
A 19. szazad masodik feleben egyre
nepszerubekke valtak a fuv6segyutte-
sek, amelyek hangzasukat es mobilita-
sukat tekintve egyarant alkalmasak vol-
tak szabadteri muzsikalasra. Nem volt
ez maskent Budaorson sem.

1932 es 1936 k6z6tt muk6d6tt. Ez ut6bbit
vette at 1938 vegen Florian DrixJer, maid a
budapesti rend6rzenekarban hivatasos ze-
neszkent tenyked6 Silvester Herzog] 930-
ban Johann BraurVBat6 is zenekart ala pi-
tott, amit 1934-ben Josef Krizsano-
vitsctVKisvari vett at es amely tisztes hirnev-
re tett szert "Jousch-Michl-Banda" neven.

A kitelepules utan szinte h6napok alatt
megalakult zenekar misszi6t teljesitett. Az
1947-ben hivatalosan is megalakult Buda-
6rsi Hazai Zenekar mind a mai napig mu-
k6dik, generaci6kat nevelt maganak, fiata-
lok szazaival ismertette meg az itthon mar
feledesbe meruit dallamokkal, hagyoma-
nyokkal. Szamos fesztivalon, talalkoz6n
vettek reszt, aktiv szerepl6i, szervez6i a ma-
gyarorszagi nemetek nemetorszagi szerve-
zeteinek, amelyek rendszeresen szerveznek
svabbalokat es egyeb, talalkozasra, bemu-
tatkozasra val6 alkalmakat.

Silvester Herzog, a Buda6rsi Hazai Ze-
nekar megalapit6ja t6bbek k6z6tt az "Ori-
ginal Egerlander", az "Original Donau-
schwaben", es az "Original Burgenlandka-
pelle" zenekaroknak is komponalt, muveit
mind a mai napig jatsszak Nemetorszag
szerte. 1973-ban Neckarelzben utcat ne-
veztek el r6la. A zenekar eredmenyesen
muk6dik ma is; Ohringen es Bretzfeld ter-

segeben.
T6th Anna zenetortenesz

(Balogh Laszl6 es dr. Kovacs J6zsef
Laszl6 kutatasanak felhasznalasaval.)
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kat, mazurkat, valcert -csak eppen a dal-
lamot es a harm6nia kulbnbbzo reszeit
megsz61altat6 hangszerek valtoztak, valtot-
tak rei fuv6shangszerek a sokaig dominal6
von6sokat.

A budai svab zenere jellemzo, hogy az
1930-as evekben a kbrnyeken tbbb mint
haromszaz zenekar mukbdbtt. es a dr.
Franz Riedl altai gyajtbtt, a Magyarorszagi
Nemet Nepmuvelesi Egyesulet (UdV/) altai
1935-ben illetve 1936-ban kiadott ket kb-
tetben Budabrs tbbb kompozfci6val is kep-
viseltette magat.

A tiz zenesszel zenekart alapft6 Michael
Bognar mukbdese annyira meghaMroz6
volt. hogy utana ket zenekar mukodbtt a
telepulesen. A muzsikusok egyik resze Gre-
gor Ritter (1863-1903) nyomaba szego-
dbtt, akit Johann Kreis kovetett a karmes-
teri pulpituson. 6 mar 12-14 zenesszel
dolgozott es egeszen 1931-ig iranyitotta a
zenekart. A masik vonalat Andreas Herzog
kepviselte, aki 1893-ban kovette Michael
Bognart es 12 tagu egylitteset negy even
at vezette. Az (5 munkajat folytatta a legen-
dasJohann He.f3 (1881-1955), aki a kitele-
pules utan szinte nehany h6nap alatt
egylittest kovacsolt a Nemetorszagba ke-
rult budabrsi muzsikusokb61 es sok szaz ki-
lometerre az 6hazat61 szinte ott folytatta a
zenelest es a hagyomanyok apolasat, ahol
itt abbahagyni kenyszerult. Johann He.f3 -

Hansivetter majd' otven evig tenykedett
Budabrson, majd a kitelepftes utan Nord-
heimben. Evtizedeken at muzsikalt, veze-
nyelt, enekkart vezetett es tanftott.

He.f3 ket tanftvanya, Florian Streck es
Andreas Schilling is sajat egylittest alapftott
-Strecke 1926 es 1932 kbzott, Schillinge

Budabrsbn a szokasokat es hagyomanyo-
kat szigoruan, huen kbveto emberek lak-

tak. Minden jelesebb esemenyt -eski.ivot,
temetest, kbrmenetet -fuvoszenekar kf-
sert, nagymise utan, zaszloszenteleskor ko-
moly terzenek szorakoztattak a lakossagot.
T6bbfele egyUttes is mukbdbtt; legnepsze-
rubb volt a ket-harom fafuvos (fuvola

es/vagy klarinet), trombita-szarnykurtbk,
ket tenor egy bariton es utok alkotta mint-
egy tucatnyi tagot szamlalo fuvoszenekar,
valamint a kisebb letszamu, ugynevezett
csaladi zenekar ket tangoharmonikaval, ket
kJarinettal es egy szaxofonnal. Hogy az elso
ilyen egyUttes mikor jbhetett letre, nem
tudni; az azonban bizonyitott, hogy a 19.
szazad elejetol voltak zenekarok Buda6r-
son 1880 kbrul Michael Bognar szervezte
azt a zenekart, amelyrol mar adatok ma-
radtak fenn. Ez tiz zenesszel muk6dbtt;
elen a "Khop6'n maastai" (Kapellmeister)
allt, akir61 az egyUttest elneveztek, es aki
egyUtt zenelt a zenekarral (altalaban kJari-
neton vagy vadaszkurtbn jatszott). Erre
alert volt szukseg, mert kulbn karmesterre
e kis egyutteseknel sem szukseg, sem penz
nem volt igazan.

A bandak repertoarja alapvetoen a ne-
met-osztrak-cseh fuvos folkJor tancdalla-
mait tartalmazta. Jatszottak landlert, pol-


