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Cigány zené szek az l848l49,€s szabadságharcban

A magyar cigánymuzsikusok é vszázadokon át jelent s
szeí epet töitöttek be a szórakoztatásban- A krónikák
feliegyzik, hogy már ll. Rákóczi Ferenc szabadságharcá-
ban is ré szt vettek, é s a fejedelmet Rodostóig kí sé r-
té k. Nagy csapás é rte  ket a szatmári bé ke után, mive]
a bé csi urak fü]é t bántotta a magyar muzsika, l, József
császár parancsára elkobozták hangszereiket, s a sze-
gedi vár udvarán elé getté k a heged ket, a tárogatókat
é s a cimbalmokat, Szomorú  látvány lehetett, amikor a
kenyé rkeres  hangszerek elhamvadtak a lángokban,
amikor a máglya körül jaiveszé keltek a mindenükt l
megfosztott cigányzené szek.

Amikor a Batthyány-kormány 1848, máius 7-é n
nagy er feszí té sek árán kier szakolta a királyi rende-
letet, amely az önálló magyar hadsereg megteremté -
sé nek szolgált alapjául, é s megkezd dtek a honvé d
toborzások, a cigánymuzsikusok egysé gesen a nagy
esemé ny mellé  gyülekeztek, segí tetté k a toborzások
sikeré t, É rdemes figyelemmel kí sé rni az akkori esemé -
nyek sorozatában a magyar cigányzené szek szerepé t
é s önké nt vállalt magatartását, A legiobb cigányzene,
karok, hangszereikkel a kezükben Kossuth zászlaja alá
gyülekeztek. Beosztást kaptak a megalakult Csapatok-
ban, Az ütközetekben indulókkal, verbunkosokkal é s
csárdásokkal ]elkesí tetté k a honvé deket, Az 1848/49,
es forradalom é s szabadságharc ideié n  k is hozzájá-
rultak a nemzetj lelkesedé s é brentartásában. A ci-
gányzené szek magatartásáIól, muzsikájáról a korabeli
ú jságokban, politikusok, í rók, zené szek to]]ából ma-
radtak fenn korh  leí rások-.,

Az e]s k között kell megemlé keznünk az l790-ben
szü]etett Pir!,d ]ózsef fe|vidé ki cigányprí másról, Hat
Jáb magas (majd' 2 mé teres), daliás megjelené s  em-
ber volt, Becsületes, tiszta jeJJem , rendkí vül né psze-
r  muzsikusnak ismerté k  t. Mindig magyaros ruhát
Viselt, amit nagy ezüst gombok dí szí tettek, csizmáján
pedig ezüst Sarkantyú t pengetett. A szabadságharc
idejé n zenekarával egyú tt Cörqea csapatában szolgált,
Ré sZt Vett az iglói é ijeli csatában é s a branyiszkói üt-
közetben, Egy alkalommal zené szeivel elté vedt é s az
ellensé g fogságába kerültek, Nehezen tudtak aZ akasZ-
tás el J megmenekülni, de muzsikájukkal vé gü1 is
meelágyí tották az ellensé ges katonák SZí Vé I. Pityó ]ó-
zsef neve aZ l849, iú ]ius 15-é n lezajlott váci csata le-
í rásában is szerepel, A feliegyzé sek szerint amikor a

fels  városré sz viskói é gtek, a honvé dek az ,,É g a kuny-

1998. márclu§ l5-é n a Barát§ág küIónsámában emlé kezett
meg az l84E-49-es §zabadságharcról. Most É vforduló rova-
tunkban emlé kezünk a ülágosi fegyveí leté tellel vé gé té rt sza,
badságharcra, bemutatva továbbt olyan nemzeti§é gl sárma"
ású  szerné lytsé geket, áldk é letüké t áldozhí k vagy ré szt vet,
tek a magyarság küzdelmé ben é s alig vagy egyáltalán nem is-
mertek.
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hó, ropog a nád.,," kezdet  friss nótával megtámad-
ták a piacon ácsorgó eJiensé ges katonákat, A kí sé r 
zenekar Pityó bandája volt.

Sáqi Baloq János cigányprí más iS azok köZé  tartozott,
akik a szabadságharc ideié n sem pihentetté k heged i-
ket, A hí vó szót meg sem várva, zené szeivel együtt
menetelt a honvé dek é lé n, Né pszer  muzsikus volt,
aki pályafutását Bihari János hí rneves bandáiában
kezdte. Arról is nevezetes, hogy   szerkesztette az els 
cigányszótárt, dé  arról is, hogy az eredeti Rákóczi ke-
serg í  az egé sz országban csak   iátszotta, A szabad-
ságharcban hí rnevé hez mé ltóan viselkedett. Ré sZt
vett Tokajnál a Schlick elleni csatában, azután
Tarcalnál, továbbá a branyiszkói csatában é s az iglói
ütköZetben. Utol|ára a szerencsé tlen kimenetel  te-
mesvári csatában iárt, lnnen G UOn tábornokka] Tö-
rökországba menekült, ám a honvágy nemsokára ha-
7ahazta

Nemcsak a cigányzené szek köZött, hanem a társa-
dalom más ré tegeiben is nagy tekinté lye volt Sárközi

Ferenc cigányprí másnak, É rdemejé rt Kossuth Lajos
hadnaggyá lé ptette el  é s kinevezte a szabadságharc-
ban ré sztvev  összes cigányzené szek f karmesteré vé ,
A 47, honvé d zászlóaljjal ré szt vett Budavár bevé tel-
é ben, de ott volt lsaszegné l é s a debreceni ütközetben
is, Sárközi Ferenc a világosi fegyverleté tel után majd-
nem az aradi börtönbe került, Szerencsé jé re az oszt,
rák császári biztos - aki mé g Bé csb l emlé kezett rá -
felismerte é s szabadon bocsátotta. Arró] is van fel-

|egyzé s, hogy az l850-es é vekben - amikor a cigányze-
né ]é s a nemzeti ellenállás egyik kifejez je lett a köz-
vé lemé ny szemé ben - a gárdonyi Sárközi Ferenc or-
szágos körú tra indult-

A szabadságharcban ré sztvev  cigányzené szek so-
rában szerepelt Btlnfrd Ferenc, a nagy tudású  cigány-
prí más is, Kortársai emlí tetté k, hogy különleges za-
matossággal, é geí   t zzel muzsikálta a magyar nótá-
kat. zenekarával több csatában ]elkesí tette a honvé -
deket, Ebben az id ben szerezte ,,Keserg ' cí m  szerze,
mé nyé t, öSSZefüggé sben azzal a sajná]atos ese-
mé nnyel, amikor az olasz csapatok felé getté k Losonc
városát é s Bunkó Ferencnek is odaé gett mindene.
É letkedvé t azonban nem vesztette el- ké s bb felke-
rült a f városba é s külföldön is szerepelve sok dics -
Sé get aratoll a magyar zené nek

A korabeli dokumentációk szerint csaknem hatezer
magyar cigányzené sz vett ré szt a szabadságharcban,
Egyikük volt a nagykárolyi Fátyol Károly, aki gordon-
káské nt emelkedett hí rné vre, s a szabadságharc alatt
Bunhó Anla] zenekarában m ködött. Ké s bb Debre-
cenben saját zenekart alapí tott é s innen indult el a Vi-
lághí r felé .

A cigányzené szek m sorai szí nesek é s változatosak



voltak, El té rbe kerültek a szabadságharc dalai, a
Nemzeti dal, a Szalontai nemzet I dal. a Kossuth-
nóta, a Kossuth Lajos é desapám, a Vörössipkás zász-
lóa)j dala, a jászok tábori tánc-nótáia, a Zöld asztalon
é g a gyertya, a Budavár ostroma, a Komáromi hon-
vé dnóta, Ugyanekkor ú j indulókkal is b vültek a m -
sorok, Minden Zené sz ismerte é s játszotta a
Batthyány-, a IásZ-Kun-, a Kossuth-, a Damjanich-, az
Isaszegi- é s a Klapka-indulókat. A verbunkosok közül
divatba jöttek: a HuSZát a Mártogatós, a Három-
lé pé s, a Hatvágós, a Saí kantyú s dallamok é s más pat-
togó ritmusú  daiok, A legs r bben megzené sí tett é s
legtöbbet szerepl  szövegek költ je Pet fi Sándor
volt, Iel]emz , hogy az ismeretleneket nem számí tva
183 zeneszeí z  203 Pet fi versre í rt zené t. Pé ldául a
Nemzeti dalt - csak 1848-ban - hatan Zené sí tetté k
meg,

Számos zenem vet komponáló é s országszerte is-
mert cigányprí más volt BOrzó Miska- Napjainkban is
iátsszák a ,,Losonc vé gromlása" cí m  keserg  nótáját,
ami az l848/49-es esemé nyek hatásáí a született, En-
nek törté nete aZ, hogy l849, augusztus 8-án Grabhe
orosz generális cserkeszei né gy oldalról felgyú itották
Losonc városát. Ez a lovasság a Korona kávé ház el tt
ú ldöz be vette Borzó Miska é s Dombi Marci zenekarát,
de vé gül is sikerült elmenekülniük, Borzó Miska szer,
zemé nyei közül ma is né pszer  a Borsodi emlé k, az Is-
tenes csárdás, az Andalgó é s a Friss,

Az imé nt emlí tett Dombi Marci egyé bké nt igen é rde-
kes egyé nisé ge volt a szabadságharcnak, 47 é ves korá-
ban tizenhé t tagú  zenekarával lé pett be a nemzet rsé g
soraiba, Ré szt vett a kassa melletti csatában, ahol
majdnem foglyul esett_ Mikor hí rü| iött |849-ben aZ
olosz csapatok betöí é se, s a nemzet rök egy ré sze
visszaté rt Rimaszombatba, Dombi is csatlakozott hoz-
zájuk. Vagyonos cigányprí más volt, a szabadságharc
ideié n nehé z tölgyfaládában hordoztatta megtakarí tott
pé nzé t, Zenekara igen né pszer  volt a honvé dek köré ,
ben, s mé g a vaskosabb tré fák miatt sem haragudtak.
Megtöí té nt, hogy a mulatozó honvé dek kí vánságára egy
platánfa teteié n muzsikáltak, A gömörmegyei urak a pá-
ratlanui szé p cigány arcké pé t olaiban megfesttetté k é s
a rimaszombati kaszinóban helyezté k el,

A legendás hí r  Kolozsvári Salamon |ános cigánypri
más a szabadságharc idejé n zenekaráva] együtt Bem
apó erdé lyi hadtesté hez volt beosztva. A honvé dekkel
együtt indultak rohamra é s harc közben muzsikájukkal
riadóztatták a harcosokat. Amikor 1848-ban bé ké s
é leté t felcseré lte a harci kú fitel, í gy nyilatkozott, ,,Ki-
ütött a forradalom! Lelkesültem a né p szabadságáé rt
é s több zenekart lé tesí tettem. Huszonketten zené sz
katonák lettünk,., Senki sem erültetett, A magam
meggy z dé se szerint lettem tábori muzsikus é s a 3l,
zászlóali alatt is felesküdtem a hazáé rt. Büszke vagyok
arra, hogy Boqdánfi Antal a századosunk." Salamon já-
nos zenekarával lé szt vett az l849-diki é vben lezaIlott
ví zaknai csatában is. Ezt örökí tette meg Mülbe.k Kár-
oly raiza, ameJyen Salamon ]ános tábori zené szeivel,
Bem f vezé r oldalán lelkesí ti a honvé deket, s e pilla-
natban Nd4y ]ózsef kiariné tos é s Szimra |ózsef nagyb -

g s az ellensé g golyójától találva megsebesült. Sala-
mon ]ános cigánypfí másról a ké s bbi id kben is so-
kat lehetett hallani, mert zenei tudásáról é s igaz haza-
fiságáról több alkalommai tett tanú bizonyságot.

A dunántú liak leghí resebb cigányprí mása, a gy ri
Fdrfrds Miska az els k között ielentkezett tábori muzsi-
kusnak. Klapftn György hadtesté hez került é s itt lelke-
sí tette a csatába vonuló honvé deket. ]irté kes mester-
heged ié t is magával vitte, amir l az a hí r iárta, hogy
- abban az id ben igen tekinté lyes összegé rt 300 fo-
rinté rt, olasz csigát tetetett rá, a nagyobb pompa ked-
vé é tt, Világkörüli turné iáról is nevezetes Volt, Amikor
l8óO-ban Amerikába utazott, a bú csú zásra megjelent
tömeg miatt nem ]ehetett iárni a gy ri utcákon,

A szabadságharc esemé nyeit l elválaszthatatlan
Bo&a Károly, a hí rneves debreceni cigányprí más is, aki
a század közepé nek egyik legklasszlkusabb cigányze-
né sze volt. Huszonné gy tagú  zenekarában vadászkür-
tösök é S tárogatósok is szerepeltek Debrecen ré szé r ]
nagy megbecsülé sben ré SZült, l845-ben a város pol-
gárai közé  iktatták, Kedvelt zené sze vo]t Kossuth La-
josnak is, gyakran játszotta annak kedvenc nótáját:
,.Megkövetem a tens nemes vármegyé t,,," A szabad-
ságharc alatt, amikor a magyar kormány Debrecenben
m ködött, a politikusok több alkalommal is felkeres-
té k Boka Károly házát. Nem egy esetben ott tartották
bizalmas tanácskozásaikat.

Amikor kitört a szabadságharc akadtak cigányzené -
szek, akik külföldt l is hazajöttek é s tábori muzsiku,
sokké nt ré szt vettek a csatákban. Kálózd,i |ános cigány-
prí mást is, aki a korábbi é vekben a bé csi konzervatóri-
umban szerezte meg ké pesí té sé t - ilyen szándé k hoz-
ta haza, Dembinszky hadtesté ben kapott beosztást. A
szabadságharc utáni é Vekben, l8rl-ben kit n  zene-
kart alapí tva, fol1tatta külföidi szereplé seit_ A londoni
Alhambra szí nház karmestere lett, Innen a kí nai csá-
szári hadsereghez került, Sorozatos kitünteté sei után
l87ó-ban hazaiött é s RácZ Pali, majd Berkes Bé la ze-
nekarának lett betaní tó karmestere,

Gönczg Károly a Bereg megyei cigányzené szeket ké p-
viselte a szabadságharcban, nagy szellemi é s testi
eí  vel, ví g kedé llyeI bí ró magyar zenekarvezet  volt.
AZ l848-aS esemé nyek ideié n a tizenhat tagú  zemplé -
ni önké ntes csapatnál m ködött, Ez a zenekar fú vós
é s vonós zené szekb l szervez dött, de volt közöttük
ké t dobos is, Többek köZött Köpcsé nyben jártak, itt
Vette át  ket Móga tábornok hadteste, Ké s bb Gör-
geyhez kerültek. Vele Vettek ré szt a Bé cs alatti ütkö-
zetben. Itt esett el Rácz nev  kisdobosuk. Bé csb l
visszavonulóban a szolnoki csatában küzdöttek, A vi-
Iágosi fegyverleté telné ] a zenekar mé g idejé ben eJvo-
nult, í gy elkerülte a fogságot,

]ómódú  é s nagyhí r  zené sz családban született M,í -
í Ui Lajos cigányprí más, Szereplé se a szabadságharc-
ban l848  szé n kezd dött, amikor Andrássy Cyula
gróf szervezte a zemplé ni önké ntes Csapatot, Mányi
Laios lett a tábori Zenekar Vezet ie. A sereggel együtt
ré szt vett a schwechati csatában, ké s bb pedig a ká-
polnai ütközetben, ahol már a debreceni Bocskai
zászlóaljhoz osztották be. Tekinté lyes megjelené s 
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ember Volt. Egy Sáros megyei, Ba-
jusz nev  poé ta í gy í rt róla ,Már yi

Lajos Schwechátnál a vörös sipkás
zenekar é ]é n a Rákóczi nóta felzú -
gó hanglai között harsogta a lelke-
sí t  szóZatot." De azt iS feljegyez-
té k róla: Lavotta, Csermák é s Biha-
ri szerzemé nyeinek el adását ha-
tározott jelleggel, acé Ios u jjaival
é s viilámgyors vonójával szinte
utánozhatat]anná tette,

Úihelyi ealázs Kálmán volt a
legfiataiabb, aki cigány tábori ze-
né szké nt szerepelt az l848/49-es
szabadságharcban, Tizenhárom
é vesen állt be atyja zenekarába, s
a misko]ci nemzet rökke] ré szt
Vett a görömbólyi é s zsolcai csa-
tákban. l849 augusztus havában
a bevonuló orosz csapatok el l a Bükk-hegysé gbe
hú zódtak fel, A fiatal zené sz ap|ával együtt Vidí totta
a buidosókat. Az l850-es é vekben saiát zenetársula-
tot szervezett,

A szabadságharc é veiben a lovasságnál is szí vesen
fogadták é s alka]mazták a cigányzené sz klariné toso-
kat, valamint a tárogatón iátszókat, mivel kiváIóan
tudtak riadóztatni, Az akkori huszárezredekben - tá-
bori zené szké nt - pompás, szürke lovon ültek, Kis do-
bok is voltak náluk, ezek ké tfel l csüngtek, fé nyesen
szelszámozott lovaik nyakán, Úgy hordozták é s kezel-
té k ezeket, mint egykoron 11. Rákóczi Ferenc emlé keze-
tes tábori zené szei.

Nemzetünk dics sé ges forradalmi esemé nyeit fel-
idé zve a h sök soraiban megtisztel  helyet í oglal el
Remé nyi Ede, világiáró virtuóz magyar heged m vé sz,
  nem volt cigányzené sz, de tábori muzsikuské nt is
m ködött, amikor magával ragadta 1848 márciusának
fuvallata, Ebben az id ben Londonban a Király Szí n-
ház zenekarának els heged se, konceltmestere volt,
ami hú sz é ves lé té re nagy karriert jelentett. Amikor
hí rt szerzett az itthoni esemé nyekr l, otthagyta a lól
jövedelmez  zenekari állást é s hazasietett Pestre, Ka-
tonának jelentkezett é S a kiké pzé s után Klapka György
seregé hez került,

Baráti köré ben gyakran emlegette cörgey Artú r tá-
bornokkal törté nt e]s  talá]kozását, Ez annál is inkább
felejthetetlen volt számára, mert Görgey eleinte nem
t rte hadtesté ben a Zené szeket, Vé lemé nye az volt,
hogy ezek mulatozásra szoktatják a tiszteket é s lazí t,
iák a fegyelmet, Ké s bb változott a vé lemé nye é s ami-
kor a bányavárosban táborozott, töí zskara ré szé re ci-
gányzené szeket hozatott, Nagy mulatozásokat rendez-
tek, Ezután találkozott Remé nyi Edé vel, aki baráti kö,
ré t szórakoztatta heged jé vel, A szobába lé p  tábor-
nokot nagy lelkesedé ssel fogadták. Görgey ekkor a he-
ged shöz lé pett:

- Kicsoda ön hadnagy ú r? - ké rdezte,
- Tábornok ú rnak alássan jelentem Remé nyi Ede

hadnagy vagyok,
Görgey válaszolt:
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Mülbeck Károly raiza

- Hallottam már az ön hí ré t, valóban ön az a hí res
heged s?

- É n vagyok, tábornok ú r - felelte,
A tábornok bólintott:

ön mától kezdve szárnysegé dem! De a heged jé -
re is szüksé gem van é s szüksé ge van az egé sz hadse-
regnek, MoSt pedig uraim, ne zavartassák magukatI
Engedelmükkel é n is maradok,

Remé nyi ké zbe vette csodálatos hangú  é s remek
lakkozású  heged jé t. A ,,Repüli fecsfté m",et játszotta,
ami egykor Rákóczi Ferenc feiedelem nótája is volt.

Remé nyi Ede csatáról,Csatára köVette a honvé de-
ket, Debrecenben járt, amikor mega]akuit Kossuth La-
jos kormánya. ott Volt Budavár ostrománál é s cigány
zenekara é lé n a Rákóczi-indulót hegedülte, Amikor
Görgey Világosnál letette a fegwert Remé nyi Edé nek
iS menekülni kellett. Amikor ké rdezté k t le, hogy mer-
re megy, í gy fele]t: - ,A nagaví láqba_ ltt vé qe a maggar dal-
nah. Ki tudja mikar csendülhet fel ismé t heqed mön a
Rákóczi-induló- Hallom fel is vagqok adva a cászáriaknál,
mert Hentzinek elmuzsikáltam a Ráhóczi-indulót-" A császári-
ak mindenfelé  keresté k  t, de barátai é s ióakarói ré -
vé n sikerült kiiutnja az országból, Távozásának é jsza-
káját baráti köré ben töltötte é S miel tt e]bú csú Zott
volna, heged jé n a .,Repü]i fecské m"-et iátszotta,

Az önké nyuralom idejé n az osztrák kormány a ma-
gyar zené t sú jtó inté zkedé sek Sorozatát rendelte el. A
Rákóczi-indulót é s a kossuth-nótákat halálbünteté s
terhe alatt tilos volt é nekelni, vagy muzsikálni, A zene-
karok csak cenzú rázott m soí okat mutathattak be, A
magyar zené t mé g a magánlakásokban sem engedté k.

A cigány muzsikusok ezeket az inté zkedé seket sorra
megszegté k, Rendü]etlenül iátszották azokat a dalo-
kat, amelyeket, a né maságra í té lt akkorj szez k, é le-
tük kockáztatásával is megí rtak. Ezzel a magatartásuk-
kal a cigányzené szek, a szerz ké s az  ket pártoló ha ll-
gatóság a nemzeti óntudat é s a magyar hazafiság kife-
jez  jelké peivé  váltak,

Somogyvári S. Gyula
a Komárom-Esztergom Megyei

HoniSmereti Egyesület tagia

süví t  go|yók k zt ts muzsikáltak (salamon lános zenekara a ví zaknai csatában)


