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Salamon János
(1824- 1899)

1. Szerencsés egybeesés foly
tán több okunk van emlékezni Sa
lamon János kolozsvári m uzsi
kusra.

A maga idején országosan is
mert és tisztelt népzenész nem m a
radhat ki egy, a saját nemzetiségé
ről szóló számbavételből. Amint 
látni fogjuk, az 1848-49-es szabad
ságharc egyik részvevője volt, em
lékének idézése tehát e mivoltában 
is indokolt. Születésének százhet
venötödik, halálának századik év
fordulója is kötelezővé teszi a róla 
szóló megemlékezést.

2. A cigányok II. Ulászló ma
gyar király uralkodása (1490- 
1516) előtt telepedtek le Kolozs
várt. II. Ulászló 1502. október 24- 
én, Budán kelt, Szentgyörgyi Pé
ter országbíróhoz és erdélyi vaj
dához intézett parancsolatlevelé
ben úgy intézkedett, hogy a ko
rábban Kolozsvár városának szol
gálatára rendelt négy sátoralja ci
gányt sem a cigányok vajdája, 
sem más személy semmilyen adó
val ne sújtsa, és a városról el ne 
vihesse.

Kolozsvár városának történeti 
forrásaiban a 16-18. században 
szerepelnek kobzosok, hegedő
sök /hegedűsök, trombitások, sí
posok, ezek nem cigánym uzsiku
sok. A cigányok zenei szolgáltatá
sai mind kolozsvári, mind orszá
gos viszonylatban a 18. századtól 
kezdve tűnnek fel.

3. Salamon János Kolozsvárt 
születeti 1824. március 17-én. Ap
ja, Lajos szintén népzenész volt. A 
gyermek Salamon tizenkét évesen 
árván m aradt, ekkor kezdődött 
zenei pályafutása.

Apja halálának évében (1836) 
lakónegyedének gyermekeiből 
ún. rajkózenekart alapított. Ezt az 
együttest sokszor hallhatták gya
korlás közben a szomszéd Refor
m átus Kollégium diákjai, akik 
m eg-megajándékozták az iljú m u
zsikusokat -  jól jött szórakoztatá
sukért. Salamon híre hamarosan 
túljutott a város határán, s 1838- 
ban a nagyenyedi cigánybanda

klarinétosa első hegedűsnek szer
ződtette. Enyedről körutat szerve
zett a banda prímása, így jutottak 
el H unyad megyébe, ahol megis
merte őket Barcsay Gergely, aki 
Salamonnak pesti taníttatását ter
vezte. Erre azonban nem került 
sor Barcsay közbejött halála miatt.

1839-ben Kolozsvárt találjuk, 
ahol bandát szervezett. Horka Jó
zsi cigányvajda ezt az együttest 
küldte ki heti három alkalommal 
a 12. gyöngyösi Pa la tinus- hu szár
ezred verbuválásaira („bíz, nem 
volt kedves a hidegben, mert nyi
lait az körmöm a hidegtől").

1841-ben a város tiszteletben 
álló bandája volt a Salamoné: Te
leki József gróf bálján ez az együt
tes szolgáltatta a zenét.

A szabadságharc kibontakozá
sával Salamon is részt vállalt a 
küzdelemből: honvédzenekart ala
kított („Kitört a forradalom. Ekkor 
lelkesültem a nép szabadságáért és 
több / ! /  zenekart létesítettem, 
hu szón ketten zenészek katonákká 
lettünk; senki sem erőltetett, a ma
gam meggyőződése szerint tettem 
és a 31. zászlóalj alatt fel is esküd
tem hazáért. Bogdánfy Antal volt a 
századosunk.")

Salamon zenekara a vízaknai 
csatában (1849. február 4.) esett át 
a tűzkeresztségen. Zenekara a 
zászlóalj élén haladt. Salamon 
mellől kilőtték két társát: Nagy Jó
zsef klarinétost és Szimra József 
vadászkürtöst. A piski csata 
(1849. február 9.) reggelén a zene
kar ébresztette a harcba induló
kat. A piski vagy talán a szelinde- 
ki csata (1849. március 11.) után 
Bem a fősereghez rendelte a m u
zsikusokat, majd Kemény Farkas 
alakulatával Kolozsvárra vonul
tak, ahol a toborzásokon m űköd
tek közre. Félig-meddig tréfásan 
emlegetik a források, hogy a víza
knai csata után (vagy a szelindeki 
táborban?) Bem tábornok elé já
rult a m uzsikusok küldöttsége, és 
arra kérte a fővezért, hogy a piros 
nadrágot valamilyen más színre 
cseréltesse fel, mert az ellenség

generálisoknak véli őket és heve
sen tüzel tét rájuk.

Salamon és zenekara kél alka
lommal játszott Bem tábornok 
előtt: elsőízben Kolozsvárt, Teleki 
Domokos házában, Bem szállá
sán, m ásodszor Bogdánfy száza
dos engedélyével állott Bem sáto
ra elé Szelindeken, és ekkor a Bú
sul a lengyel kezdetű éneket is el
játszották.

4. Fennebb említést tettünk Sa
lamon zenekaráról. A kolozsvári 
rajkózenekarból, valam int a nagy
enyedi bandából, illetőleg a pesti 
turné részvevőiből egyetlen tagot 
sem ismerünk. A huszonkéttagú 
honvédzenekarból szó esett a kél 
hősi halottról (Nagy József, Szim
ra József). Név szerint ismert még 
Antal György vadászkürtös, 
Nagy András klarinétos, Salamon 
András és a későbbi együttesből 
Salamon Vilmos (ez utcibbi Sala
mon János fia, akiről még szett ej
tünk).

5. A kor szokása szerint m in
den nagyobb katonai egységnek 
megvolt a maga kisebb-nagyobb 
zenekara, nem egyszer országos 
hírű prímással az élén. Boka Ká
roly (1808-1860) és Farkas József 
(1818-1892) Kossuth kedvenc m u
zsikusa volt. Farkas Miska (1829- 
1890) Klapka seregében szolgált, 
Kálózdi Jancsi (1812- 1883) Dem- 
binski hadtestében, Rácz Pál 
(1830-1885) Gyulay táborszer
nagy aradi ezredében, Sági Balog 
Jancsi (1802-1876) Guyon csapat
testében, Reményi Ede (1828- 
1898), a bécsi zenekonzervatóri- 
um neveltje, Pityó József (1790- 
1888) Görgey honvédéit lelkesítet
te. Sárközi Ferenc (1820- 1897 v. 
1890) -  szintén Bécsben tanult 
muzsikus -  honvédhadnagyként 
N agysándor József hadtestében 
szolgált. A nemzetőröknek is vol
tak muzsikusaik, m int például 
Bunkó Ferenc (1813-1891), Dombi 
Marci (1801-1869).

6. E zenekarok műsoranyaga 
elsősorban indulókból állott. Sala
monról szólva a források a Rákó-



czi-, Kossuth-, Batthyány-, Klap
ka-, Hunyadi-indulót említik, 
emellett cím szerint is néhány 
éneket (Rákóczi és Berzsenyi si
ralma, Kossuth Lajos azt üzente, 
Akkor csinos a bakancsos, Fel, fel 
vitézek a csatára, Huszár vagyok 
kedves babám, az is maradok, va
lamint -  a szabadságharc leverése 
után -  ún. rebellis nóták, melye
kért Salamon János többször is 
vendége volt a városi fogdának.

Az a tény, hogy 1877 és 1880 
között Salamon János a kolozsvári 
színház koncertmestere volt, lehe
tővé tette számára a műsoron levő 
zenés népszínm űvek betéteinek, 
operettrészletek megismerését és 
népszerűsítését. (1880. április 28. 
és június 6, között a kolozsvári 
színház együttese a bécsi Ring 
Theaterben lépett fel egész sor 
népszínm űvel. Fe 1 té tel ezh e tjü k, 
hogy Salamon repertoárja jóval 
gazdagabb volt a vázoltnál, amint 
ezt Káldy Gyula, Dobó Sándor, 
Mathia Károly, Velly István, Mol
nár Antal, Major Ervin és mások 
munkái sejtetik.

7. A műsoranyag kapcsán elő
re ugrottunk, kanyarodjunk hál 
vissza a szabadságharc leverése 
utáni időkhöz.

1854-ben merült fel először 
egy országos turné gondolata. Sa
lamon ötödmagával indult útra. 
Pest felé menet a nagyobb váro
sokban szerepeltek, így elsősor
ban Debrecenben és Nyíregyhá
zán. Ez utóbbi helyen Szénfy 
Gusztávval kerültek kapcsolatba,

Salamon János sírja a Házsongárdi 
temetőben

aki sokra értékelte Salamon játé
kát, és egyengette útját Pesten (az 
ő biztatására vette fel Salamon a 
kapcsolatot Feleky Miklóssal és 
Szén tpétery vei).

Pesten a Nemzeti Színházban 
léptek fel nagy sikerrel -  miután a 
szabályok értelmében Festetich 
Leó előtt lezajlott a sikeres próba
játék. Salamon hangversenyén 
zsúfolt ház volt. „Falrengelő taps, 
zúgó éljenek fogadták a magyar 
népdal ábrándjait, köztük saját 
szerzeményét is. A sajtó elragad
tatással írt Salamonról s az erdélyi 
muzsikusok a közönség, de külö
nösen az akkori költők kedvencei
vé váltak. Vahot Imre, Lisznyai 
Kálmán s az akkor éppen szaba
don levő Sárosy Gyula sokszor 
hallgatták Salamon népdalait, 
sokszor vidultak hegedűje mellett 
szilaj vígságra. (...) Négy esztendő 
múlva, mely idő alatt más váro
sokban játszott, Salamon ismét 
hangversenyezett a Nemzeti Szín
házban, újból dicsőséget arat
ván." 1858-as szereplésükről 
Vahot Imre írt elragadtatással a 
Napkelet című heti közlönyben.

Egy festmény hátlapján talál
ható utalás egy 1865-ös sikeres or
szágos körútra. Más forrás ezt 
nem erősíti meg.

Majdnem két évtizeden át is
mét Kolozsvárhoz kapcsolódott 
élete, munkálkodása. Általános 
népszerűségnek örvendett, a már
cius 15-i ünnepségeknek elm arad
hatatlan szereplője volt.

1874. március 17-én ünnepelte 
a kolozsvári Vigadó nagytermé
ben ötvenedik születésnapját. Eb
ből az alkalombé'il festette meg 
egyik tisztelője majdnem teljes ál
lóképét, melyről ősz hajú, fehér 
bajszú, féltett hangszerét kezében 
tartó muzsikus néz szembe moso
lyogva az utókorral. A szóban for
gó ünneplésen hatvan tagú zene
kart vezényelt az ünnepelt.

1879 szeptemberében lépett fel 
Erdélyben Johannes Brahms és 
Joachim József. Ez alkalommal új
ból előtérbe került Salamon János 
és művészete. A kolozsvári hang
versenyre szeptember 23-án ke
rült sor, ezt megelőző este a ven
dégek és a Zenekonzervatórium 
vezetőségének néhány tagja a 
Nemzeti Szálló (ma Continental) 
éttermében hallgatták a negyven- 
nyolcas m uzsikust és zenekarát. 
Joachim, az európai hírű hegedűs 
lelkesen tapsolta meg Salamon
nak és együttesének játékát, kéz

szorítással és koccintással juttatta 
kifejezésre külön is elismeréséi. 
Salamonék a Rákóczi-indulóval 
búcsúztak a város neves vendége
itől.

1884-ben és 1885-ben Rudolf 
trónörököst és környezetét szóra
koztatta Salamon a görgényi va
dászatokon.

1898. október 16-án Salamon 
bandája játszott az agyagfalvi 
gyűlés ötvenedik évfordulóján és 
székely vértanúk kivégzésének 
em lékünnepén. Ezt követéíen 
nemsokára, 1899. március 21-én, 
hetvenöt éves korában halt meg.

Temetésén jelen volt Kolozs
vár város közönségének igen te
kintélyes sokasága, valamint a 
még életben levét mintegy negy
ven szabadságharcos honvéd. Ba
log János prímás vezetésével 
nyolcvan tagú zenekar játszotta el 
Beethoven Eroica szimfóniájának 
gyászindulóját. A koporsó sírba 
tételének perceiben Végigmentem 
az orm ódi temetőn kezdetű ked
venc nótájára s a szabadsághar
cosnak kijáró Kossuth Lajos azt 
üzente címéi énekre zendítetl rá a 
zenekar.

A család m uzsikus hagyomá
nyait fia, Salamon Vilmos éltette 
tovább. 1870-ben koncert-darabok
kal lépett fel a kolozsvári színház
ban, 1872-ben még apja zenekará
nak tagjaként aratott szép sikert a 
fellegvári majális keretében. Ennek 
köszönhette, hogy gr. Péchy Manó 
ajánlatára meghívták az 1873-as 
bécsi világkiállításra. Ó is meghí
vott volt Rudolf trónörökös 
görgényi vadászataira (1886). 
1871-ben jótékonysági hangverse
nyen lépett fel, 1885-ben pedig az. 
országos kiállítás Dobos-pavilon
jában muzsikált.

& Salamon János temetését kö
vető napon emlékbizottság ala
kult a m uzsikus síremlékének fel
állítására. Nagy Gábor szálloda- 
tulajdonos, egyben kitűnő hege
dűs, Szentgyörgyi István, a jeles 
kolozsvári színész vezetésével és 
szorgoskodásával a bizottság 
több mint ötszáz forintot gyűjtött 
önkéntes adományokból. Az em
lékmű tervezésére és kivitelezésé
re Pákey Lajos építészt kérték fel. 
Pákey el is készítette a dom bor
műves emlékművet, mely a Llá- 
zsongárdi temetőben ma is áll és 
hirdeti Salamon János szabadság- 
harcos m uzsikus emlékét.
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Gálfy Gyula: 1848/49 végnapjai a bánsági hegyvidé
ken 5.25
Glück Jenó': A borosjenó'i vár (1971) 6/9.94 
Harbula Hajnalka: Gazdálkodó zabolai cigányközös
ség 2.27
Herepei János: Gyerővásárhelyi sírkövek 11.29 
Incze Éva: Beszédmód a cigányokról 1.25 
Jakó Zsigmond: Aranyosm ente műltjából (1971) 6/9. 
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Jancsó Béla: Balázs Ferenc (1971) 6/9.100 
Jancsó Elemér: Szentimrei Jenő (1971) 6/9.101 
Józsa Miklós: A Körösi-kutató Musnai László 10.23 
Kovách Géza: Régi aradi m értékegységek (1969) 
6/9.102
Kovács Ferenc: Bőd Péter világítása 11.27 
Lőrincz Sándor Károly: A m agyar 56 utórengései Er
délyben 12
Mikó Imre: Tordától Torockóig, Jósikától Brassaiig
(1973) 6/9.105
Molnár Attila: Cigány(kodás)ok az oktatásban... 2.25 
MolnárB. Lehel: Émlékezés Kőváry Lászlóra 528 
Nagy Géza: „Az életem örökkévaló lesz". Kós Károly 
kilencven éves (1973) 6 /9 .107
Pomogáts Béla: Kulcsok Illyés költészetéhez (1970) 
6/9.111
Rácz Levente: Nagyenyed város házszámozása és 
régi utcanevei 11.20
Róth András Lajos: Egy százéves váltóeke terv 4.24
S.F.: Nagyenyedi diákok barangolásai 5.17
Sas Péter: Bánffy Miklós ismeretlen arca 4.19; Hir-
schler József, a m űvészettörténész főpap 12.30; In
memóriám Herepei János 11.28
Sebestyén Kálmán: Körös fő évszázadai 4,12; M agyar
rádióadó Kolozsvárt 1940-44 között 10.26
Szilágyi Ildikó: Vadvirágok igézete 5.19
Szőke Annamária: Reneszánsz hímzések az Erdélyi
Nemzeti Történelmi M űzeum textilgyűjteményében
5.6



A Művelődés megrendelhető' minden postahivatalnál. Sorszámunk a sajtókatalógusban: 4067. A
Könyvesház sorszáma: 7055. Előfizetőknek egy negyedévre 12000 lej, egy szám ára 4000 lej. 
Magyarországon előfizethető' a Könyvtárellátó útján (1391 Bp., Váci út 19. p.f. 204), a Magyar Napló 
szerkesztőségében (1062 Bp. VI. Bajza utca 18) és a Custos-Zöld Könyvesboltban (11. Margit krt. 6). 
Megvásárolható, illetve előjegyezhető'a Művelődés és a Könyvesház az alábbi helységekben:

KOLOZSVÁR: a szerkesztőségben (utánvéttel régebbi számok is); előfizethető' az Apex lapterjesztőnél
(Micu-Klcin 7); Egyetemi Könyvesbolt; RODIPET; Röser Antikvárium;
TÖRD A: RMDSZ, Vásárhelyi Géza Könyvtár;
ARAD: Tulipán Kft.;
BESZTERCE: RMDSZ;
NAGYVÁRAD: Bihari Napló Lapterjesztő'Vállalat (Canonocilor u. 25. sz.);
MISKE: Hodgyai Edit;
MARGITTÁ: RMDSZ;
NAGYSZALONTA: Arany János Művelődési Egyesület;
BRASSÓ: Áprily Lajos Gimnázium (Pásztori Klára);
FOGARAS: unitárius parókia;
KŐHALOM: református parókia;
NAGYENYED: Bethlen Gábor Gimnázium;
CSÍKSZEREDA: Márton Áron Gimnázium; CORVINA Könyvesház;
CSÍKSZENTDOMOKOS: általános iskola;
CSÍKSZENTMÁRTON: Bajkó István;
GYERGYÓSZENTM1KLÓS: Ambrus András, Kossuth u. 54. sz; Csata Margit;
PARAJD: gimnázium;
SZÉKELYUDVARHELY: Benedek Elek Tanítóképző;
SZÉKELYKERESZT ÚR: múzeum;
PISKI: református parókia;
SEPSISZENTGYÖRGY: BOJTÁR Kft; Csikós Júlia; H-Press; Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület;
BÁRÓT: Városi Művelődési Otthon;
KEZDI VÁSÁRHELY: Bőd Péter Tanítóképző;
KOVÁSZN A: Körösi Csorna Sándor Líceum és Városi Könyvtár;
KÉSI C A: református parókia;
MÁRAM AROSSZIGET: Hollósy Simon Mú'veló'dési Egyesület;
NAGYBÁNYA: Könyvesház *
SZAMOSARDÓ: Vicsai János;
MAROSVÁSÁRHELY: RMDSZ; Vártcmplom parókiája; Fazekas Károly lapterjesztő (Ştefan cel Mare
Ier 20. sz.);
DICSŐSZENTMÁRTON: Sipos Domokos Művelődési Egyesület;
GERNYESZEG: általános iskola;
LUDAS: Székely Réka;
SÁROM BERKE: 1KE
SZOVÁTA: Teleki Oktatási Központ; Szabó Gizella;
SZATMÁRNÉMETI: Baraprest Kft; Papp Piroska;
N AGYKÁROLY: Visnyai Csaba;
N AGYSZEBEN: RMDSZ;
MEDGYES: református parókia;
ZI L AH: Tanítóképzó';
KKASZNA: Hajás Matild;
SARM ASÁG; Horváth József;
SZILÁGYCSEH: MADISZ;
SZILÁGYSOMLYÓ: Báthory Alapítvány;
ZS1BÓ: Mátyus Éva;
TEMESVÁR: Boér Jenó';
LUGOS: Fülöp Lídia;
BUKAREST: Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság.

Laps?,szám unk szerzői:

Kovalcsik Katalin, népzenekutató -* Budapest * Benkő András, zenetörténész * Incze Éva, aspiráns * 
Könczei Csilla, adjunktus * Könczei Csongor, aspiráns * Nagy Olga, néprajzkutató * Rácz Éva, egyetemi 
hallgató * Szőcs Andrea Enikő, egyetemi hallgató * Török Melinda, egyetemi hallgató * Túrái Tünde,
egyetemi hallgató -  Kolozsvár * Benedek Zoltán, tanár -  Nagykároly


