
Liszt Ferenc, Herrmann Antal 
és a cigányzene 
Avagy miként inspirálta a zseni tévedése 
az autentikus cigány folklór kutatását? 

,/lz 1880-as években és a következő évtizedben Magyarország olyan helyet vívott ki magának a 
ciganisztikában, amelyhez hasonlóval azóta sem büszkélkedhetik egyetlen ország sem ' - írta Vekerdi 
József a hazai ciganisztika (ciganológia, romológia) történetét tárgyaló munkájában.1 E megállapítás 
teljesen helytálló, hiszen (hogy csak néhány nevet említsünk) Koós Ferenc (1828-1905), Meltzl Hugó 
(1846-1908), Ponori Thewrewk Emil (1838-1917), Szász Béla (1840-1898) és különösen az „első 
nagy nemzedék"-ként, „nagy triász"-ként emlegetett2 Habsburg József Károly Lajos főherceg 
(1833-1905), Wlislocki Henrik (1856-1907) és Herrmann Antal (1851-1926) történeti, illetve (első-
sorban) nyelvészeti és néprajzi/folklorisztikai kutatásai valóban eredményesek, az utóbbiakéi nemzet-
közi viszonylatban is számottevőek voltak. 

A „nagy triász" munkásságát olyan művek fémjelzik például, mint erdélyi és dél-magyarországi ci-
gány népköltési gyűjtemények3 (az egyik monumentális összeállítás máig kiadatlan!4); a vándorcigány-
okról szóló,5 illetve a cigányok hiedelmeit és szokásait bemutató6 monográfiák; a cigány nyelvtan;7 a 
cigányság történetét, életmódját és kultúráját taglaló összefoglalás;8 az 1893. évi cigányösszeírás ered-
ményeit közlő és elemző munka.9 Mint a londoni székhelyű cigánykutatók nemzetközi társasága, a 
Gyspsy Lore Society tagjai rendszeresen publikáltak az egyesület 1888 óta Edinburghben megjelenő 
közlönyében, a téma világviszonylatban alapvető orgánumában, a Journal of the Gypsy Lore Society-
ben. Herrmann Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn címmel, József főherceg anyagi támogatásával 
1887-ben megindította az első magyarországi néprajzi folyóiratot (1907-ig látott napvilágot), amely a 
III. kötettől, az említett Journal... átmeneti szüneteltetése miatt az európai általános cigánykutatás lap-
jaként, Zugleich Organ für Allgemeine Zigeunerkunde alcímmel jelent meg,10 benne számos, az ő tol-
lúkból származó cigány vonatkozású közleménnyel és mások hasonló írásaival. 

József főherceg az 1850-ben Csehországban tett látogatása alkalmával találkozott vándorcigányok-
kal," ettől kezdve kereste a velük való találkozást és lett a ciganológia nemzetközi hírű és jelentőségű 
müvelője. Wlislocki Henrik figyelmét a kolozsvári tudományegyetemen Meltzl Hugó professzor, a 

' Vekerdi József. A magyarországi cigány kutatások története. Debrecen, 1982. 9. 
2 Voigt Vilmos: A honi cigány néprajzi kutatás első nagy nemzedéke. Napút VIII. 2006. 9. sz. [5-15.] 7, 9. 
3 Wlislocki Henrik: Az erdélyi czigány népköltészet. Bp., 1885; Uő.: Volksdichtungen der siebenbürgischen und 

südungarischen Zigeuner. Wien, 1890a. 
4 Herrmann Antal-WIislocki Henrik: Erdélyi czigány népköltési gyűjtemény. Kézirat. Herrmann Antal hagyaté-

ka, Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár. Lásd erről például Józseffőherceg. Cigány nyelvtan. 
Románo csibákero sziklaribe. Bp., 1888. 317.; Bódi Zsuzsanna (szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlé-
kére. Cigány Néprajzi Tanulmányok 8. Bp., 1999. 105-106. 

5 Wlislocki Henrik: Vom wanderenden Zigeunervolke. Bilder aus dem Leben der siebenbürger Zigeuner. 
Geschichtliches, ethnologisches Sprache und Poesie. Hamburg, 1890b. 

6 Wlislocki Henrik: Volksglaube und religiöser Brauch der Zigeuner. Münster, i. W., 1891. 
7 József főherceg i. m. (1888). 
8 József főherceg-Wlislocki Henrik. A cigányokról. A cigányok történelme, életmódja, néphite, népköltészete, 

zenéje, nyelve, irodalma. Különnyomat A Pallas nagy lexikona IV. kötetéből, bővítve a hazai cigányok statisz-
tikájával. Bp., 1894. 

9 Herrmann Antal. Magyarországon 1893. január 31 -én végrehajtott czigány összeírás eredményei. Magyar Sta-
tisztikai Közlemények (Új folyam) IX. Bp., 1895. 

10 A „nagy triász" tevékenységéről lásd például Vekerdi i. m. (1982) 3-4, 9-14.; Kárpáthy Gyula (szerk.): Aposto-
lok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Herrmann Antal és Erdős Kamill a cigányokért. Bp., 1999; 
Voigt i. m. (2006); Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükré-
ben, 1890-2008. Bp. 2009. 66-84. További irodalom az alábbiakban. 

11 József főherceg i. m. (1888) XV.; Soós István: „Pártfogónk és királunk". József főherceg romológiai kutatásai 
és reformjai a cigányság társadalmi-kulturális beilleszkedéséért. Napút VIII. 2006. 9. sz. [35—4136. 
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Liszt Ferenc, Hoffmann Rudolf litográfiája, 1861. Liszt Ferenc könyvének ( első kiadás) 
(Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok) címlapja 

folklóralkotásokat, köztük cigány népköltészeti darabokat is közlő Összehasonlító Irodalomtörténeti 
Lapok (1877-1888) egyik megalapítója és szerkesztője irányította a cigányságra.12 Herrmann Antal 
ugyanott 1873-1874-ben volt Meltzl professzor tanítványa és a néprajz müvelésére ő is tőle „nyert volt 
ösztönt".13 Feltehetően ő keltette fel az érdeklődését a cigányok történelme, életmódja és kultúrája iránt 
is. Azonban, hogy Európa-szerte számon tartott és elismert cigánykutató vált belőle, azt Liszt Ferenc 
alábbi könyve, Herrmann szavaival: „egy sajátságos halluczinaczioja",14 Szabolcsi Bence szerint a 
„nagyszerű és kusza álmodozás"-okat tartalmazó15 müve rá gyakorolt hatásának köszönhető. 

Liszt Ferenc 1859-ben Párizsban az irántuk egész életében tanúsított különös figyelme egyik jele-
ként francia nyelvű könyvet jelentetett meg a zenei tehetségükért gyermekkora óta csodált cigányok-
ról,16 amelyet - amint ez egy leveléből kiderül - a Rhapsodies hongroises (Magyar rapszódiák) című 
szerzeménye kommentárjának,17 ma így mondanánk: kísérő tanulmányának szánt. 

A kötet magyar nyelven A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon címmel 1861 -ben je-
lent meg Pesten.18 Ebben - egyebek mellett - azt fejtette ki, hogy a cigányzene nem magyar, hanem ci-
gány (indiai) eredetű, a magyar nemzeti zenét a cigányzcnészek teremtették meg. Könyvével az elnyo-
matás időszakában, a sötét Bach-korszakban, amikor a nemzeti identitást jelentő nyelv használata is ti-
los volt, w4 magyar szellemi élet egyik legnagyobb viharát kavarta fel."I9 Elszabadultak az indulatok és 

12 Ujvár\' Zoltán: A cigányok tudós kutatója. Wlislocki Henrik 1856-1907. Debrecen, 2006. 5. 
13 Szinnyei József: Herrmann Antal. In: Magyar írók élete és munkái. IV. Budapest, 1896. [767-770.] 767. 
14 Herrmann Antal: A hegedű a czigányok költészetében. Vasárnapi Újság XXXIV. 1887a. [32. sz. 529-531.; 33. 

sz. 546-547.] 32. sz. 530. 
15 Szabolcsi Bence: A XIX. század magyar romantikus zenéje. In: A magyar zene évszázadai. Tanulmányok. 

XVIII-XIX. század. Sajtó alá rendezte: Bónis Ferenc. Bp. 1961. [151-303.] 154. 
16 Liszt, Franz: Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Paris, 1859. 
17 Sárosi Bálint: Cigányzene. Bp., 1971. 129. 
18 Liszt Ferenc: A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon. Pest, 1861a. Hasonmás változatban: Bp., 

2004; 2011. További idegen nyelvű kiadásai az alábbiak. Francia nyelven: Leipzig, 1881; német nyelven: Pest, 
1861b; Leipzig, 1883; 1910. Lásd még Liszt, Franz: Gipsy in Music I II. London, 1926. 

19 Vekerdi i. m. (1982) 8. 
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néhány higgadtabb kivételtől eltekintve számosan hevesen bírálták Lisztet és művét.20 Jókai egyenesen 
így kezdte az első kiadás hírére írt versét: „Et tu mißli Brute! Még te is/Ellenünkfordulsz, oh nagy ze-
nész?"21 

Liszt kortársai közül - amint ez az alábbiakból részletesebben is kiderül - Herrmann Antal az elsők 
között tett különbséget a cigányzene, illetve a cigány zene és cigány népdal (azaz az autentikus cigány 
folklór) között. Bartók Béla a Magyar Néprajzi Társaság 1931. évi közgyűlésén megtartott előadásában 
már határozottan jelentette ki, hogy ,^4z a zene, amit a városi cigányzenekarok ma pénzért játszanak, 
nem más, mint újabb magyar népies műzene,"22 Hasonlóképpen fogalmazott az 1936-ban megtartott 
akadémiai székfoglaló előadásában is: ,Ma már mindnyájan tudjuk, hogy ennek e könyvnek [Liszt 

könyvének] teljesen téves az a megállapítása, amely szerint az, 
amit a cigánymuzsikusok Magyarországon játszanak, sőt maga a 
magyar parasztzene is, cigányeredetű zene. Mindnyájan tudjuk, 
kétségbevonhatatlanul meggyőző bizonyítékok alapján tudjuk, hogy 
ez a zene magyar eredetű."23 

Liszt könyvének (könyveinek), ebben (ezekben) fent említett 
kétségtelen tévedésének negatív hatása máig érződik, ahogy Sárosi 
Bálint megfogalmazta: „[ . . . ] külföldön pedig még a zenetudomány 
művelőinek egy részét is nehéz meggyőzni - Liszt ellenében - arról, 
hogy a »cigányzene« voltaképpen tipikusan magyar zene, s nem té-
vesztendő össze a cigányok saját zenéjével, de egészében nem azo-
nos a magyar népzenével sem."24 

,JLgy zseninek még a tévedései is érdekesek és fontosak" - olvas-
hatjuk Bencsik Gábornak Liszt könyve egyik reprint változata utó-
szavában.25 E megállapítás Herrmann Antal esetében is igaz, hiszen 
őt a nagy zenész és zeneszerző tévedése inspirálta kutatásokra, 
Liszt élete végéig vallott hibás nézetét akarta helyesbíteni. A cigá-
nyok körében első néprajzi gyűjtését 1886-ban végezte.26 Később 

20 A legalaposabb kritikus a könyv tartalmát és stílusát (ezt helyenként nevetségessé téve) egyaránt „ízekre sze-
dő" Brassai Sámuel volt (Magyar- vagy cigány-zene? Elmefuttatás Liszt Ferencz „Czígányokról" írt könyve 
felett. Kolozsvártt, 1860). 

21 Jókai Mór [K-s M-n= Kakas Márton]: Liszt Ferenczhez. Üstökös III. 1859. 17. sz. [129-130.] 129. A zenetör-
ténet-írásban „Liszt-vita"-ként emlegetett polémiáról részletesebben lásd például Sárosi i. m. (1971) 
127-135.; Uő.: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében 1776-1903. Bp., 2004. 150-170.; Vekerdi i. 
m. (1982) 8-9.; Hamburger Klára: Liszt cigánykönyvének magyarországi fogadtatása. Muzsika XLIII. 2000. 
12. sz. 20-25.; XLIV. 2001. 1. sz. 11-17. 

:: Bartók Béla: Cigányzene? Magyar zene? (Magyar népdalok a német zenemüpiacon). Ethnographia XLII. 
1931.2. sz. [49-62.] 49. 

23 Bartók Béla: Liszt-problémák. Székfoglaló a Magyar Tudományos Akadémiában (némileg kibővítve). Bp., 
1936. 9. 

24 Sárosi i. m. (1971) 135. A Liszt-könyv máig tartó negatív hatásáról lásd még például Sárosi Bálint: Párizsi íté-
let: a magyar népies zene a cigányoké. Muzsika XL. 1997. 3. sz. 3-6.; Uő.: A hangszeres magyar népzenei ha-
gyomány. Bp., 2008. A budapesti Néprajzi Múzeumban 2011. március 18. és augusztus 19. között időszaki ki-
állítás volt látható Liszt Ferenc és a „ czigány zene " címmel, amelyről - többek között - az alábbiakat írták a 
tárlat rendezői: kiállítás kiindulópontja Liszt Ferenc A czigányokról és a czigányzenéről Magyarországon 
című, 1861-ben megjelent könyve [...]. A bemutatás két úton halad: a zene és a tánc történetén, illetve ezek kép-
zőművészeti ábrázolásán keresztül. [...] Kiállításunk éppen azt a folyamatot kívánja vizsgálni, melyben a ci-
gány muzsikusok közreműködésével megkonstruálódott a magyar nemzeti kultúrába szervesülő »magyar« 
zene." (Szuhay Péter-Pálóczy Krisztina: Liszt Ferenc és a „czigány zene" Kiállításkatalógus. Bp., 2011. 5.) 

25 Bencsik Gábor: Utószó. In Liszt Ferenc: A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon. (Pest, 1861). 
Hasonmás kiadás. Magyar Roma Történeti Könyvtár 2. Budapest, 2004. [ I—XI.] X. 
Egyes foijások 1887-et jelölik meg első gyüjtőútja éveként. E sorok írója az alábbiak miatt 1886-ot tartja he-
lyesnek. O maga írta az első gyűjtéseit közlő, 1887 júniusában megjelent cikkében, hogy a cigány dalokat „ta-
valy nyáron" jegyzete fel ([Die Redaction]: Unsere Musikbeilage. Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn 1. 
Jahrgang. 1887b. I. Heft. [103-105.] 104.). Fennmaradt Gyulai Pálnak, a Kisfaludy Társaság elnökének 
1887-ben írt „Igazoló level"-e, amelyből kiderül, hogy abban az évben „oláh néprajzi anyag" gyűjtésével bíz-
ták meg őt (Gyulai Pál: Igazoló levél. Kelt; Budapest, 1887. június 22. Kézirat. Herrmann Antal hagyatéka, 
Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár), de tudjuk, hogy ekkor is gyűjtött cigány folklóralkotásokat 
(Józseffőherceg i. m. [1888] 313.). 

Herrmann Antal 
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egy cikkében (amelyben Vörösmarty először 1841-ben közölt híres versének első sorát: ,Jiírhedett ze-
nésze a világnak"11 is használta) így írt erről: „1886 újév után kezdtem foglalkozni a cigányzenével, il-
letve a cigányoknak a magyar zenéhez való viszonyával. Láttam, milyen zavaros a külföldi 
zenetheoretikusoknak ebbéli nézete. Liszt Ferencz, a »hírhedett zenésze a világnak«, aki zseniális zene-
műveivel és tüneményes játékával meghódította a világot a magyar zenének, elméleti munkáiban meg-
tagadta e zenének létezését. [...] Eddig csak a hotel vagy a csárda cigányának instrumental zenéjét vet-
ték tekintetbe, amit másnak húz pénzért s nem vonták bele a kutatásba az eredetibb vokálzenét, az éne-
ket, a cigány népdalt, amit magának dúdol kedvtelésből. Hát ezt akartam én kutatásaim tárgyává ten-
ni."28 

Később így emlékezett vissza cigányfolklór-kutatásainak kezdetére: „Tulajdonképpen a zsidókkal 
kezdtem s a cigányokkal folytattam. [...] A cigány-kutatások során sikerült megoldanom s tisztáznom a 
magyar cigányzene kérdését, amely a legfontosabb nemzeti ügyeink egyike. [...] Azért, mert a cigányze-
néért az egész világ rajong, de Liszt Ferenc könyvei révén azt nem magyar eredetűnek tartották. Liszt 
könyveiben [...] úgy állította a világ elé a magyart, hogy habár országa szép is és gazdag is; de zenéje, 
költészete nincs; más népkultúrák mindenfélesége hatja át. [...] Liszt állításai engem is felzavartak. Be-
hatóan kezdtem foglalkozni a zeneelmélettel [...]. 1885 [helyesen 1886] nyarát vándorcigányok között 
töltöttem, főkép az igazi cigányzenét és költészetet kutatva."29 

A Kisfaludy Társaság és a Közlekedésügyi Minisztérium által támogatott 1886. évi első gyüjtöútjára 
Wlislocki Henrik (tőle tanulta meg a cigány nyelvet) és sógora, Heltai Zoltán (Nándor) színész és hege-
dűművész (a dallamok lejegyzője) kísérte el őt.30 A gyűjtött dalokból az Ethnologische Mitteilungen 
aus Ungamban és a cigánykutatók nemzetközi társaságának folyóiratában publikált néhányat,31 előbbi 
közléséhez - egyebek mellett - az alábbiakat fűzve: ,£zeket a dalokat nem szabad összekeverni azokkal 
a jól ismert zenedarabokkal, amelyeket cigányzenekaraink játszanak. Ez utóbbiak ugyanis jórészt ere-
detileg valódi magyar dalok, amelyeket finom hallással a magyar néptől lestek el, és bizonyos cigányos 
beütéssel hangszereiken reprodukáltak, de amelyeket ezek a zenészek maguk csak ritkán énekelnek. A 
mi darabjaink eredeti és valódi cigánydalok, melyek dallamát cigányok szerezték az ő sajátos, cigány 
nyelvű népdalaikhoz, és amelyeket vándorlásaik során a pihenőkben és a tábortűznél énekeltek, és ame-
lyeket általában nem kísér hangszeres zene."32 

A fenti publikációkból kiderülnek első gyűjtéseinek helyszínei is: a közölt mezőségi dalokat Geiger 
Albert marosvásárhelyi zenetanár jegyezte le, a többi helyen (Marosvásárhely, Tövis, Burzenland= 
Barcaság, Bihar) ő és társai rögzítették papírra a folklóralkotásokat.33 1886-1887-ben Budapest kör-
nyékén34 és a brassói fogházban35 is gyűjtött cigányfolklórt. 

„/887-ben [helyesen 1886-ban] Wlislocky [helyesen Wlislocki] Henrikkel együtt sátoros cigányok 
közé áll, hogy közvetlenül tanulmányozhassa ennek a titokzatos jajnak néprajzi sajátságait. Bizony me-
rész vállalkozás volt ez, mert hazánkban akkoriban még igen gyanakvó szemmel néztek mindenkire, aki 
hosszú hajjal és bozontos szakállal a közvélemény elé állt ki és bejelentette, hogy ő mától kezdve ci-
gánytudós. Azonban így született meg a magyarországi cigány folklore, mely először külföldön, Angliá-
ban aratja babérait..." - írta Herrmann első gyűjtőút járói és a folytatásról Madarassy László 1929-ben, 
majd hozzátette „... s mire dicsőségének fénye a magyar hazát is bevilágítaná, akkorra Herrmannt már 
más és még nagyobb dolgok foglalkoztatták"2'6 

27 Vörösmarty Mihály. Liszt Ferenchez. In: Összes költeményei. Bp., 1998. [373-376.] 373. 
2S Herrmann Antal: Az én Náczi sógorom. Heltay színigazgatónak Veszprémben idözése alkalmából. Veszprémi 

Független Hírlap XI. 1890. 48. sz. 1. 
29 Cs. Jósa Aranka: A Föld problémája. Emlékezés dr. Herrmann Antalról. Szeged, 1935. 35-36. 
30 Herrmann i. m. (1890). 
31 Herrmann i. m. (1887b); Beilage zu den „Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn" von Dr. A. Herrmann. Nr. 1. 

1887. Juni. Original-Volksweisen der transsilvanischen Zeltzigeuner, Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn 
I. Jahrgang. 1887.1. Heft. 109-110.; Uö.\ Original Popular Melodies of the Transilvanian Tent-Gypsies. Jour-
nal of the Gypsy Lore Society I. 1888. 100-101. 

32 Herrmann i. m. (1887b) 104. 
33 Herrmann i. m. (1887b) 104.; Beilage... 1887. 
34 József főherceg i. m. (1888) 313. 
35 Herrmann I. m. (1887a) 530. 
36 Madarassy László: „Az Összehasonlító Irodalmi Társulat"-tól a „Magyar Néprajzi Társaság"-ig. Ethnographia 

XL. 1929! [10-16.] 10. 
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Az utóbbi megállapítás csak részben igaz, mert Hertmann Antalt széles körű érdeklődése valóban a 
néprajz más területei felé is elvezérelte (több más tárgykörben is maradandót alkotott), de a cigányok-
kal kapcsolatos tevékenységét soha nem hagyta abba, élete végéig folytatta. Gyűjtött, kutatott, kutatá-
sokat szervezett, tudományos és népszerűsítő előadásokat tartott, tanulmányokat, közleményeket, cik-
keket publikált (cigány vonatkozású írásainak száma meghaladja a százat). Mint Magyarországon leg-
elsőként kinevezett néprajzprofesszor fontos oktató-nevelő munkát fejtett ki 1898 és 1926 között a ko-
lozsvári, majd a szegedi tudományegyetemen. Tőle hallhatta például József Attila is Szegeden az 1924 
őszén meghirdetett A cigányok költészete, nyelve, zenéje és 1925 tavaszán A cigányok néprajza címen 
meghirdetett előadásokat37 és még halála évében, 1926-ban is meg volt hirdetve A cigányok népköltése 
(nyelvmutatványokkal) című kurzusa.38 

Liszt „híres-hírhedt cigánykönyve"19 olyan kutatót inspirált munkára, akinek eredményei alapvető-
en fontosak és máig megkerülhctetlenek a ciganisztikában, különösen a cigány folklór vizsgálatában.40 

Hála József 

Liszt Ferenc Szekszárdja -
Szekszárd Liszt Ference 

,JJe bonyolódjék túl sok részletbe. Az én életrajzomat inkább kitalálni kell, semmint másolva leír-
ni..." figyelmeztet és biztat a Mester élete alkonyán. Számunkra is kötelező útmutató ez, ha dr. Had-
nagy Albert máig alapvető tanulmánya nyomán életének mindössze öt ezreléket, vagyis a Szekszárdon 
töltött napokat vizsgáljuk: ismert tényeket világítunk meg új oldalról, és eddig homályban maradt rész-
leteket igyekszünk tisztázni. E történetben leglényegesebb szerep Augusz Antalnak jut, hiszen ő 
1839-1840-től utolsó leheletéig nemcsak ismerte, hanem kölcsönös baráti viszonyt ápolt a „hangok 
nagy tanárjá"-val, aki halálakor, 1878-ban ennél többet is mondott: esztergomi mise első előadása 
óta - több mint húsz éve - lélekben egyek voltunk." 

Az 1839-es pozsonyi koncert után a haza Európa-szerte ismert fiának a lehetőség szerint a legtöbbet 
kívánta kifejezni akkor, midőn a nem nemesi származású Lisztnek nemesi jelképet, kardot adományo-
zott. A háttérben azonban akad egy kis gond: a megtisztelt nem tud magyarul, a hon szent helyén pedig 
nem szívesen hallanának német szót. Csakhogy Liszt latinul sem beszél, nemeseink meg franciául nem 
jutottak magas szintre. A Festetics Leó jóvoltából elkészült díszmüvet a Nemzeti Színházban nyújtják 
át 1840. január 4-én, s a 14 éves korában már nyelvkönyvet megjelentetett, később nyugati utazást tett 
Augusz Antal végzi sikerrel a szinkrontolmácsolást. 

Kapcsolatuk barátsággá fejlődik, s hat év múlva, 1846 októberében Liszt így látogat először Szek-
szárdra, ahol nemcsak kellemes 11 napot, hanem koncertet is szervez számára az időközben alispánná 
és férjjé lett Augusz. Neje Schwab Klára (Hűsek Rezső szerint) Bécsben született 1826. május 9-én; 
osztrák nemesi családja a grazi Páli Szent Vince leányai zárdájában nevelteti. Itt több nyelvet tanul, ki-
tűnően zongorázik, énekel, de titok, hol és hogyan ismerkedik meg a 36 éves Augusz Antallal, akihez 
1843. május 25-én ment feleségül. A látogatásakor kitűnik gondos szervezésével, s bár nincs rá adat, de 

17 Lengyel András: József Attila népköltészeti ismereteinek forrásaihoz. Herrmann Antal szegedi egyetemi elő-
adásai. Néprajzi Hírek XVIII. 1989. 1-3. sz. [122-126.] 122-123. 

18 Gaal György: Herrmann Antal, a néprajzoktatás meghonosítója a Ferenc József Tudományegyetemen. A Kriza 
János Néprajzi Társaság Értesítője IX. 1999. 1-2. sz. [6-20.] 20. 

39 Sárosi i. m. (2008) 44. 
40 Herrmann Antal cigánykutatásairól és annak eredményeiről a fenti (különösen a 10. sz.) jegyzeteken kívül lásd 

Hohmann, Joachim (hrsg.): Märchen und Lieder der Roma. Aus dem Nachlass des Ethnologen Anton 
Herrmann (1851-1926). Studien zur Tsiganologie und Folkloristik 26. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New 
York-Paris-Wien, 1999; Bódi i. m. (1999) (Gragger Róbert, Kós Károly, Paládi-Kovács Attila, Voigt Vilmos 
és Bódi Zsuzsanna tanulmányaival, valamint Herrmann cigány vonatkozású műveinek bibliográfiájával); 
Hála József: Herrmann Antal és a cigányság néprajzi kutatása. In: Deákv Zita-Nagy Pál (szerk.): A cigány kul-
túra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. A Bódi Zsuzsanna emlékére rendezett történeti-nép-
rajzi konferencia előadásai (Gödöllő, 2009. február 18—20.). Cigány Néprajzi Tanulmányok 15. Buda-
pest-Gödöllő, 2010. 76-95. (a fent említett bibliográfia kiegészítésével és a néprajztudós gyűjtési kalandjait 
bemutató anekdotákkal és történetekkel). 
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