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Egyesületének elnöke.

Hosszú hallgatás után ismét 
megszólalnak a néma betűk s 
hivatalos lapunk hasábjain sze
retettel köszöntik mindazokat, 

akik táborunkhoz tartoznak, akik 
barátaink, akik velünk éreznek, 
vagy akiket közös célok és gaz
dasági érdekek fűznek hozzánk. 
A Magyar Cigányzenészek Or 
szagos Egyesülete nemrégen 
friss munkaerőkkel, új munká
hoz, — az egész clgányzenész- 
társadalom javát, boldogulását 
szolgáló tevékenységhez, — lá
tott és ezen munkájában nem 
nélkülözheti a betű erejét sem. 
Ezért indítottuk újra útjára hi
vatalos közlönyünket, szolgálja 
ez is minden sorával, minden 
betűjével a mi nagy céljainkat.

Célunk: az elárvult, sorsára 
hagyott és az idők viharában 
teljesen tönkrement cigányze
nész társadalom talpraállítása, 
gazdasági és szociális helyzeté
nek javítása, kulturális és társaj 
dalmi előhaladásának biztosí
tása. Üj csapásokon, új célokért 
akarunk harcolni és hisszük is, 
hogy nem eredménytelenül.

Újjászervezzük mindenekelőtt 
elhanyagolt egyesületi életünket, 
hogy az egyesület teljes vég e
zettel állhasson sorompóba min
den egyesületi érdekért, minden 
egyes tag jogos igényeiért. Üj 
alapszabályokat készítettünk elő 
s ennek keretében rendezni fog
juk a tagok kötelezettségeit és 
jogait, — megvédjük érdekeit. A 
prímások, zenekarvezetők részé
re szindikátust alakítottunk, 
amely az Egyesület felügyelete 
mellett őrködni fog a szerződé

sek tiszteletbentartása felett s 
vitás esetekben orvosolja a sé.- 
relmekct. Kiterjesztjük figyel
münket az impresszáriók műkö
désére s a legszigorúbban őr
ködni fogunk, hogy oknélküli 
változtatásokkal ne rázkódtas- 
sák meg az egyes zenekarok 
helyzetét és hogy a szerződés
ben foglaltakról minden egyes 
zenekari tag tudomással bírjon 
s főle jogosultalaiml semmit el 
ne vonhassanak.

Első feladataink közé soroltuk 
a cigányzenészek behatását a 
Társadalombiztosító Intézet kö
telékébe, amelynek révén ingyen 
orvos és gyógyszer áll minden 
tag rendelkezésére és aggság, 
vagy rokkantság esetére gon
doskodás történik legszűkebb 
megélhetéséről. Gondoskodni kí
vánunk kulturális előhaladásunk 
előfeltételeiről is. E célból rövi
desen felállítjuk az új generáció 
kiképzését szogáló zeneiskolán 
kai s Ígéretet kaptunk arra, hogy 
az innen kikerülő kiváló tehet
ségek megtalálják az utat a ma
gasabb kiképzésre s a külföldi, 
világsikerek pódiumához. Csak 
a képzett cigánymuzsikus tudja 
visszaszerezni mindazt, amit a 
divatos zeneáramlatok tőlünk 
elvettek és csak ez a cigány- 
muzsika tudja visszavarázsolni 
majd a magyar dal és a magyar 
nóta úi reneszánszát.

Pótolni akarjuk emellett a 
múltak több mulasztását is. 
Számba vesszük Nagymagyar- 
ország valamennyi cigánymuzsi- 
kusát, hogy egy táborba tömö
rülve küzdhessen jólétéért. E te 
kintetben a hatóságok szives 
közreműködésére is számítha
tunk, mert csak ezáltal tudjuk 
bizonyítani jogos kérelmeinket- 
A cigánymuzsikosok katasztere 
feltárja majd bajainkat, sérel
meinket s lesz aki ezt meglátja, 
kérésünket meghallgatja és or

vosolja. Javítani akarunk társa
dalmi helyzetünkön is, mert hi
szen valljuk be, hogy e téren 
elég sok pirulnivalónk akad.

Nem sérti-e joggal önérze
tünket, hogy akármilyen, idegen
ből ideszakadt muzsikusnak, egy,
'— a hazájában is megkülön
böztetett négernek például, több 
becsülete van, mint a magyar 
cigánymuzsikusnak a saját ha
zájában? Az idegenek szívesen 
látott vendége, bármely elegáns 
café-restaurantnak, míg a ma
gyar cigánymuzsikusnak, hátul 
az asztalnál a h e ly e ? ...

Ennek azonban mi vagyunk 
az okai és nekünk kell odahatni, 
hogy kellő iskolázottság, mu
zsikustudás, képzettség meg
nyissák előttünk a társadalmi 
korlátokat is. Azt hiszem nem 
tévedek, amikor azt állítom, 
hogy a cigány hősi halottokról 
például éppen elmaradottságunk
nál fogva nem esett eddig seliol- 
sem szó, holott sok kitüntetés 
és sok sírdomb tud beszélni a r
ról, hogy mi ott is becsülettel 
megállottuk a helyünket. La
punk egyik feladata lesv, az is, 
hogy a világháborúban resztvet
tek albumát és névsorát össze
állítsa és ezzel önmagunknak 
állítsunk emléket, ha már a kró
nika nem szól rólunk.

Az új vezetőség tudatában 
vau annak, hogy rengeteg aka
dállyal kell megküzdenie, de 
szívesen vállalja a küzdelmet, 
mert tudja, hogy a siker nem 
maradhat cl. Beköszöntőnket 
vegyék a kartársak úgy, mint 
ígéretet a jövendőre s mint tö
kéletes munkakészséget a ki 
tűzött célúk megvalósítására. 

Lapunkat pedig fogadják szíve
sen, mert minden sora, minden 
betűje a mi igazságainkért és a 
mi boldogulásunkért fog har
colni: a cigánymuzsikusok egye
temes nagy érdekeiért.

Uj tagsági igazolványát szerezze meg, a hatóság a régit nem fogadja el és azzal muzsikálni nem lehet!
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A közgyűlés.
A Magyar Cigányzenészek Or

szágos Egyesületének központja, 
1029 január hó 24-én ártotta ezévi 
rendes közgyűlését.

Az Egyesület életében ez volt 
az első küldöttközgyűlés, amelyen 
az egyes helyicsoportok kiküldöt
tek útján képviseltették magukat. 
Örömmel állapíthatjuk meg egyben 
azt is, hogy ez volt az Egyesület 
életében az első olyan közgyűlés, 
amely nyugodt tanácskozás volt 
és amelynek eredménye igen je
lentős az. Egyesület további műkö
désére.

A közgyűlésnek legkiemelkedőbb 
pontja volt llovszky János Budapest 
székesfővárosi törvényhatósági bi
zottsági tagnak a tiszteletbeli el
nöki állásába való beiktatása és 
Bura Károly budapesti zenekar
vezetőnek az ügyvezető elnöki ál
lásba való beiktatása, llovszky Já
nos úrnak készséges vállalkozásá
val az Egyesület fordulóponthoz 
ért. Benne oly hatalmas támaszt 
nyert, kinek segélyével kivihetők 
azok a nagy és nemes célok, ame
lyeket az Egyesület maga elé tű
zött, a magyar zene fejlesztése és 
a cigányzenész társadalom jólété
nek emelése érdekében, llovszky 
János eddig is a legnagyobb sze
retettel kisérte figyelemmel a ci- 
gányzenészek heroikus küzdelmét, 
amellyel küzdöttek elsősorban a 
beözönlött idegen zene ellen a 

magyar zene érdekében és másod
sorban a falat kenyérért, amely az 
elmúlt ínséges időkben igen ritkán 
jutott.

A magunk részéről a legnagyobb 
örömmel üdvözöljük az elnök urat 
tisztségében és kérjük, hogy to
vább is oly nagy szeretettel és 
megértéssel kezelje a cigányzené
szek ügyét, mint azt a múltban 
tette.

A közgyűlés lefolyását az aláb
biakban ismertetjük:

A közgyűlés megnyitása előtt 
Lillin Józscí központi titkár emel
kedik szólásra és miután az Egye
sület elnöke, Rácz Zsiga a köz
gyűlésen nem jelent meg, a köz
gyűlés megnyitására és vezetésére 
felkéri Orsolya Géza alelnök urat.

Orsolya Géza üdvözli a megjelen
teket, megnyitja a közgyűlést és 
kéri a résztvevőket, hogy a rend 
érdekében az egyes tárgyakhoz 
való hozzászóláshoz előzetesen je
lentkezni szíveskedjenek, hogy így 
a közgyűlés zavartalanul folyjon.

Felkéri Lillin József központi tit
kárt, a titkári jelenés megtéte
lére.

Lillin József: Mélyen tisztelt 
uraim! Az elmúlt évben Egyesüle
tünknek sok megpróbáltatáson kel
lett keresztülmennic, ennek dacára 
az elmúlt év nem telt el eredmény
telenül. Alapszabályaink módosítá
sát jóváhagyta a belügyminiszter 
úr, minek következtében a jelen 
közgyűlés, már küldöttközgyűlés 
lett. Az elmúlt évben az Egyesület 
helységét több ízben változtatta. A 
Kálvária-térről a József-u. 61. sz. 
alá, onnan pedig a jelenlegi Kinizsi- 
utca 16. sz. alatti helységbe költö
zött. A tagdíjfizetéseket a tagok 
nagyon elhanyagolták és emiatt 
majdnem összeomlott az Egyesület. 
A vezetőségi tagok is állandóan 
távol tartották magukat az Egye
sülettől cs így a vezetés, a tisztvi
selői karra hárult. A tisztviselői kar 
mindent elkövetett, hogy az Egye
sület ügyeit tovább vezesse, dacára 
annak, hogy a rossz anyagi helyzet 
folytán a nyáron fizetést nem is 
kapott, mégis sikerült az Egyesüle
tet megóvni a tönkremenéstől. Pro
paganda terén nagy eredményeket 
értünk el ma már az Egyesületnek, 
úgyhogy a társadalom, valamint a 
hatóságok előtt tekintélye van és a 
cigányzenésztársadalmat komolyan 
veszik.

Felemeltük szavunkat a jazz el
len is és sikerült a társadalom fi
gyelmét magunkra terelni, úgyhogy 
a helyzet ma már enyhébb, mint 
volt.

Az Egyesület tovább dolgozik és 
halad kitűzött célja felé és ha meg
lesz a kellő összetartás, céljainkat 
el is fogjuk érni.

Orsolya Géza kérésére a köz
gyűlés a jelentést egyhangúlag el
fogadta. Felkéri Ezután Lillin Jó-

Rendszerváltozás a tagdíj
befizetések igazolása körül.

Az Egyesület vezetősége elhatá
rozta, hogy 7929 április hó 1-től 
kezdve a tagdijak befizetését az 
áj tagsági igazolványokban nem 
ágy igazolja, mint eddig, vagyis, 
hogy a megtelelő hónapokat bé
lyegzővel bélyegzi le, hanem a jö
vőben a meglelelő hónapokul 
bélyegekkel ragasztja a pénztáritok 
át. Felhívjuk tehát a tagokat, hogy 
az április l-ci befizetéseit alkalmá
val igazolványaikat nézzék meg, 
hogy a belizetett hónapoknak meg
felelő számú bélyeg ielragaszta- 
tott-e igazolványukban.

zsefet, hogy terjessze elő a zár
számadásokat. Lillin József előter
jeszti, hogy a könyvelésnél leírták 
az Egyesület behajthatatlannak lát
szó követeléseit, úgyhogy azok va
gyonként ne szerepeljenek, azon
ban tovább is nyilván lesznek tart
va és ha a behajtási lehetőség fenn
forog, a behajtás iránt a kellő lé
péseket megtesszük. Ezután a kö
vetkező számadást terjeszti elő:

P e n g o
Költségszámla 404.46
Postai költség 99.—
Lakbér 200.—
Temetési költség 2144 — —. —
Mimkásbiztosító 663.—
Jutalék 14.20
Rendkívüli segély 44.—
Magyar Cigányzene-

szék Lapja 484.80
Állatkerti hangv. 110r—
Tisztv. fiz. 6656.46
Tagsági könyvek —.— 128.—
Tagdíj befiz. 75%-a 5487.26
Adomány 480.—
Vidéki helyicsoportoktól — 3055.19

Leírások:
Okmánybélyegekért 27.20
Dr. Gábor Illés 1358.91
Barcza Gusztáv 8.—
Tarkas Géza Szentes 16.—
Ete Lajos 6.—
Sándor Márton 22.—
Szabó Ferenc 200.65
Győri helyicsoport 320.—
Szombathelyi „ 24.—
Békéscsabai 80.—
Nemz. Demokratakor 21840.—

34298.68 9574.45
Veszteség 24724.23

34298.68. .34298.68

Mérleg:
p e 11 KŐ

Készpénz a pénztárban 41.32
Kintlevőség:

Barátit Gyula 64. r- ' ___
Oláh Lajos . 4Ó.— _ _
Balogh József 20.— _____
Csóka Ferenc 50.— __
Berkes Miklós 4Ó.— ___
P o s t a ta k a réjk p én z t á r 2052 ___
Tart. helyicsoportnak 4335.36
Tart. 1929 dcc. 31-én 275.S4 4335.36

4059.52
4335.36 4335.36

Könyvelésért; Ney Andor.
A zárszámadás elötertjesztése után 

megjelenik Radics Béla, az Egye
sület díszelnöke, "kit a közgyűlés 
felállással üdvözöl.



Orsolya Géza ismerteti a behajt
hatatlan követelések adatát és ki
mutatja, hogy azok nagyrészt a 
régebbi időkből szármáznak.

Dr. Jcirosi Jenő ügyész előter
jeszti, hogy több ilyen követelést 
megkísértett behajtani, azonban mi
után az adósok teljesen vagyonta
lanok, az eljárás eredményre nem 
vezetett. Indítványára a közgyűlés 
egyhangúlag elhatározza és ki
mondja, hogy a választmány sem
mi néven nevezendő kölcsönt nem 
utalhat ki.

Fóris Sándor felolvassa az ellen
őri jelentést, melyben az ellenőrök 
jelentik, hogy a pénzkezelést ellen
őrizték és mindenben rendben levő
nek találták.
Orsolya Géza kérdésére a közgyű

lés a zárszámadást és a mérleget 
elfogadja, és megadja a vezető
ségnek a felmentést.

Railics Béla díszelnök kifejti, hogy 
a mostani kiadások mellett az 
Egyesületet nem lehet tovább ve
zetni. Az alapszabályokat meg kell 
változtatni, mert egyetlen egyesü
letben sincs az, hogy a tag minden 
hozzátartozóját biztosítsa beiratko
zásával halál esetére. Szerinte a 
prímásokat kellene tömöríteni az 
Egyesületbe, csak így lehetne célt 
elérni. Hogy a kiadások csökken
jenek, ügyészt sem szabadna tar
tani. (Dehogy nem, sőt az a baj, 
hogy csak egy van!)

Dombi István, mint a kandidáló- 
bizottság elnöke, előterjeszti, hogy 
igen nehéz helyzetben volt a kandi- 
dáló-bizottság, úgyhogy megfelelő 
embereket jelöljön az egyesületi 
tisztségekre. A múltban a vezető
ség rosszul volt összeállítva, mert 
nem törődtek az Egyesülettel. Most 
igyekeztek olyan tisztikart össze
állítani, kiktől remélhető, hogy dol
gozni is fognak. A jelölőbizottság 
a következőket jelölte ki:

Díszelnök: Radics Béla. Tisztb. 
orsz. központi elnök: Ilovszky Já
nos. Ügyvezető elnök: Bura Károly. 
Alelnökök: Orsolya Géza és Bálint 
János. Titkár: Dombi István. Pénz
táros: Balogh József. Ellenőrök: 
Fóris Sándor, Rácz Kovács Lajos. 
Számvizsgálók: Torma Gyula, Já
róka Sándor.

Választmányi tagok: Péter János, 
Kotlár Gyula, Sivó Gyula, Bura 
László, Csiti Horváth István, Pertis 
Jenő, Berki Károly, Kora Sohonyai 
György, Parádi József, Rigó János, 
Barbos Károly, Sípos Ferenc, Berki 
István, Dénes József, Csámpai Ivó, 
Bognár Béla, Nagy Pál, Rigó Lajos,

Kerkács Sándor, Lakatos János, 
Radics Lajos, Károlyi Gusztáv, 
Kovács Mátyás, Horváth László.

Póttagok: Horváth Sándor, Kulus 
László, Budi János, Gáspár József, 
Csorba Dezső, Farkas József, Hé- 
dervári Ferenc, Nyári József, Ko
vács János, Járóka Pál.

Boái István kéri a közgyűlést, 
hogy a jelölteket válassza meg. 
Lóié György (Jászberény); A vidé
kiek nem igen ismerik a jelölteket, 
de abban a reményben választják 
meg őket, hogy a jelölőbizottság 
körültekintően járt el és reméli, 
hogy az áj vezetőség megnyeri a 
vidéknek a bizalmát is, a jelölést 
elfogadja.

Ultin Józsei kérdi a közgyűlést, 
megválassza-e a kijelölt urakat? A 
közgyűlés a jelölőbizottság által ki
jelölt tisztikart és a választmányt 
egyhangú határozattal megválaszt
ja. A közgyűlés a tiszteletbeli el
nöknek megválasztott Ilovszky Já
nosért és az ügyvezető elnöknek 
megválasztott Bura Károlyért nagy 
lelkesedéssel küldöttséget küld.

Ultin Józsei a tárgysorozatba 
vett alapszabálymódosítást terjeszti 
elő. Díszelnök urunk már aggodal
mát fejezte ki az Egyesület anyagi 
helyzete miatt. Hogy az Egyesület 
anyagi helyzete helyreálljon, ahhoz 
szükséges, hogy leszállítsuk a te
metkezési segélyeket.

Szénássy Kálmán (Szeged): A 
tagdíjakat 1 P-re óhajtja leszállít
tatni.

Péterlőrinc János ezt nem tartja 
helyesnek.

Lib Mihály (Szeged) azt ajánlja, 
hogy csak a tag kapjon 160 P-őt 
és a feleség 80-at, a gyermekek 
pedig semmit.

Megérkezik Ilovszky János és 
Bura Károly, kiket a közgyűlés 
óriási lelkesedéssel és felállással 
üdvözöl.

Ilovszky János elnök emelkedik 
szólásra: Mélyen tisztelt közgyű
lés! Szinte megdöbbenek attól a 
sok reménytől, amit működésem 
iránt látok megnyilvánulni. Nem 
tehetek semmi irányban ígéretet, 
mert az felesleges. Én eddig is az 
önök rendelkezésére álltam. Egy 
időben rendeztem egy előadást, 
melyen a cigányság nagyszámban 
közreműködött és szerzett magá
nak egy nagy tábort, mely mindig 
mellette fog állni.

A cigányság kitartott a magyar 
zene mellett századokon keresztül 
és ez nagy érdeme. Ezzel egy idő
ben kívánságom csak az, hogy mi

Magyar Cigányzenészek Lapja

után mindent a nemzet egyetemes 
érdekében fogok önöknek propo
nálni, legyenek munkámban segít
ségemre. Én a magam részéről 
mindent szívesen megteszek.

Ne kívánjanak tőlem dolgokat 
máról holnapra, mert türelemmel és 
idővel érhetünk el csak nagy célo
kat. Itt nem sok ígéret, hanem cse
lekvés kell. Az Egyesület további 
működésére az Isten áldását kérem. 
(Hosszantartó lelkes éljenzés és 
helyeslés.)

Ilnra Károly ügyvezető elnök: 
Köszönöm a felém forduló bizal
mat, azon leszek, hogy mindenben 
az Egyesület, ültetve a tagok javát 
szolgáljam.

A segélyeket olyképen szeretném 
megoldani, hogy minden elhalt tag 
után 1000 P fizettessek ki. Ennek 
a módozatait ki fogjuk dolgozni. 
Most pedig térjünk vissza az alap- 
szabálymódosításhoz.

Járóka Sándor indítványozza, 
hogy a férj és feleség után lőO P, 
a gyermekek után 80 P fizettessék.

Purcsi Misi (Békéscsaba): Mi 
azzal a szándékkal jöttünk, hogy a 
lehetőséghez képest a tagdíj leszál
lítását vigyük keresztül. Nem lehet 
most a tagdíjat felemelni és a te
metési segélyt leszállítani, mert ak
kor a tagok nem fizetnek. Ha a 
tagdíjat leszállítjuk, egyesítjük a 
tagokat, meglesz az összetartás és 
az Egyesület anyagi helyzete javul. 
Indítványozza, hogy a tagdíj 1 P-re 
szállíttassák le, a férj és feleség 
után 80 P, a gyermekek után 40 P 
fizettessék.

Orsolya Géza: Nem tartom he
lyesnek, hogy a gyermekek után 
segély ne járjon. Azt indítványo
zom, hogy a tagsági díj maradjon 
1 P 60 f, ezzel szemben a tag után 
járjon 120 P, a feleség után 80 P, 
a gyermekek után 50 P.

Lieb Mihály (Szeged): Vélemé
nyem szerint a tagdíj maradjon 1 
P 60 f, a segély pedig a tag után 
160 P, a feleség után 80 P, a gyer
mekeket kapcsoljuk ki.

ilovszky János: Tekintettel arra, 
hogy az ügy két részből áll, a tag
díj megállapításából és a segély 
nagyságának a megállapításából, 
felteszi a kérdést, hogy a közgyű
lés az eddigi tagsági díjat fenn
tartja-e?

A közgyűlés úgy határozott, hogy 
az eddigi 1 P 60 f havi tagsági di
jat fenntartja.

Ilovszky János felkéri dr. Járosi 
Jenő ügyészt, hogy a segélyre vo
natkozó alapszabálymódosítást ter
jessze elő.

__________________________ 3 _

Uj tagsági igazolványát szerezze meg, a hatóság a régit nem fogadja el és azzal muzsikálni nem lehet!
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Dr. Járosi Jenő indítványára a 
közgyűlés az alapszabályok 2S. 
S-ának 3-ik bekezdése helyett a 
következő módosítást határozza el: 
„Az Egyesület egy évi tagság után 
a tag törvényes neje és törvényes 
gyermekei halála esetén a hátra
maradottaknak temetkezési segélyt 
folyósíthat. A házastárs halála ese
tén segély csak abban az esetben 
folyósítható, ha a házasság fennáll. 
A gyermekek halála esetén pedig 
csak akkor, ha az elhalt kiskorú 
önálló keresettel nem bír és a tag 
háztartásában él. A tag halála 
esetén folyósítandó segély összegét 
az évi rendes közgyűlés az Egye
sület anyagi helyzetéhez képest 
évről-cvre állapítja meg. A házas- 
társ és gyermekek elhalálozása 
esetén ugyancsak a közgyűlés álla
pítja meg a folyósítandó segély 
összegét, a tag halála esetére járó 
segélynek bizonyos százalékában."

Ilovszky János a különböző in
dítványokat a közgyűlés elé ter
jeszti.

A közgyűlés az 1929. évi temet
kezési segély összegét a követke
zőkben állapítja meg: A temetke
zési segély összege az elhalálozott 
tag után 120, azaz százhúsz pengő, 
a tag feleségének elhalálozása ese
tén 60, azaz hatvan pengő és a tag 
gyermekének elhalálozása esetén 
-10, azaz negyven pengő.

Ilovszky János tiszteletbeli elnök 
bejelenti, hogy Budapest székes- 
főváros tanácsa megszavazott az 
Egyesület részére 2000 P segélyt, 
a színügyi bizottság pedig Sümegi 
Vilmos volt képviselő és dr. Lieber 
Endre tanácsnok pártoló hozzászó
lása után felemelte 4000 P-re.

A közgyűlés úgy határozott, hogy 
Sümegi Vilmos úrnak köszönő le
velet írjon az Egyesület, Lieber 
Endre tanácsnok úrhoz pedig kül
döttség menjen az Egyesület kö
szönetét kifejezni.

Rndics Hála ismételten örömének 
ad kifejezést, hogy Ilovszky János 
urat mint az Egyesület elnökét 
üdvözölheti.

Ultin József titkár bejelenti, 
hogy 3 indítvány érkezett a köz
gyűlés elé. Ismerteti az indftványo- 
nyokat, mely után a közgyűlés 
egyhangúlag kimondja, hogy a 3 
beérkezett indítvány az első vá
lasztmányi ülésen legyen letár
gyalva.

Unni Károly indítványozza, hogy 
ha lehet, az Egyesület biztosítsa 
tagjait a temetkezési segélyen fö

lül, úgyhogy a tag elhalálozásakor 
a hátramaradottak 1000 P-t kálijá
nak.

Csábi Sándor (Szeged) bejelenti, 
hogy az havonként körülbelül 15 
P-be kerülne egy embernek.

Ilovszky János úr indítványára 
a közgyűlés úgy határoz, hogy 
megbízzák dr, Járosi Jenő ügyész 
urat, hogy tárgyaljon több biztosító 
intézettel ebben az ügyben,

Dr. Járosi Jenő bejelenti, hogy 
már tett lépéseket, de ha csak a 
temetési segély összegére kötünk

A budapesti lielyicsoport folyó 
évi március hó 11-én tartotta ezévi 
rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
megjelent Ilovszky János székesfőv, 
törvényh. bizottsági tag, a Magyar 
Cigányzenészek Országos Egyesü- 
sületének tisztb. elnöke, Bura Ká
roly központi elnök, dr. Járosi Jenő 
egyesületi ügyész, Lilim József 
központi titkár, kívülük a helyicso
port tisztikarának több tagja és a 
helyicsoport tagjai közül számosán.

Bura Károly ehlök megnyitja a 
közgyűlést és üdvözli Ilovszky Já
nos tiszteletbeli elnök urat.

Ilovszky János üdvözli a közgyű
lést és kifejti, hogy az Egyesület 
újjászervezését tűzte ki céljául 
és ezzel biztosítani reméli a magyar 
nemzeti zene művelőjének a ma
gyar cigányságnak gazdasági téren 
és művészi téren való haladását és 
reméli, hogy az Egyesület céljait 
egy-két éven belül meg tudja való
sítani.

Ultin József titkár: Mélyen tisz
telt tagtársak! Amikor az elmúlt 
évről emlékezünk, azt látjuk, hogy 
a cigányzenész társadalom műkö
dése szigorúan a megélhetés körül 
forgott, épp ezért a helyicsoport a 
részvétlenség hiányában nem tudott 
nagy dolgokat megvalósítani. A 
vezetőség munkájának azonban 
mégis van eredménye, mert föl
figyelt a társadalom a cigány- 
zenészség bajaira és komolyán ve
szi azokat és komolyan igyekszik 
azon segíteni is. Dacára a tagok 
feltűnő nagy részvétlenségén, mégis 
fenn tudtuk tartani az Egyesületet 
és tekintettel arra, hogy olyan urak 
állottak az Egyesület élére, akik a 
legtekintélyesebbek közé valók, re
méljük, hogy most már fog is az

viszontbiztosítást, egy tag után ha
vonként 90 f-ért kellene fizetnünk, 
ennek dacára az utasítást tudomá
sul veszi.

Ilovszky János zárszavában kéri 
a tagokat, legyenek bizalommal a 
megválasztott vezetőség iránt. Nagy 
örömére szolgál, hogy Lillin József 
titkár urat és dr. Járosi Jenő ügyész 
urat látja a tisztviselői kar élén és 
reméli, hogy közös erővel sikerül a 
cigányság ügyét előre vinni, melyre 
Isten áldását kéri. A közgyűlést 
bezárja.

Egyesület haladni kitűzött céljai 
felé. Az ő részvételük garancia a 
jövő eredményességéhez. Ezen 
nagytekintélyű urak minden igye
kezetükkel segíteni óhajtanak az 
egyesületen és én csak arra kérem 
az Egyesület tagjait, hogy szeretc- 
tükkel, hűségükkel támogassák őket 
munkájukban.

Ilovszky János kérdésére a köz
gyűlés a jelentést tudomásul veszi.

Dr. Járosi Jenő ügyész előter
jeszti a lielyicsoport zárszámadá
sait és mérlegét a következőkben:

Budapesti lielyicsoport eredménykimu-
tatása 1929 január hó 1-én.

Előleg tagsági díj-
számlára 162.30

Lakbérszámla 400.—
Rendkívüli segély 33.—
Postai költségszámla 108.16
Balatoni liangv. 614.52
Báli számla 94.60
Zeneakadémiai előleg-

számla 200.—
Állatkerti liangv. 300.—
Tisztv. fizetések 1401.—
Központi tags. díj 6260.54 — —
Költségszámla • 1785.85 11.52

10350.85 —
Kamatszámla —.— 362.71
Adomány számla 10.—
Tagsági dfjszámla 
Zeneakadémiai liangv.

11262.20

előlegszámla 418.89
13284.44

10350.85 13284.44
10350.85

Maradvány a múlt
évben s 1929 január 
hóban 2933.59
Budapest, 1929 jan. hó 31-én.

Könyvelcstért: Ncy Andor.

Tudósítás a budapesti helyicsoport 
közgyűléséről

Irta: Vigh János VIII. kér. elöljáró a budapesti helyicsoport 
tiszteletbeli elnöke
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Hmlapesll helyksoport mérlegkimuta

tása 1929 lamulr lió 31-én.
Farkas Géza 
Balogh József 
Központ kölcsün- 

számla 
Pénztár 
Ang.

300.53 —
I48.H9 —

4335.36 
183.67 —. -

Rt. 7478.—Magy. Bank

összvagyon 13345.44

Budapest, 1929 január lió 3í'én.

Ezután Járóka Sándor számvizs
gáló jelenti, hogy a számvizsgáló- 
bizottság a könyveket átvizsgálta 
és rendben levőnek találta.

Ilovszky János kérdésére a köz
gyűlés a zárszámadásokat tudomá
sul veszi és a tisztikarnak a fel
mentést megadja.

Dombi István, a kandidáló-bizott- 
ság elnöke, előterjeszti a kandidáló
bizottság javaslatát. A kandidáló
bizottság nagy körültekintéssel vé
gezte dolgát és rájött arra, hogy a 
vezető állásokra ne az Egyesület 
tagjai közül válasszunk jelöltet, liá
néin kívülálló, nagytekintélyű urat 
kérjünk fel. Sikerült is megnyer
nünk egy ilyen köztiszteletben álló 
egyént Vigh János Vili. kér. elöl
járó úr személyében, ü t  kértük fel 
a lielyicsoport tiszteletbeli elnöké
nek és kérem a közgyűlést, hogy öt 
ily minőségben megválasztani szí
veskedjék.

A közgyűlés nagy lelkesedéssel 
egyhangúlag megválasztja Vigh 
János VIII. kér. elöljáró urat a bu
dapesti helyicsoport tiszteletbeli el
nökévé és bizottságot küld ki, 
mely őt a közgyűlésre meghívja.

Dombi István ezután felolvassa, 
hogy a kandidáló-bizottság a helyi
csoport tisztségeire és választmányi 
tagul a következőket jelölte ki:

Ügyvezető elnök: Bura Károly. 
Alelnökök: Orsolya Géza és Bálint 
János. Titkár: Dombi István. Pénz
táros Balogh József. Ellenőőrök: 
Pórizs Sándor és Rácz Kovács La
jos. Számvizsgálók: Torma Gyula 
és Járóka Sándor.

Választmányi tagok: Péter János, 
Kollár Gyula, Sivó Gyula, Bura 
László, Csiti Horváth István, Pertis 
Jenő, Kora Sohonyai György, Pa- 
rádi József, Barhos Károly, Sípos 
Ferenc, Horváth László, Berki Ist
ván, Dénesi József, Csámpai Ivó, 
Bogmér Béla, Krekács Sándor, La
katos János, Károlyi Gusztáv, Ko
vács Mátyás.

Magyar Cigányzenészek Lapja

Póttagok: Horváth Sándor, Kulus 
László, Budi János, Gáspár József, 
Csorba Dezső, Farkas József, Hé- 
dervári Ferenc, Nyári József, Ko
vács János, Járóka Pál.

Ilovszky János kérdi a közgyű
lést, hogy a jelölőbizottság által 
jelölt tisztikart és választmányt el
fogadja-e? És megválasztja-e?

A közgyűlés a kandidáló-bizott
ság által jelölt tisztikart és választ
mányt egyhangúlag megválasztja.

Ilovszky János: Igen tisztelt 
uraim! A következő év súlyos ter
het ró a megválasztott tisztikarra. 
Nehéz lesz a jazz elleni küzdelem 
és a megélhetés. Mi mindent el fo
gunk követni, de szükségünk van 
az önök támogatására is. A cigány- 
zenésztársadalom eddig is sokat 
tett a magyar népzene érdekében. 
Ma is folytatja a küzdelmet és nél
külözések árán is kitart a nemzeti 
zene mellett. Támogassák tehát a 
tisztikart, amely az önök érdeké
ben mindent elkövet. Vigyék szét, 
iiogy el fog következni az az idő, 
amikor a magyar zene feltámad. 
De addig is emeljék bennünk a hi
tet és ápolják továbbra is nótájukon 
keresztül a magyar érzéseket.

Megjelenik Vigh János elöljáró 
úr, a lielyicsoport tiszteletbeli el
nöke.

Ilovszky János: Nagyságos elöl
járó úr! A" Magyar Cigányzené
szek Országos Egyesületének buda
pesti helyicsoportja most tartja ez- 
évi rendes közgyűlését. Ma történt 
első ízben, hogy nem a saját tagjai 
közül választott, liánéin kiment és 
kutatott oly nagytekintélyű és a 
magyar zenét szerető egyént, akit 
az elnöki állásra megválasszon. 
Szemük a Te személyed felé irá
nyult. A cigányzenészek évszáza
dos küzdelemben sem hagyták el 
soha a magyar nótát. Tábora ina 
nehéz helyzetben vau, küzd a ma
gyar muzsika fenntartásáért és 
azért, hogy kenyeret tudjon adni 
családjának.

Mindezekhez kérik a Te hathatós 
támogatásodat. Tudjuk, hogy ez 
Reád igen súlyos terhet ró, de is
merjük magyar szíved és tudjuk, 
hogy szeretettel sietsz segítségünk
re. (Hosszantartó éljenzés.)

Vigli János: Köszönöm az ékes 
szavakat, amelyekkel állásomba be
iktatni szíves voltál. Igen nagy ga
rancia a Te személyed az Egye
sület élén. A sors különös játéka,

hogy én ide kerültem, akit fiatalabb 
éveinkben szoros baráti érzések 
iiiztek össze a cigányzenészekkel. 
Én a magam részéről oda fogok 
hatni, hogy segítsek, bár eddig is 
igyekeztem, ezentúl minden erőm
mel rajta leszek, hogy fokozottabb 
mértékben segítsek. Örülök és 
megtisztelésnek veszem, hogy ilyen 
nagy tábor vezetését reám bízták, 
csak tartsanak össze, mert a mi 
munkánkhoz feltétlenül- szükséges 
az önök támogatása is. (Lelkes él
jenzés.)

Ultin Józsid: Igen tisztelt köz
gyűlés! Mielőtt a közgyűlést be
zárnánk, tudom, hogy mindenkinek 
a szívéből beszélek, amikor két 
nagy pártfogónkat üdvözlöm. Mind
ketten oly szerények voltak sza
vukban, hogy kissé eíszégyeljük e 
miatt magunkat. Uraim, nekünk 
nagy megtiszteltetés az, hogy önök 
idejöttek, nem gondolva előítéle
tekre, köszönjük ezt önöknek.

Tagtársaim, ha elmennek a többi 
tagok közé, mondják meg nekik, 
hogy most vagy megjavul a hely
zet, vagy nem érdemes tovább él
nünk! Remélem, hogy hűen és oda- 
adóan melléje állanak az illusztra
tív vezetőségnek és hiszem, hogy 
Isten segítségével győzni is fogunk.

36-ik Rácz Laci az impresszárió 
kérdéséhez szói.

Füredi Fábián nem látja kívána
tosnak az impresszárió működését 
és kéri a vezetőséget, hogy szaba
dítsák meg az elhelyezőktől a ci
gányságot.

Ilovszky János: Az impresszárió 
kérdés súlyos és nehéz probléma, 
de azt hiszem megtaláltam az út
ját, amelyen meg lehet oldani. A 
zenekar vezetőket egyesíteni óhaj
tóin és ezzel kapcsolatban remé
lem az elhelyezés megoldását.

Köszönöm a szép szavakat, le
gyenek meggyőződve, amit cse
lekszünk, őrizetlenül a cigányság 
és a nemzet érdekében tesszük. 
Mi ketten mindent meg fogunk 
próbálni, még a lehetetlent is. De 
meg akarjuk teremteni a fegyel
mezettséget és olyan tábort aka
runk szervezni, amely megalapítja 
a clgányzenészség jobb sorsát. Ké
rem a jó isten áldását, hogy mun
káinkban soha el ne. hagyjon ben
nünket. (Nagy éljenzés.) Az illést 
bezárom.
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Megalakult a budapesti zenekarvezetők 
szindikátusa

llovszky János úr, az Egyesü
let tiszteletbeli elnöke, az Egye
sület újjászervezésével kapcso
latban és keretében összehívta a 
budapesti zenekarok vezetőit, 
kik megalakították a prímások 
szindikátusát. Az első alakuló- 
gyűlés f. é. március hó 14-én 
volt. Az alakulógyűlésen meg
jelentek llovszky János tiszte
letbeli elnök, Vigh János elöl
járó, a budapesti helyicsoport 
tiszteletbeli elnöke, Bura Károly 
központi elnök, dr. Járosi Jenő 
ügyész.

A gyűlést llovszky János úr 
nyitotta meg. Beszédében rámu
tatott a cigányzenészek kétség
beejtő helyzetére és azokra az 
okokra, melyek ezt előidéztek. 
Segíteni kell a bajokon — mon
dotta — és e segítéshez az egye
sület vezetősége készséggel 
nyújt támogatást- Az első fel
adat, hogy a cigányság egysé
gekbe tömörüljön. A legfonto
sabb egység a prímások egy
sége, akik hivatva vannak a ve
zetésre. A megalakítandó szindi 
kátus a cigányság helyzetének 
javítását tűzi ki elsősorban cél
jául. Ezzel kapcsolatban a leg
fontosabb teendő oly zeneiskolá
nak létesítése, melyben kikép
zést nyerhetnek a tehetséges if
jak és továbbképzést kapnak a 
már működő tagok, kiknek zenei 
képzettsége esetleg hiányos. 
Erre vonatkozóan már megtet
tük a kellő lépéseket cs őszre 
már felállítjuk az iskolát. Ebben 
elsősorban a szindikátus tagjai
nak gyermekeit fogjuk felvenni 
és azokat, akik ők ajánlanak. 
Már ezért is fontos, hogy valaki 
benn legyen a szindikátusba.

A második igen fontos feladat 
az elhelyezés kérdésének meg
oldása. A mai elhelyezési rend
szer mellett a cigányság egyes 
személyeknek ki van szolgáltat
va. akik keresetének egy részé
től megfosztják, A szindikátusra 
ezért is igen nagy szükség van. 
Ha a szindikátusi tagok össze
tartanak, akkor az elhelyező
iroda maga képes az elhelyezést 
megoldani és a szindikátusi tag 
nincs senkinek kiszolgáltatva. 
Ha bármi panasza vau, a szindi
kátus elnökségéhez fordulhat or
voslásért és miután az elnökség

mögött ott áll az egész szindiká
tus, bírja a panaszokat orvosolni.

Vigh János úr, a budapesti 
helyicsoport elnöke szólalt fel 
ezután. Ö, mint az elsőfokú ipar
hatóság feje, foglalkozott az el
helyezés kérdésével. Jelenleg 
van cgy-két iparengedély kiadva 
magánosoknak, melyekkel el
helyezhetnek zenészeket. A ke
reskedelmi miniszter úrhoz kell 
fordulni egy előterjesztéssel az
iránt, hogy a kiadott engedélye
ket vonjavissza. Ebben az eset
ben egyedül csak az elhelyező
irodának lesz joga elhelyezése
ket végezni és ez igen megköny- 
nyítené a helyzetet.

Ezután dr- Járosi Jenő ügyész 
felolvasta a szindikátusi megál
lapodást, mely a következőkép 
szól:

Megállapodás.
Alulírott zenekarvezetők egymás 

között a következő megállapodást kö
töttük :

1. Megalakítjuk a budapesti cigány
zenekarok vezetőinek szindikátusát.

2. A szindikátus címe: a budapesti 
Magyar Cigányzenészek Zenekarveze
tőinek Szindikátusa.

3. A szindikátus célja a magyar nép
zene művelése, fejlesztése és védelme 
a behatolt Idegen zene ellen. Evégböl 
a szindikátus a Magyar Cigányzené
szek Országos Egyesülete kebelében 
arra törekszik, hogy az ifjú zenenem
zedéknek zeneiskolát nyithasson, ahol 
ezek megfelelő zenei kiképzésben ré
szesülnek. A most működő generáció 
részére továbbképző tanfolyamokat ál
lít fel, melyben zenekarok összjátéká- 
nak tökéletesítését óhajtja elérni.

Célja továbbá a magyar cigányze
nész társadalom gazdasági jólétének 
előmozdítása. Ennek keretében arra 
törekszünk, hogy a cigányzenészek 
fölvétessenek az Országos Társada- 
dalombiztosító kebelébe, ezenkívül a 
szindikátus tagjai bérkérdésekben egy- 
s'éiges álláspontot kötelesek elfoglalni 
és a szindikátus határozatainak ilyen 
téren való megszegése esetleg a meg- 
sze/gő tag kizárásával járhat. Ezzel 
kapcsolatosan célja, a közvetítőknek 
teljes kizárása és működésük meg
szüntetése. Épp ezért a szindikátus 
tagjai időről-időre az aktuális bérkér
dések megbeszélésére értekezleteket 
tartanak, melyeken álláspontot foglal

nak ezen kérdésekben.
4. A szindikátus szervezete: magá

nak elnököt, alelnököt, egy titkárt és 
egy háromtagú végrehajtóbizottságot 
választ. A szindikátus tagjai minden 
kérdésben kötelesek ezein szindikátusi 
vezetőséghez fordulni és annak utasí
tásait kikérni.

Az elnök képviseli harmadik szemé
lyekkel szemben a szindikátust. Aka

dályoztatás esetén helyette az alelnök 
jár cl.

A titkár végzi a szindikátus admi
nisztratív teendőit, az elnök utasítá
sára összehívja a szindikátus értekez
leteit. A végrehajtóbizottság támo
gatja a vezetőséget működésében, ki
sebb ügyekben határoz.

5. Szindikátusi gyűléseken és érte
kezleteken minden szindikátusi tagnak 
egyenlő szavazati joga van és határo
zatait szótöbbséggel hozza, kivéve ha 
igen fontos ügyek eldöntéséről van 
szó, amikor is a gyűlés kimondhatja, 
hogy a kérdésben való döntéshez a 
szindikátus tagjainak % többsége szük
séges.

6. A szindikátus a Magyar Cigány
zenészek Országos Egyesületével kar
öltve működik, köteles bejelenteni 
annak megalakulását és határozatait. 
Minden szidikátusi tag köteles az 
Egyesületnek pontosan fizető rendes 
tagja lenni.

7. A szindikátus ügyrendjét a szin
dikátus megalakulása után készíti el a 
szindikátus vezetősége. Az ügyrend a 
szindikátus gyűlésen fog elfogadtatni 
és annak egyes pontjai a tagokra kö
telezők'.

8. Alulírott zenekarvezetők kije
lentjük, hogy a szindikátust a mai na
pon megalakítottuk és a jövőben a 
szindikátus határozatainak magunkat 
mindenben alávetjük.

Budapest, 1929 március 14.
A megállapodást a következő 

zenekarvezetők Írták alá és így 
beleptek a szindikátusba:

Bura Károly, Magyari Imre, 
Rigó Jancsi, Radics János, Sípos 
Sanyi, Horváth Gyula, Sovánka 
Nándor, Sáray Elemér, Banda 
Marci, Károlyi Árpád, Dénes 
József, Baráth Gyula, Balogh 
Jancsi, Zsolnai Lajos, Tótfalusi 
Horváth Pista, ifj Boross Jani, 
Rácz Laci, Zombori Sipos Ferkó, 
Farkas Vince, Budai György, 
Perts Pali, Gáspár Lajos, Sza- 
lay György, Baráth Géza, Rácz 
Pál, Horváth Laci, Szabó Dani 
Sándor, Bujka Bertalan, Szalai 
József, Kiss Józsi, Bőnyi Gyula, 
Gyallai Aladár, Csorba Gyula, 
Torma Tóni, Toll Károly, Rácz 
Kovács Lajos, Berki Jancsi, Pa-
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rádi Józsi, Mtirsi Elek, Rácz 
Béla, Farkas Béla, Szalai Pepita 
Gyula, Bura Sándor, Bertók Vili, 
űoudi Dezső, Farkas József, 
Vörös Misi, Csorba Dezső, Ráez 
József, Tótfalusi Horváth Jancsi, 
Dombi Jóska.

Azután a már megalakult szin
dikátus megválasztotta vezető
ségét.

A szindikátus elnökéül válasz
totta Magyary Imrét, alelnökiül: 
Dénes Józsit, titkárokul: Torma 
Tónit és Rigó Jancsit.

Az elnökség megválasztása 
után a szindikátus elhatározta, 
hogy a közel jövőben az elhe
lyező kérdéssel fog részletesen 
foglalkozni. Kimondotta továbbá 
határozatilag azt is, hogy szindi
kátusi tag a jövőben csak oly 
zenekarvezetők vehetők fel, kik 
felvételüket írásban kérik az el
nökségtől és akiket a szindiká
tus gyűlése határozatilag felvesz 
a tagok közé.

Az elnökség mellé választott 
még a szindikátus egy három
tagú végrehajtóbizottságot is, 
mely kisebb ügyekben az elnök
séggel együtt dönt.

A szindikátusi tagság sí unni 
külön fizetési kötelezettséggel 
nem jár.

Ezek után Ilovszky János el
nök az értekezletet nagy lelke
sedés közepette berekesztette.

Radics Béla rádió-koncertje.
Szeretett díszelnökünk legutóbbi 

rádió-hangversenye alkalmából a 
Stúdió útján kapta az alábbi leve
let, melyet örömmel közlünk, mert 
avval teljesen azonosítjuk ma
gunkat.

Balatorifiired, 1929. III. 12.
18 óra 35 perc.

A Stúdión át __
Radics Béla úrnak,

Budapest.
Szeretném, ha ez 'a levélpapír 

messzezengö hangszóróvá válna, 
hogy mindenki meghallja Radics 
Béla dicséretét.

A Balatonfüredi szanatórium rá
dió-termében csupa öreg nö cs 
férfi között hallgattam végig Ra
dics Béla mai hangversenyét. A 
hangverseny a maga egészében pá
ratlan cigánymiivészetet adott — 
kivételes Ízléssel és a szokványos 
„cigánybanda" muzsikusokat mesz- 
sze túlszárnyaló zeneiségével. Az 
így együtt muzsikáló egész zene

kar fogadja őszinte, lelkes köszö- 
netünket.

Ez a zenekar méltán veszi kö
rül a derék Radics Bélát, a ma
gyar cigányzencszek méltó neszto
rát, ki nem kérkedik soha semmi
féle címmel, ranggal, vagy kitün
tetéssel, de megteszi a magáét 
hozzáértő kivételes, szerény elő

kelőséggel. Előkelő nemcsak sze- 
rényszégében, de művészetében is.

Különösen meglepő volt mai mű
sorában a „Fa lennék" kettős
hangú variációja. Ám de mintha a 
jó öreg Radics ünnepet akart 
volna, ideadta a csicsergő „Repülj 
fecskc“-jét is olyan előadásban, 
aminőt szebben, kifejezőbben és 
művészibb ízléssel nem tud adni 
senki ma.

Ezzel nem elégedett meg. Meg
mutatta, hogy iniképen tud egy 
cigányzenekar világhíres zenei ké
pet még tökéletesebben produ
kálni, mint a legkiválasztottabb 
orgonaművész. Ha ezekhez a mai 
sikerekhez még hozzágondoljuk, 
hogy Radics Béla a Bihari- és 
Csermék-zenék megszólaltatója és 
vagy kétszáz szerzeménynek hall
gató költője, akkor valami nagy 
rokonérzés arra késztett, hogy 
Radics Bélát nagy örömmel és 
megbecsüléssel üdvözöljük a Stú
dión át a magyarokat, illetékese
ket és közönségbelieket arra kér
jük, hogy Radics Béla művészetét 
örökítsék meg minden lehető mó
don, hanglemezen, hangjegypapiron 
stb. és 'adjuk meg néki mielőbb az 
elismerésnek és megbecsülésnek 
mindazon szolgáltatásait, amiket 
Tíadics Béla úgy művészetével, 
mint egyéni tulajdonságaival meg
érdemel. Az ő művészete, kivéte
les egyénisége követendő példa.

Balázs Jenő és L. 
bányamérnök, Váci-u. 70.
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Az Egyesület új helyisége.

Az elmúlt évben Egyesületünk 
több ízben volt kénytelen helyi
séget változtatni. Most végre az 
Egyesület új vezetősége talált 
megfelelő helyiséget az Egyesü
let számára■ Az új helyiség a 
József-köruti Savoy-szálló. Be

járat a tagok részére Német-u. 
13. sz. alatt van. Igen alkalmas 
irodahelyiséggel rendelkezünk, 
az étterem pedig úgy a délutáni, 
mint az éjszakai órákban rendel
kezésére áll a tagoknak, ahol 
igen jutányos árak mellett első
rendűen tesznek kiszolgálva.

Az elhelyező-iroda ugyancsak 
itt működik és az elhelyezést a 
visszavonásig Lukács Miklós el
helyező végzi, aki délután 4—7 
óra között az Egyesület helyisé
gében tartózkodik. Az elhelyező
iroda és az Egyesület irodájának 
telefonszáma J. 398—62. Ezúton 
is kérjük a tagokat, hogy tagdí
jukat ezentúl ide űzessék be és 
hogy a helyiséget minél számo
sabban látogassák.
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FELHÍVÁS A VIDÉKI ZENE
KARVEZETŐ és KARMESTER 

URAKHOZ!
Tekintettel arra, hogy Buda

pesten csak én egyedül hangsze
relek cigányzenekarra, felhívom 
a vidéki zenekarvezető urak 
figyelmét a hirdetésemre.

Ami Budapesten nyomtatás
ban megjelent bel- és külföldi 
sláger van, az nálam mind meg
kapható 3 napon bellii szállítva. 
Minden hó első felében árjegy
zéket küldök szét a tisztelt ve
vőim részére az újdonságokból.

RIGÓ GÁBOR 
hangszerelő irodája, 
Kender-u. 7. II. 12.

KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET!
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Radics Béla díszelnökiink fel
gyógyult. Radics Bélát beszállítot
ták a Pajor-szanatóriumba, ahol 
Hiiltl tanár sürgős műtétet végzett 
rajta, mely kitünően sikerült. Ra
dics Béla állapota azóta is olyan 
örvendetesen javult, hogy már 
odahaza van Lónyay-utcai laká
sán, ahol jóbarátainak és tisztelői
nek egész serege keresi fel.

Uj tagsági igazolványát mielőbb szerezze 
meg, mert a rendőrhatóság a régi tagsági 
könyvet nem fogadja el és azzal muzsi

kálni nem lehet!
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A sajtó és az egyesület
Új vezetőségünk komoly mun

kájára, felfigyelt a sajtó is, amit 
bizonyít a „Magyarország" alábbi 
szép cikke:

A cigányzenészek életében 
úgylátszik, hogy lényeges for
dulat . következik. A nagyszerű 
magyar cigányok föl akarják 
venni a versenyt a hódító új mu
zsikával szemben, elébe állnak 
L'nnek az áramlatnak, nem hagy
ják magukat eltiporni, mert ér
zik azt, hogy tehetségesek és 
mindenképpen rászolgáltak arra, 
hogyha zenéről van szó, akkor a 
közönség őket tüntesse ki kegyé
vel. Nem felületesen, hanem gyö
kerében fogták meg a bajt, ala
pos szervezkedéssel néznek sze
mébe az új szörnynek, a dzsesz- 
rielt és azzal kezdték ezt a szer
vezkedést, hogy újjáalakították 
a Magyar Cigányzenészek Or
szágos Egyesületét. Ennek a régi 
egyesületnek élére díszelnökké 
Radics Bélát választották meg, 
az egyesület tiszteletbeli elnöke 
pedig Hovszky János lett, akinek 
agilitását, hozzáértését és jó szí
vét a cúgánymuzsikusok felis
merték és aki készséggel vállal
kozott is arra, hogy érdekeiket 
mindenütt hathatósan fogja kép
viselni,

Rendkívül agilis és tehetséges 
ügyvezető-elnököt választottak 
a cigányok az egyesület ügyei
nek ellátására, még pedig Hunt 
Károly személyében, aki a nagy
váradi és bihari dzsentrinek volt 
hosszú éveken át híres prímása, 
Arról a komoly szervezkedési 
munkáról, amely most teljes erő
vel hatja át úgy az új vezetősé
get, mint az egész egyesületet, 
Bura Károly a következőket mon
dotta :

Mi jól tudjuk, hogy senki 
sem hallja szívesen azt, ha a sa
ját hibáit emlegetik. De kényte
len vagyok megállapítani azt, 
hogy mai szomorú helyzetünk
nek legfőbb okozói mi magunk 
vagyunk. Míg Nagytnagyarország 
boldog napjait éltük, könnyű volt 
a sorsunk. Trianon óta azonban 
a magyar cigánysorsra is ránehe
zedtek a súlyos gazdasági viszo
nyok és a magyar társadalmi 
osztályok pusztulását mi cigá
nyok erezzük meg legjobban. 
Ráadásul újabb veszedelem kö
szöntött ránk; a dzseszmuzsika, 
amelyik még azt a keveset is el

szedte tőlünk, amelyet a gazda
sági pusztulás meghagyott.

— Legelső és legsürgősebb fel
adatunk az, hogy az egyesületi 
életet rendbehozzuk, új alapsza
bályokat készítünk, gondoskodni 
fogunk a cigánymuzsikusok szo
ciális ellátásáról, zenei nevelésé
ről, gazdasági előrehaladásáról. 
Valamennyi cigányzenészt beha
tunk a Társadalom Biztosító In
tézet tagjai sorába, hogy minden 
cigányzenész ingyen kapjon or
vost, ingyen kapjon gyógyszert, 
betegsége ideje alatt pedig mnn- 
kabérmegtérítéshez jusson. Öreg 
korukra, vagy rokkantságuk ese
tére nyugdíjat, vagy ellátást aka
runk biztosítani. Le kell, hogy 
győzzük a cigányok közt pusz
tító tüdőbajt. A díjak felét a 
munkaadó, a másik felét pedig 
az egyesület fizetné. De, hogy ez 
terhet ne jelentsen, szigorúan el
lenőrizzük az összes szerződése
ket, mert sajnos rájöttünk arra, 
hogy nem egy helyen a tagúk 
rovására visszaélések voltak. Az 
így megmentett pengők bőven 
fedezik a szociális biztosítás ki
adásait.

Erélyes kézzel teremtünk 
rendet az impresszáriók tevé
kenykedése körül is. Prímások, 
zenekari tagok egyformán tudják 
azt, liogy mennyi bajt és veszte
séget okozott már ezen a téren 
a kapzsiság és a lelkiismeretlen
ség. Az egyesület ezután nem 
tűri a visszaéléseket. Vigyázni 
fogunk arra, hogy a szerző
déseket tiszteletben tartsák és a 
tagok tényleg meg is kapják azt 
a jövedelmet, amelyet a szerző
dés nekik biztosít.

— De legnagyobb fontossága 
annak a célkitűzésünknek van, 
amelyik kulturális előrehaladásun
kat szolgálja. A cigányzenész- 
társadalomnak fel kell emelked

nie elhanyagolt, rendezetlen és 
sok kívánnivalót hagyó egyéni és 
családi helyzetéből. Gondoskodni 
akarunk tagjaink zenetudásának 
fejlesztéséről, mert máskülönben 
elveszünk az idegen muzsika ára
datában. Éppen azért az új nem
zedéket már úgy akarjuk nevelni, 
hogy méltó versenytársa legyen 
minden más zenésznek és alkal
mat teremtünk arra, hogy soraink
ból kikerülő tehetségek előtt 
megnyíljanak a külföldi és a 
világsikert jelentő kapuk. Az

elemi zenei oktatáson kezdjük 
ezt a fejlesztést saját zeneisko
lákat rendezünk be, a továbbkép
zést pedig ügy biztosítjuk, hogy 
kiváló tehetségű fiainkat beírat
juk a magyar zenei főiskolákra, 
ahol bizonyára helyet adnak nekik. 
Azt akarjuk, hogy művelt és ze
neileg képzett zenészeket nevel
jünk az országnak, akik megáll
ják helyüket és akik éppen mű
veltségüknél és képzettségüknél 
fogva családi életükbe tis beviszik 
majd a tisztes polgári ernyeket 
és keresztény erkölcsöket.

Erős reménység tölti el Bura 
Károlyt az iránt, hogy ezen az 
úton ki tudja emelni a magyar 
cigányokat a mai sivár helyzet
ből és mint versenyképes mun

kaerőt tudja odaállítani a cigány- 
zenészt a hirtelen fölkapott, diva
tos és felületes tudással ren
delkező dzsesz-muzsikusokkal 
szemben.
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Új tagsági igazolványok.
Az Egyesület vezetősége elha

tározta, hogy 1928 április hó 
1-ével új tagsági igazolványo
kat bocsát ki a tagok ré
sére. A régi fekefe kis tagsági 
könyvek, melyeken aranynyo
mású lant van, április hó 1-én 
érvényüket vesztik. Az új tag
sági igazolvány igen csinos 
kartonlapból áll, melynek első 
oldalán Bihari János szobrának 
képe látható.

Felhívjuk a tagokat ezúton is, 
hogy régi tagsági igazolvá
nyaikat április 1-én és az ezt kö
vető napokon szolgáltassák be 
és új igazolványaikat vegyék 
át, mert április 1 töl kezdve a 
Rendőrhatóság igazolásul csak 
ezen új igazolványokat fogad
ják el.

Az új igazolványok minden
kor 6 hónapra szólnak, amikor 
újakkal cserélendő fel.

Szükség volt a régi igazol
ványok hatálytalanítására, mert 
azokkal az utóbbi időben igen 
sok visszaélést követtek el. 
Olyanok is voltak birtokában a 
regi tagsági könyveknek, akik 
már hosszú idő óta nem tagjai 
az, egyesületnek.
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A kiadásért és szerkesztésért felelős: 
dr. Járosi Jenő,

Budapest, VII!., RSkk Szilárd-utca 35.

Apostol nyomda Budapeat, Uordim liy.il. » .  Q V S J T , ;
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