete mögött megbúvó há-
zitanítói tevékenysége. 

Vajon a kor viszonyai között 
Lavotta szerzői-előadói-okta-
tói munkája milyen hatással 
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volt a magyar zenepedagógia kezdeteire? Először azonban látnunk kell, 
a magyar zenepedagógiát a 18. század elején milyen állapotban találjuk. 

Az intézményrendszer hiányát kezdetben a magán zeneoktatás elter-
jedése igyekezett pótolni. Az első magán-zeneiskolát 1727-ben Budán Nase 
György János nyitotta meg. A szervezett zeneoktatás kezdetét mégis a 
Ratio Educationis kibocsátásától (1777) számíthatjuk. Mária Terézia nagy 
jelentőségű rendelkezését határállomásnak kell tekintenünk a magyar 
zenepedagógia történetében, mert a zene ekkor kapott helyet a megre-
formált tantervben. 

Az un. nemzeti iskolák mellett hozták létre a zeneiskolákat, s ezekben 
a tanítványokat ének- és zongoraoktatásban, a pedagógus pályára készü-
lő fiatalembereket pedig generálbasszus és orgonajáték ingyenes oktatá-
sában részesítették. Az egész oktatási szervezet Magyarországon négy 
kerületre oszlott (nem számítjuk ide a saját elöljárósággal rendelkező 
pesti királyi egyetemet), s egy-egy kerület több megyét is magában foglalt. 
A kerületek élén a főigazgató irányította az igazgatása alá tartozó királyi 
akadémiát, a gimnáziumokat és a nemzeti iskolákat. Ebben az időben az 
alábbi nemzeti iskolákhoz tartoztak zeneiskolák: a kassai kerületben 
a kassai és szepesi nemzeti iskolához; a győri kerületben a keszthelyi és a 
pécsi nemzeti iskolánál; a nagyváradi kerületben a nagyváradi nemzeti 
iskola mellett; a pozsonyi kerületben a budai és a pozsonyi nemzeti isko-
lához kapcsolódva; végül pedig a zágrábi nemzeti iskola mellett működött 
a zeneiskola. Ezen kívül a felekezetek is fenntartottak zeneiskolákat, mint 
például a lutheránusok Selmecbányán, a piaristák, evangélikusok Pesten. 

A fenti intézmények tanárain, a kórusvezetőkön kívül számtalan ma-
gántanár működött nagyobb városokban, tehetősebb földbirtokosok tar-
tózkodási helyein, akik „a zenei kultúra terjesztésén mindnyájan sok si-
kerrel buzgólkodtak”.

Azonban, hogy ezek a zeneiskolák céljuknak teljesen megfelelnének, 
ezt természetesen nem minden esetben állíthatjuk. Hofecker Imre, zene-
oktatás-történetünk krónikása írja az induló magyar zeneiskolákról: 
„Akadtak ugyan egyes tanintézetek, amelyekben a zene elemein túlmentek, 
s melyekben a tanítás magyar nyelven folyt, ezekben azonban a tanítás 
kezdetleges, hiányos, kapkodott, minden következetes rendszer nélküli és 
magasabb igények mellőzésével, tehát úgyszólván nagyon csekély szellemi 
eredménnyel volt. Ez intézetek körében nagy volt a szegénység, és az anya-
gi korlátoltság, mely minden kedvezőbb lendületet lehetetlenné tett.”

Bármennyire is ellentmondás jellemezte a kor zenei életét, a 28 eszten-
dős, ekkor még kancellista Nemes Lavotta János fontos döntést hoz. Mi-
után nyugdíjazási kérelmét a kőszegi helytartótanács elutasítja, s írnok-
ként rövid ideig még báró Orczy László alkincstárnok házában lakik, 
végleg hátat fordít a biztos megélhetést nyújtó hivatalnoki pályának. A 10 
éves korban elkezdett hegedülése, amelyet jogi tanulmányai alatt sem 
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hanyagolt el, valamint az alig húsz évesen papírra vetett első darabja, 
a Rethorica azt jelzik, hogy apjától örökölt zenei tehetsége a több száz 
éves családi hagyománynál jóval erősebbnek bizonyult.

A Pozsonyban, Nagyszombatban nevelkedett, majd Bécsben is időző, 
jogi tanulmányait pedig Pesten bevégző Lavotta már nem ismeretlen a 
közönség számára, amikor „Muzsikai akadémiát hirdetnek bizonyos nap-
nak esti 6 órájára a Hét Elector szálába”. Tartsanak magyar színielőadá-
sokat a Budán összeülő országgyűlés alkalmával – veti fel Kazinczy Ferenc 
lapjában, az Orpheuszban. Hoffmannsegg gróf, a jeles szász természetku-
tató és utazó már vidéki útjain is azt tapasztalta, hogy a „magyar urak 
házában a zongora, meg a magasabb zenei műveltség eléggé otthonos”. Gróf 
Zichy Károly országbíró, aki a magyar színügy elkötelezettje, igen szereti 
a zenét, s maga is szépen énekel, fiai nevelését bízza az „udvari mester” 
tisztet betöltő Lavottára.

Ez idő alatt 1792. július 22-én a Nemzeti Játszó Társaság „A Tisztség 
eladás” című érzékeny játékot hirdető színlapján már ez olvasható: „A 
muzsika igazgatását már régen különös talentumairól esméretes Lavota úr 
vállalván magára, oly állapotban teszi a muzsikát, hogy nemcsak válogatott 
szimfóniákkal, hanem nemzeti magyar táncnótákkal is gyönyörködtesse az 
érdemes nézőket…”

Lavotta harminc éves korára tehát már országosan ismert muzsikus, 
akit a magyar nemesi családok szívesen láttak vendégül, akár hosszabb 
ideig is. Haláláig közel húsz kúriában tölt hosszabb-rövidebb időt, első-
sorban Kelet-Magyarországon: Lónyai Gábor Ung vármegyei főispánnál 
Deregnyőn, Gyürky Pál megyei főjegyzőnél Losoncon, Papszász József 
táblabírónál Szárazbeőn, Eördögh Alajosnál Szabolcsban, Almásy Ignácz 
közbirtokosnál Szőllőskén, Nánásy András táblabírónál Tiszafüreden, gróf 
Teleky Imrénél Debrecenben, Szepessy Zsigmondnál Berentén, az Uray-
házban Beregsurányban, Benkó Jánosnál Nógrádban, Elek Istvánnál Tisza-
szőlősön, a Csokonait is vendégül látó Puky Istvánnál Gesztelyen, valamint 
a haláláig hű barát Őry Fülöp Sámuelnél Tállyán.

A felsorolt udvaroknál eltöltött idő – leszámítva a színházaknál töltött 
éveket – Lavotta életének mintegy felét teszi ki. Komponálása mellett a 
muzsikai akadémiákon kívül hegedűjátékával e vidéki társadalmi esemé-
nyek (bálok, estélyek, házi muzsika- és egyéb hangászati mulatságok) 
alkalmával szerezte a legtöbb elismerést. Amikor pedig hosszabb ideig 
tartózkodott egy-egy háznál, akkor vendéglátói Lavottát legtöbbször há-
zitanítói feladatokkal is megbízták. Ennek során oktatta – a már említett 
gróf Zichy Károly országbíró fiain kívül – Papszász József táblabíró gyer-
mekeit Szárazbeőn, az Elek-testvéreket, Johannát és The éziát zongorára, 
Menyhártot és Mihályt pedig hegedűre Tiszaszőlősön, Nánásy András 
táblabíró feleségét Veresmarty Eleonórát Tiszafüreden hegedűre és 
zon gorára.
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Lavotta János vajon milyen felkészültséggel, elgondolással, módszerrel 
foghatott neki a tanítványok iskolarendszert nélkülöző oktatásának?

E tekintetben hasznos tapasztalatot nyújthattak még a számos helyen 
megalakult zenészegyletek, így Lavottának is, aki színházi évei alatt a ko-
lozsvári Societas Musica tagja volt. Az egylet szerteágazó feladata között 
szerepelt ugyanis a zeneoktatásról való gondoskodás, tagjait hangszeres 
muzsikálásra szervezte, hangversenyeket rendezett, szorgalmazta a kot-
takiadást stb. Ezeket a törekvéseket Lavotta tevékenysége során mind 
fellelhetjük.

A Bécset is megjárt Lavotta vajon olvasta-e Leopold Mozart Hegedű-
iskola (1756) című könyvét, amelynek 1787-ben megjelent harmadik ki-
adása Magyarországon is hozzáférhető volt? Ismerte-e az első magyar 
nyelvű zeneelméleti tanulmányt, a Sárospatakon működött Maróthy 
György munkáját? Vagy mennyire lehetett tudomása az 1802-ben kiadott 
első magyar nyelvű zongoraiskoláról, Gáti Istvánnak A kótából való 
klavírozás mestersége című munkájáról? Nem tudhatjuk.

Azonban egy olyan virtuóz hegedűsnél, mint Lavotta, s aki szinte ta-
nári gondossággal letisztázta, rendszerezte, vigyázta kéziratait, a tudatos-
ság, igényesség pedagógiai munkájában is okkal feltételezhető. Ha általunk 
ismert módszerek követéséről nincs is tudomásunk, alapismeretként még 
mindig ott lehet Lavotta tapasztalása, élménye, ahogyan tanárai – Zistler 
József, Sabodi Bonaventura, Hosszú Ferenc, Glantz György – a hangsze-
res tudást átadták neki. S hogy az idő során ez a tapasztalat feltételezésünk 
szerint egy határozott célú tanítási módszerré állhatott össze, arról mint-
egy fél tucat pedagógiai célú darabja árulkodik.  

Nevezhetjük-e a verbunkos-szerző, a hegedűvirtuóz, az első színházi 
karmester, házitanító Lavottát mai értelemben zenepedagógusnak? 

A maga korában feltétlenül. Lavotta János, mint annyi más területen, 
ebben is előfutára annak a zenetanár típusnak, aki már intézményes ke-
retek között, egyre gyarapodó módszertani ismeretekkel, megélhetést 
biztosító fizetésért oktathatta növendékeit. Azonban Lavotta ilyen bizton-
ságot nyújtó körülménnyel még nem rendelkezhetett. Zenetanításának 
módszerét saját szerzeményeinek felhasználásával alakította ki. Bár rap-
szodikus természetét a róla szóló írások gyakran felemlegetik, a hegedü-
lést, kottaírást napi feladatának tekintette. Közlékeny ember lévén bőséges 
időt tölthetett tanítványaival, akikkel – mint a Soós úrfiknak ajánlott hat 
menüett bizonyítja – bensőséges kapcsolat kialakítására törekedett. 

Dombóvári János

(A Gyulán 2010 szeptember 25-én elhangzott előadás első része. 
Lavotta zeneszerzői munkásságáról szóló írást lapunk következő számában közöljük.)




