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Beléptünk a magyar revíziós ligába!
— tt. Liga levele Eggesűletttn&ítőz —

V itézzé
avatták Bánfí Antal békésgyu
lai nagysipost, akinek a neve 
ezután hivatalosan i s : vitéz 
Bánfi Antal. Tagja lett annak 
az uj nemesi rendnek, amely 
az egyszerű érmen kívül egy
etlen előjogot kapott : hogy 
ezt a maradék országot, sze
gény elárvult Csonka Magyar- 
országot még forróbban sze
resse és még vitézebbül védje.

Vitéz Bánfi Antal! Mi is meg
hajtjuk előtted elismerésünk 
zászlaját, mint ahogyan meg
hajtottad fejedet a vitézi pallos 
előtt, mikor azzal vitézzé ütöt
tek. Tudjuk átérezted annaka 
pillanatnak nagyszerűségét, de 
átérezzük mi is mert vitézséged
del nemcsak magadnak, de ne
künk muzsikus cigányoknak is 
becsületet, elismerést szereztél.

Tudjuk, nem egyedül vagy 
a sorainkból a tizenkétezer 
vitéz sorában, s tudjuk azt is 
hogy nem egy fekszih közü
lünk ama névtelenek között 
sem akik az „Ezeréves hatá
rokért" adták életüket, Minden 
tiszteletünk az élőknek, fájó 
emlékezésünk hősi halottaink- 
nak.

Nagysipos, vitéz Bánfi An
tal ! Büszkék vagyunk rád és 
a többiekre! Akik harcoltak és 
akik meghaltak, vitézül dicső
séggel. Együtt álmodunk'veletek 
és várjuk magyar szivünk min
den dobbanásával: Nagyma- 
gyarországot! m. b.

A békediktátum kilencedik év- 
foidulóján í'gyesületíínk is meg
ragadta az alkalmat, hogy csatla
kozzék az országszerte megindult 
revíziós törekvésekhez és elhatá
rozta, hogy testületileg belép a 
Hercegh Ferenc elnöklése alatt 
működő magyar Revíziós Ligába. 
Erről az elhatározásunkról a Liga 
vezetőségét következő átiratban 
értesítettük:

A Revíziós Liga tek, Elnökségének!
Budapest.

A trianoni gyalázatos békedik
tátum kilencedik évfordulóján 
a Magyar Cigányzenészek Or
szágos Egyesülete indíttatva 
érzi magái arra, hogy csatla
kozását jelentse be, illetve tisz
telettel felvételét kérje a Re
víziós Ligába. Őszinte megelé
gedéssel látjuk azt a hatalmas 
munkát, amelyet a Revíziós- 
Liga kifejt és érezzük annak 
fokozott szükségét. Biztosítjuk 
az Elnökséget arról, hogy a 
Revíziós Liga mindnyájunkra 
nézve áldásdús törekvése és 
nemes munkája egyesületünk 
minden tagja előtt nagy megér
tésre talál.

Nagyrabecsülésünk ismételt 
kifejezése mellett újólag tisz
teletiéi kérjük felvételünket és 
mardtunk hazafias tiszteletiéi:

Lilin Bura Károly
titkár elnök

Belépési szándékunkat a Liga 
elnöksége néhány nap múlva a 
következő értesítéssel honorálta : 

Igen tisztelt Elnökség!
Megkaptuk í, évi jun. hó 

7-én kelt lelkes hangú levelü
ket melyben arról értesítenek, 
hogy csatlakozásukat jelentik 
be a Revíziós Ligába.

Hazafias állásfoglalásukért 
hálás elismerésünket és köszö- 
netünket nyilvánítjuk. Öröm
mel látjuk küzdő sorainkban 
a magyar cigányzenészeket. 
Úgy hatolt reánk a csatlako
zásukat bejelentő levelük, mint
ha a magyar szivet lelkesítő, 
mindenkor megkapó Rákóczi in
dulót játszották volna el varázs
latos hegedűikor.

Hazafias üdvözlettel: 
Dr. Fali Endre.
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Zeneiskolánk,
Szeptemberben megnyílik a Magyar 
Cigányzenészek Országos Egyesüle

tének zeneiskolája.
A múlt évben felvetettük a ter

v e t: létesítsünk zeneiskolát! Ez a 
terv úgy egyesületünkben, mint 
azon kívül igen nagy tetszéssel 
találkozott. A napi sajtó is sok 
Ízben foglalkozott a cigányképzés
sel és többé, kevésbé hozzáértően, 
de minden esetben igen nagy sze-
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retet tel foglalkozott a kérdéssel, 
amiért itt: lapunk hasábjain is kö
szönetét mondunk,

A döntő lépéseket a zeneiskola 
létesítése érdekében Ilovszky János 
egyesületünk diszelnöke tette meg, 
aid az ő hatalmas szervező képes
ségével kezébe vette az ügyet s 
Így az a tervezgetés stádiumán túl 
már a megvalósulás [elé halad.

Az iskola felállítása elé termé
szetesen még sok akadaly tornyo
sul, melyeket el kell hárítani, de 
ettől nem ijedünk meg. Tárgyalunk 
hatóságokkal, testületekkel, magá- 
nösokkal és minden reményünk 
meg van arra, hogy sok fáradtsá
gunkat siker is koronázza,

A cigányképzéssel kapcsolatban 
többféle terv merült fél, Szóvolt 
arról, hogy a zeneakadémia kebe
lében létesítünk egy tanfolyamot 
Ennek azonban elhárithatlan aka 
dályaí voltak, mert részben az in-, 
tézet nem tudott megfelelő helyet 
adni, részben a tanárok sem lettek 
volna hajlandók nekünk megfelelő 
feltételek mellett vállalni a tanítást. 
Felmerült az a terv is, ami tet
szetősnek látszott, hogy már meg
levő zeneiskolákba Írassuk be a 
gyermekeket és így adjunk nekik 
zenei alapot, Ez a terv a legkeve
sebb költséggel lett volna megva
lósítható és éppen az volt előnye, 
azonban ez nem szolgálta volna azt 
a célt, amit magunk elé tűztünk, 
mert elsősorban nekünk nem csak 
az a fontos, hogy a gyermekek 
tanuljanak, hanem az. is, hogy hi
vatásuknak megfelelően tanuljanak. 
Ezt pedig a többi tanulóval együtt 
való tanulással elérni nem lehet, 
De másodsorban haladó lanfolya- 
mot nem tudtunk volna ezen is
kolákban létesíteni. Már pedig nem 
csak a gyermekek tanitása a cé
lunk, hanem a felnőtlek tovább
képzése is, mert a gyermekek ta
nitása csak a jövőre hat ki, azon
ban mi már a jelen számára is 
szeretnék eredményeket kivívni.

Nincs tehát más hátra, minthogy 
önálló cigányzenész iskolát állít 
síink fel. Ne várjuk azonban, hogy 
ennek megvalósításával rögtön meg 
lóg változni e helyzet. Egyelőre 
még nagy méretekről és számokról 
nem beszélhetünk. Nem kezdhe
tünk százakat és százakat tanítani, 
ami a helyzet megváltoztatására 
szüksés lenne, de mindenesetre 
azon igyekszünk, hogy minél több 
tanítványt vehessünk fel. Egyelőre 
arra van remény, hogy mintegy 
50—60 gyermeket taníttathatunk,

A haladók száma színién körül
belül ennyi lehet. Nem sok, de 
elég ahoz, hogy megindítsuk a ci
gányképzést, mert a fals kis mag
ból kel ki. Ez a kis iskola is mag 
lesz, melyből egy hatalmas, nagy 
nemzeti jelentőségű intézmény fej
lődhetik.

Megvan rá minden reményünk, 
hogy elsőrendű tanerőket kapunk 
akik külön terv szerint fogják el
kezdeni az oktatást. Ez a tanterv 
más lesz, mint a többi zeneiskola 
tanterve, mert figyelemmel lesz a 
cigányság tradícióira, melyek hozzá
fűzik a magyar nótához. Elsősor
ban tehát a magyar nóta interpre
tálásának íejleszlése e tantervnek 
a célja és csak másodsorban, de 
ezzel párhuzamosan az általános 
zenei tudás fejlesztése.

Bennünk hát, akik a tanítás ügyét 
minden erőnkkel igyekszünk előbb
re vinni, megvan minden jóakarat 
és tettrekészség,, csak most a ci
gányság megértse ezt a jóakaratot 
és álljon mellénk testtel, lélekkel.

Egyet senki se tévesszen szem 
elöl: tanulni nem szégyen, hanem 
egy olyan szükséges jó, mely-meg- 
könnyiti a megélhetést és előbbre- 
viszi a mi gyönyörű magyar mu
zsikánkat.

Jöjjenek hát a tagtársak minél 
nagyobb lelkesedéssel az iskolánk 
falai közé, aková mi szeretetlel 
várjuk őket!

Dr. Járási Jenő 
<& ■BBHHHHttffiKiBISHBGgkS

Ilovszky Ionos hazstért 
hüífűldl körüljáró!.

Közel két hónapig távol volt tő
lünk tiszteletbeli elnökünk Ilovsz- 
ky János, aki a nyári szezon első 
heteit hosszabb európai körútra 
használta fel. Pontosan ötvennégy 
napig nélkülöztük ez ö mindenre 
kiterjedő munkásságát. Ez idő alatt 
ő, -  amint a lapok hasábjain is 
olvashatlak, bejárta egész. Dél- 
Európát és Afrika északi vidékét. 
Volt Ausztriában, Olaszországban, 
Franciaországban, Spanyolország
ban, ahol megtekintene mindkét 
kiállítást, azután felkereste Afrika 
északi partvidékét s egy héthetes 
ut gyönyörű impressioival és ta
nulságával tért vissza Budapestre.

Tiszteletbeli elnökünk hazajöve
teléről egyesületünk vezetősége

idejében tudomást szerzett s Bura 
Károly elnökkel, az élén megjelent 
a pályaudvaron, hogy kifejezést 
adjon ragaszkodásának és nagyra
becsülésének. Ilovszky Jánost lát
hatóan kellemesen érintette ez a 
figyelem s nyomban nagy érdek
lődéssel hallgatta meg a lávollété- 
ben lefolyt egyesületi mozgalmakat 
és eseményeket. Viszont elnökünk
nél meg munkatársunk érdeklődött 
utítapasztalataíról és élményeiről.

— Gyönyörű utunk volt és fe
lejthetetlen élményeket szereztünk 
az 54 napos kiiruton, mondta az 
elnök ur, s nyomban hozzátette, 
hogy egy pillanatra sem feledke
zett meg a magyar cigányzene 
szempontúból is.ímpressiókat gyűj
teni. Sőt eredményes találkozása 
is volt e téren a francia Riviérán. 
Megismerkedett a párisi szálloda 
tulajdonosok szövetségi titkárával, 
akit felkért arra, hasson oda, hogy 
a párisi hotelekben minél nagyobb 
számmal alkalmazzanak megfelelő 
magyar cigányzenekarokat.

— Általában pedig azt az újabb 
benyomásokat szereztem hogy ha 
nagyobb tért akarunk szerezni kül
földön cigányzenészeinknek, akkor 
teljes erővel neki kell feküdnünk 
a továbbképzésnek s alap-oktatás
nak egyaránt. Külföldön már csak 
kellően képzett muzsikusokkal tud
juk felvenni a versenyt. De akkor 
aztán verni is tudunk minden más 
nációbeli muzsikust és muzsikát!

Mondanunk is felesleges, hogy 
tiszteletbeli elnökünk megállapítá
sai száz. százalékig helytállóak. De 
viszont hasznosak is lesznek, mert 
az ő hathatós segítségével előre
láthatólag módunkban lesz meg
tenni mindazt, amit ő versenyké
pességünk eléréséhez szükségesnek 
tart és mondott,

Váltsa ki

uj ta g sá g i igazo lv án y át, 

a  rég iv e l nem  já tsz h á t.
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Magyar Cigányzenészeh Históriája
Hói ringott a bölcsőjük? A Hy- 

malaja lejtőin, a kék vizű Gangéi? 
pariján? Mezopotánia kavicsain, 
vagy a Nikis iszapos fövényén ? 
Ki tudná azt megmondani? Hogyan 
kerültek a nagy népvándorlások 
förgetegébe ? Melyik világhódító 
hajtotta maga előtt őket, amig szét
szóródtak a világ minden részébe? 
Ki olvasott már erről cserepet, 
vagy hieroglifet? Ki hallott róluk 
ős-regét, amely a múlt titkaiba 
nyúlna? Senki, Sem türlénettudós, 
sem nyelvész, se kutató. Bizonyo
sat senki sem tud róluk, mint 
ahogy ők maguk sem tudnak sem
mit. Csak feltevések, sejtések, gyen
gén alátámasztott találgatások akar
ják a múltat bizonyossá tenni. Már 
amennyire ezt egy ilyen kis nép
töredék sorsa, históriája megér
demli.

Az évezredek elsuhantak felet
tük nyomtalanul. Lehet, hogy a 
származásuk, kultúrájuk ősi-hindu 
hajtás, lehet, hogy a Fáraóknak 
építettek gúlákat, lehet, hogy ők 
voltak a nagy népvándorlások lant
verői, lehet szerszámokat ková
csoltak. Ki tudna erre feleletet 
adni. Csak annyit tudunk róluk, 
hogy a Kárpátok vérrel megszen
telt lankásain, a magyar rónákon a 
tizenötödik század elején tűnnek fel, 
Azóta itt vannak velünk,közöttünk. 
Mint műveletlen, alacsonysorsu 
néptöredék tűnnek fel s mint egyik 
krónikásuk Írja: nem hóditó szán
dékkal jöttek, kard helyett vonót 
hoztak, primitív huros, verő hang
szereket. Fürge faj, amely hama
rosan szerephez jut. Kiveszi a re
gősök kezéből a lantot, a benszü- 
löttek kezéből a zenét, uj muzsikát 
csinál a maga modorában, Vész
ben, viharban az ő hangszerük 
sirja végig a négy folyam partjait 
s készteti táncra a vigadókat. — 
Megkedvelik őket, dicsősségben 
lesz részük,, polgárjogot nyernek. 
Osztályosai lesznek a szomorú 
magyar sorsnak s vérzivataros 
századokon át, Trianonig hü fiai 
mindenkoron a magyar hazának.

Véreznek a világháborúban, vitéz
ségeket nyernek s most együtt 
harcolnak minden igaz magyarral 
a régi Nagymagyarországért!

A magyar cigányság históiiája 
Zsigmond király uralkodásával kez
dődik s amint a századok haladnak,

A kuruc-vilsg vezéreinek Thö- 
kölynek, Rákodnak, Bercsényinek 
udvari bandái voltak, Csáky Imre 
bibornok pedig cigány versenyt 
rendezett Szepesváralján s ezen az 
ő bandája s Barna Miska cigánya 
vitte el a babért tizenegy más ver
senyzőtársa elő!. A győztes muzsi

kust a főurak le is 
festették s a képére 
ráírták, hogy ő a ma
gyar Orpheus. Sokan 
neki tulajdonították a 
Rákoci-nóta szerzését 
is, mig kiderült, hogy 
azt Rákóczi udvaii 
zenésze az öreg Cin
ka komponálta.Azon- 
ban úgy őt, mint kor
társait hírben és di
csőségben messze fe
lülmúlta egy cigány
nő : Czinka Panna.

egyre több feljegyzés található ró
luk. Az egykori kronikusok, akik 
uraik dicsősségét jegyezték fel, nem 
feledkeztek meg róluk sem. Már 
Tinódi Sebestyén elismeréssel ír 
egy híres cigánymuzsikusról: Kár
mán Döméről, aki Thurzó Imre 
uram lakodalmán olyan virtuozitás
sal játszott, hogy érdemes volt a fel
jegyzésre. Hírük egyre nő s dicső
ségük a múlt században érte el te
tőpontját, amikor minden magyar 
főur udvarában található volt ci
gánymuzsikus s amikor a főurak 
kedvenc szórakozása volt a bandák

Czinka Pannát tart
ják a magyar cigány
zenészek ősanyjának. 
A gőmörmegyeí Sajó- 
gömör községben 1711 
-ben született, hol aty
ja Lányi földbirtokos 
udvari zenésze volt. 
Czinka Pannának te
hát híres muzsikus 
ősei voltak. Atyja je
les muzsikus volt, két 
nagybátyja Rákocival 
Rodostóig elvándorolt 

s mindkettő ott halt meg, mint a 
fejedelem udvari zenésze s végül 
nagyatyja, aki a Rákocí nótával 
véste be nevét a híres muzsikusok 
históriájába,

A cigánymuzsikusok ősanyjában 
már gyermekkorában mutatk®ak 
a muzsikus hajlamok s földesura 
rozsnyói zenészeket fogadott fel, 
hogy azok tanítsák és fejlesszék 
tehetségét. A kis tanítvány pár év 
alatt túltett minden tanító-mesterén 
s mikor tizenötéves korában kezét 
nyújtotta egy odavaló kisbőgősnek, 
ő maga szervezett bandát s annak 
mint prímás az élére állott, Hire 
és szépsége csakhamar túlszárnyal-
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ták Magyarország határait s külföld
re is sűrűn hívták s ő a meghívá
soknak eleget is tett, Úgy idehaza, 
mint külföldön uniformisban ját
szottak,- amit a bőkezű földesur
készíttetett nekik. Híre egyre nö
vekedett és az akkori fogalmak 
szerint is sokat keresett. Temér
dek kitüntetést is kapott, mert 
erényes és rendes életmódja miatt 
nagyon meg is becsülték. Mikor 
61 éves korában, 1772-ben meg
halt, temetésén megjelentek a tá
voli környék urai s díszes teme
téssel adták meg neki a végtiszt es
séget. Egyenruhájában, temették el, 
híres Amati hegedűjével az oldalán, 
amiként azt kívánta, Halála után 
rengeteg dicsőítő ének és vers je
lent meg róla s ezek egyaránt 
megénekelték úgy a művészetét, 
mint a szépségét, hírét, sőt még a 
nyakán levő seblorradást is.

Nagy vagyont hagyott hátra, 
amit fiai örököltek. Díszes sírkö
vet' állítottak emlékére, amelyen 
latin szöveggel ez felirat állott: 

Csillagokig liires hegedűs: Cinka 
Panna e sírban nyugszik

Örök hírnév fedje be porait! 
Asszony szült engem is,
De a hirt én szültem e névnek:
S az messze száll, bárha 
E sir befödött.
Anyámtól csak keserű halált

■ örököltem
Én utódaimnak hírnevem

adom át . .  . 
Tényleg ö volt a tizennyolcadik 

század leghíresebb és legünepel- 
tebb magyar cigánymuzsikusa. Já 
tékának varázsát át érezte az egész 
ország, dalait nemesi kúriákon, 
pórok kunyhóiban dalolták s me
lódiái viszhangot vertek minden 
magyar szívben. Hosszú időbe ke
rült, amíg [assankint feledni kezd- 
t á $  Leghamarabb elfeledte őt a 
fajtája s a mai ivadék még csak 
meg sem kíséreli, hogy felemelked
jék hozzá. Pedig a muzsikája egész 
tárházával rendelkezett azoknak a 
sajátos tulajdonságoknak, amelyek 
az eredeti cigánymuzsika ritmusát 
becsét adják s amelybőlő, a maga 
nagy hírnevét felépítette,

a
Mussolini niiMÉ is Mm jrt

M agyar C igán yzen észek  O rszágos E g y esü le téh ez .

A magyar igazság két hatalmas 
támaszát Mussolini miniszterelnö
köt és Rothermere Lordot egyesü
letünk tudvalevőleg hódoló felira
tokkal üdvözölte s a feliratokat 
mindkét helyre díszes albumba 
foglalva meg küldte. A válasz 
azóta meg is érkezett. Az olasz 
nemzet nagynevű fia, Mussolini mi
niszterelnök nevében a budapesti 
kir. olasz követ a következő leve
let intézte Bura Károlyhoz, egye
sületünk elnökéhez:

Hivatkozással Önagyméltósága 
BénítóMussoliini ministerelnök Ur
nák címzett enilékalbomukra, van 
szerencsém a ministerelnök ur há 
lás köszönetét Elnök Urnák tol
mácsolni.
Egyben megragadom az alkalmat, 
Iwgy Ngs, Elnök ural őszinte 
nagyrabecsülésemről biztosítsam.

A z olasz kir. Követség : 
G. De Astis.

Rothermere lordtól a következő 
angol szövegű levél érkezett:

The Daily Mail, London. 
Editorial Department.
Northcliífe House, E. C. 4.

28 th May, 1929.
Károly Bura Esq.,
IX, Lónyai u. 7.
Budapest,
Dear Sir.

I have recieved Ilié testimo- 
nial ot the National Association 
oí Hungárián Gipsy Musícians 
you have sent me, and I was 
impressed by the síncerity ofyour 
íeelings.

In her gipsy musicians Hun
gary possesses one of the best 
means ol propaganda,

I thank you tor your confí- 
dence in the ullimale victory o[ 
the causeof Hungary and assure 
you ol my apprecalion,

Your very faithfully 
Rothermere

magyarul :
Bura Károly urnák

Budapest.
Kedves Uram,
megkaptam a . Magyar Cigányze- 
niszek Országos Egyesülete által

számomra küldött okmányt, mely
ből megéreztem az Önök érzéseinek 
őszinteségéi.

Magyarország cigányzenészei
ben a propagandának legjobb esz
közét bírja.

Köszönöm, hogy Önök bíznak 
a magyar ügy végső győzelmében 
és biztosítom Önöket nagyrabe

csülésemről.
Teljes tiszteletlel 

Rothermere
R ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mentsük meg’ a 
magyarcígányzemét

Egyesületünk tevékenysége a cigány
zene és a cigányzenének felkarolása 
érdekében egyra szélesebb hullámokat 
öli. Bizonysága ennek az a cikk is amit 
Révész Béla legutóbb a Friss Újság 
hasábjain mozgalmunkról irt s amely
ben többek közölt az alábbi figyelemre 
méltó sorokat Írja:

A magyar zene válságba jutott. F.zt 
már nemcsak a nyomorgó muzsikus
cigányok állapíthatják meg. de felesz
mélt rá a magyar társadalom is és 
mozgalmat indilollak, hogy a mellőzött 
cigányzenét évszázados jogaiba vissza 
iktassák. A komoly megmozdulás most 
pedig azzal komolyodott meg, hogy a 
magyar kultúra legtöbb őre, a kultusz
miniszter is élére állt a mozgalomnak.

Kivédeni akarják népieszenénekpusz- 
lulását. Van is rajta menteni való 1 Az 
emberek nem tudják eléggé, mennyire 
megbecsülésre érdemes a magyar ci- 
gányzeneMost nem is beszélünk arról 
hogy a magyar muzsika évszázadok 
óla lelki támasza, segítője volt a ma
gyar nemzetnek és elég, ha arra em
lékeztetünk. hogy a nagy eseményeink 
idejéből Rákóczi neve melleit meg
maradt Czinka Pannáé Kossuth Lajos 
korszakából pedig Bokáékról hidunk, 
akik pezsdütő magyar muzsikával a 
szabadságharcos táborokat lelkesítették 

I) meiilenivalóa magyar cigányzene 
azért is, mert azokon a nyirettyükön 
megőrizték nemzeti művészetünk erejét 
színét, tüzet, Ugyanúgy, mini ahogyan 
a mezőkövesdi kalotaszegi magyar 
hímzések, szőttesek világgá hirdelik a 
magyar lélek szépségeit, —
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A doni kozákok és 
a m agyar cigányok

Szinte egyszerre két kép idézö- 
dík fel az emlékezetemben. Két 
különböző nemzet lelkét megszólal
tató előadógárda a nálunk is sze
replő Don kozák kórus és a ma
gyar nótának hangot adó magyar 
cigányok.

Az ereded orosz dalnak, a mű
vészi átirata népénekeknek mes
teri előadásával a Don kozák kórus 
pár év alatt meghódította az egész 
világot Egy-egy előadásuk esemény
számba megy és dicsősége az orosz 
faji muzsikának.

Az orosz dalokat most már min
den nyelvre lefordítják és a világ 
közkíncsévé avatják. A magas mű
vészi színvonalat nagynevű és ki
válóan képzett karmester szakava
tott tudása öntötte ebbe a csodá
latos hanganyagokkal rendelkező 
kórusba. Á dicsőség azonban még 
sem az övé, hanem rajta keresztül 
az orosz muzsikáé.

A másik kép : a magyar zene és 
előadói a nyomorgó magyar cigá
nyok, A mélabus hallgatók, a pa
lotás kitűnő ritmusa, a csárdás 
vérpez.sditő szilaj üteme, a gyors 
csárdás mindenkit magával ragadó, 
elsodró hangulata az, ami külföldön 
is biztos siker a magyar cigányok
nak, De mennyivel nagyobb volna 
ez a siker és mennyivel több di
csőséget szerezhetne a magyar ze
nének, ha szakavatott, ízig-vérig 
magyar karmester venné kezébe a 
hangszerelést és a zenekar veze
tését. Ha akadna olyan karmester, 
aki szivét lelkét, égés; tudását 
belevinné egy negyven-ötven tagból 
álló cigányzenekar megszervezé
sébe. Én érzem és tudom, hogy a 
világot beutazhatná vele s eltekintve 
a nagy anyagi haszontól, a magyar 
muzsikának, a magyar névnek fel
becsülhetetlen dicsőséget szerez
hetne a földkerekseg minden or
szágában.

Á Dón kozák kórus sikere le
gyen a példánk és ne felejtsük el, 
hogy nekünk talán még nagyobb 
szükségünk van arra, hogy lelki 
kincseinket megismertessük a vi
lággal és a nemesen villogó, de 
tétlen kulturfegyverünket jobban 
bekapcsoljuk a Nagy-Magyarország 
feltámadásáért vívott küzdelmünk
be,

Murgács Kálmán

H Í R E K .
A MAGYAR CIGÁNY ZENÉSZEK ORSZÁ
GOS EGYESÜLETÉNEK SZÉKHELYE 
Budapest, VIII. József-1 sörül 16 sz, 

(Savoy Hotel.)
Telefon : József 398—62.

S p in e k  ta iiiÉ E f!
Az Esli Kurír rádió mellékletén 

népszerű beszámoló szokott meg
jelenni egy-egy hét rádió esemé
nyeiről. Legutóbb a cigányzeneka
rok rádió-szerepléséről is megem
lékezett a lap s rovatvezetője: 
Kardos István a kitűnő újságíró a 
következő kritikát irta rólunk:

— Hallgattunk e héten sok ci
gányt is, akik panaszkodnak, 
hogy az „úri muzsikusok" elve
szik a kenyerüket. Holott ők sem 
áldoznak a magyar nótának, He
gedűjüket szívesebben szólaltat
ják meg operaáriákra és divatos 
pesti dalokra, mint olyan nótákra, 
amelyeknek bölcsője az ő he
gedűjük, Legközelebb pontos sta
tisztikát közlünk majd arról, hogy 
a cigányzenekarok egy-egy köz
vetítés alatt hány magyar nőiét, 
hány operát és hány jazz-dalt ját
szanak ?!
Bevalljuk, kogy a rádió-kritikus

nak igaza van, de szeretnénk, ha 
zenekarvezetőink megszívleli.ék az 
észrevételeit és a statisztikáját el
rontanák azzal, hogy ezentúl száz 
százalékig magyar műsort játszanak. 
Legalább a rádióban. Itt úgyis 
hiába játszanak operákat, mert a 
külföld csak addig hallgatja őket, 
amíg magyar nótákat játszanak.

Lássuk be végre, hogy a magyar 
cigányzenésznek egyetlen gyönyörű 
hivatása van ; a magyar zene, ma
gyar dal ápolása. Aki pedig klas- 
sikus magaslatokig akar emelkedni, 
vegye elő a régi nagyokat, Biharit, 
Csermákot, Lavottát. Nagyobb si
kere lesz, mint akármelyik operá
val. Ezeket hallgatni fogiák, az 
operáz.ást meg kikapcsolják.

E ln ö k ü n k  S ió fo k o n . Egyesü
letünk ügyvezető elnöke Bura Ká
roly az elmúlt héten Siófokon ze
nekarával együtt megkezdte a nyári

szezont, fávollétében az elnök1 
teendőket Bálint János alelnök 
látja el a vezetőség többi tagjaival 
egyetemben.

E lé g té te l  a z  E g y e s ü le tn e k .
A közelmúltban történt, hogy Far
kas Bertalan zenekarvezető az egye
sület vezetőségét súlyos kitételé 
megjegyzéseivel megrágalmazta. Az. 
egyesület ezért őt bíróság elé állí
totta, A tárgyaláson, amely dr. 
Pungur Árpád járásbiró előtt folyt 
le, Farkas Bertalan ünnepélyesen 
bocsánatot kért, amit ügyészünk 
Járosi Jenő dr. az egyesület ne
vében elégtételül elfogadott, mert 
Farkas Bertalan sok éven át az 
egyesületnek hűséges tagja volt.

N y á ri á l lo m á s o k . A nyár be
álltával több budapesti zenekar 
már megkezdte működését. így 
Bura Károly Siófokon, Kunná Simi 
Hévizén, a szabóban, Soványka 
Nándor a hévizi telepen, debreceni 
Kiss Bein Balatoníiireden, Gáspár 
Lajos a debreceni Bika s állóban, 
Külföldön újabban a következők 
kezdték meg működésűket: Ráduly 
Lajos Milánóban, Lakatos Flóris 
és Beke József Seveningen, Csorbu 
Gyula Zürichben, Krekács Károly 
cimbalmos Párisban,

M a g y a r  C ig á n y  z e n é s z e k  
H is tó r iá ja  cimen uj rovatot nyi
tottunk lapukban, amely elénk 
varázsolja majd a múltat, a magyar 
cigánymuzsikusság évszázados tör
ténetét. Illik, hogy megismerjük a 
saját történetünket, mert a régi 
nagyok, a dicsősségben, hírnévben 
pompázó elődök példája csak ser
kentő lehet reánk, a ma élő nem
zedékre. E rovatunknál, mint leg
főbb forrás-munkát Markó Miklós 
„Régi magyar urak és híres cigány
zenészek históriája" kötetét használ
juk fel, mint az egyetlen úttörő 
munkát, Természetesen nem ad
hatjuk az egész kötet tartalmát, 
csupán azokat a fejezeteket, ame
lyek zenehistória szempontból fon
tosak és érdekesek. Az egyes köz
leményeket képekkel is kisérjük 
s ehhez a jogot szintén a jeles 
szerzőtől kapluk meg. Kívánatos 
lenne, hogy akinek módja van reá, 
megszerezze Markó Miklós kötetét, 
mert annál élvezetesebb és tanul
ságosabb munkát aligha olvashat. 
Uj rovatunkat pedig tagtársaink és 
olvasóink figyelmébe ajánljuk, mert 
ebből nemcsak ismereteiket bővít
hetik, de üdvös tanulságokat is 
vonhatnak le.
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Taggyűlés.
Mozgalmas egyesületi életünk 

egyik fontos eseménye volt a má
sodik pénteken éjjel megtartott 
taggyűlés, amelyen az összes helyi 
csoportok és szakosztályok nagy 
számmal vettek részt, A taggv ülé
sen Báliul Jái.os egyesületi alelnok 
elnökölt, aki üdvözölve a megje
lent tagokat az ülést megnyitotta, 
Péter János szólott először s meg
köszönte megválasztását, majd 
Bajka Pavel a klarinétosok és se
géd prímások szakosztályának el
nöke mondott köszönetét az egye
sület vezetőségének s megígérte a 
szakosztály támogatását a további 
munkához. Hasonló értelemben 
szólalt fel Rác Tóni a kisbőgő 
contra és brácsa szakosztály elnöke 
is,

Ezután Lilin József ügyvezető 
titkár ismertette részletesen az 
egyesület közelebbi céljait és tevé
kenységét. Rámulatott az. elmúlt 
évek küzdelmeire, amit az egye
sület fenmaradásáért folylatott s 
vázolta a szakosztályok szerkeze
tét s azután kifejtette, hogy a ta
gok saját érdeke az egyesület .tá
mogatása, egységes odaadása, Ép
pen ezért kívánatos lenne, hogy 
megszűnjenek végleg a felelőtlenül 
elhangzó pletykák, mert ezeknek 
sosem akad gazdájuk és csak arra 
alkalmasak, hogy hátráltassák a 
megindult munkát. Megnyugtatott 
mindenkit arról, hogy a vezetőség 
tiszta és becsületes munkát végez 
és minden törekvése oda irányul, 
hogy a tagok érdekében minél na
gyobb eredményeket érjen el.

A taggyűlés.az ügyvezető titkár 
fejtegetéseit nagy figyelemmel hall
gatta és élénk megbeszélések után 
a vezetőség céljait és működését 
elismeréssel fogadta,
F e l & i v á s  /Felhívjuk egye
sületünk tagjait, hogy uj iga
zolványaikat váltsák ki. Az uj 
igazolvány szükséges azoknak 
is, akik még nem tagjaink mert 
hatósági ellenőrzés alkalmával 
működési és személyazonossági 
igazolásul szolgáik

V idéki csoportok vezető ih ez!
A központi vezőség ezúton hozza 

a választmányok és vidéki veze
tőségek tudomására, hogy lagdu 
fizetés alól való felmentést csak a 
központi vezetőség adhat meg Aki 
ilyennel nem rendelkezik esetleges 
elhalálozásánál a segély joga fi
gyelembe nem vehető, Szives tu
domására hozza a központi veze
tőség a helyicsoportok vezetőinek, 
hogy a tagok munkaképtelen be
tegségét azonnal Írásban jelentsék 
a központnak, afflenyiiien a beteg 
tag betegsége ideiére lagdij fizetés 
alól való felmentést kér. Az ilyen 
kérelemhez tisztiorvosi bizonyít
vány is melléklendő, hogy a tag 
tényleg munkaképtelen e. Csak ily 
alapon adhat a budapesti központi 
választmány a betegség tartamára 
felmentést a tagdíj fizetései alól. Az 
ily kedvezményeket azonban csak 
egy éven túli rendes tagok kap 
halnak.

V idéki c so p o r to k h o z !
Ezúton értesítjük vidéki tar iáin

kat, hogy a központi vezetőség 
komoly akciót indított arra, hogy 
a magyar cigányzenész társadalom 
is tagja lehessen az oiszágos tár
sadalom biztositó intézetnek. E 
tárgyban küldöttség keresi fel az 
Országos Társadalombiztosító Inté
zet elnökét Huszár Károly őnagy- 
méltóságát, akinél kérni fogják az 
intézet kötelékébe való felvételt. 
A küldöttség tagjai lesznek Radics 
Béla, Bura Károly, dr. Járosi Jenő 
és Líllin József.

F e lh ív á s !
A központi vezetőség ezúton 

szólítja fel összes vidéki helyicso- 
porljait, hogy az elszámolás mellé 
pontos kimutatásokat küldjenek, 
hogy ki és mikor fizetett. Ugyanis 
a központi vezetőség csak akkor 
tudja megállapítani, hogy melyik 
tagnak a pénze van az elszámolás 
között, ha az elszámolás mellett 
kimutatást is küldenek, A kimu
tatásoknál, amelyet rendesen ha
vonta kell küldeni a csoport- 
vezetők csak azt a hónapot jelez
zék, amely akkor fizetve lelt és 
amelynek pénzét egyidejűleg be is 
küldik. Tehát nem szükséges a 
rendes havi kimutatáson a befize
téseket visszamenőleg újra kimu
tatni, hanem mindig csak azt a hó
napot, amelyet akkor be is kül
denek.

E gyesü leti iro d án k  h iv a ta lo s  
ó rá i í ü n n ep  k iv é te lév e l m in 

d en n a p  d. n . 2 —6-ig .

B u d ap esten
c ig án y z en e k a ro k  já ts z a n a k :
Appel vendéglő 
Astoria szállóban 
Angol park 
Bizánc
Baross kávéház
Bagolyvár
Bristol
Balázs vendéglő 
Czlgier 
Császár fürdő 
Debrecen étterem 
Emke
Erzsébet királyné száll. 
Elevátor 
(jeliért szálló 
Gellért kávéliáz 
Irredenta kávéliáz 
Kispipa vendéglő 
Keleti
Kéményseprő 
Kakuk „
Kettcr „

Farkas Vince 
Veres Károly 
Ilorvát Dundus 
Füredi Fábián 
Lakatos T. és M 
Muisi Elek 
Rácz Józsi 
Bujka Jancsi 
Rác Pál 
Torma Tóni 
Horváth Jancsi 
Rigó Jancsi 
Csorba Dezső 
Rácz Béla 
Berkes Béla 
Németh Bandi 
Villás Laci 
Farkas Béla 
Zsolnai Lajos 
Balog Tóni 

Budai Gyuszi 
Banda Marci

Kovács vendéglő Rigó Feri
Kristály Hj* Suki Antal
Lovrana Gáspár Lajos
Márvány menyasszony D.Lakatos Jenő 
Margit park Kolompár Aladár
Margit sziget felső Pertics Pál
Mo.rrM ciirrot- fMárlr. étt.l Maovari Imre
Merkúr Barát Dezső
Makk hetes Bertók Vili
Munkácsy kávéház
Metrópert
Népopera
Ostende
Pátria
Pozsgai
Park szálló

Oláh Miska 
Farkas Vince 
Vörös Simi 
Horváth Gyula 
Farkas Sanyi 
Parádi Józsi 
Gondi Dezső

Panonnia
Palace
Royal
Hitz
Rémi

Radics Béla 
Sáray Elemér 
Bura Sándor 
ifj. Radics J. 
Vörös Misi

Svábhegyen 
Spolarits 
Stefánia corso 
Seifert
Sümegi vendéglő 
Széchényi kávéliáz 
Valéria 
Vadászkürt 
Vén Diófa 
Veronika vendéglő 
Westend 
Wippner

Veres Károly 
Farkas Jenő 
Radics Jenő 
Balog D. Rudi 

Járóka Feri 
Lakatos Gyula 
Tóth Pisla 
Radics József 
Dénes József 
Járóka Sándor 
Toli Árpád 
Boros Miksa

Akiadásért ésszerkesztésért felelős
dr. J á ro si J en ő ,

Főinunkatárs, M ázor B é la  
Bárd-nyomda VII., Miksa-ucca 17. Telefon 

Felelős ve/ető : Bárd J.
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