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*) Az alapszabályok 38§-a eríelmébeu indítványok és interpellációk két hettel a közgyűlés előtt írás
ban bejelentendők az egyesület központi elnökségénél. Később beérkezett indítványok vagy interpellációk tárgya 
lása felett az országos közgyűlés dönt

A közgyűlés itlentősége.
Egyesületi életünknek évenként megismétlődő 

legnagyobb eseménye a közgyűlés. Ez az az aktus, 
ahol a vezetőség beszámol az elmúlt év eseményei
ről, ahol a tagok tájékozódást szerezhetnek arról, 
ami történt és dírektivákat adhatnak a vezetőség
nek a jövőre vonatkozóan. A közgyűlés az egyesü
let szervezetének legfőbb fóruma. Az egyesület mű
ködésének irányát, elveit a közgyűlés van hívatva 
kijelölni, megállapítani, jelentősége épp azért igen 
nagy. A közgyűlésen hozott határozatok azok a pil
lérek, melyeken a vezetőség egész évi munkája fel
épül, A közgyűlés adja meg tehát a vezetőségnek 
a keretet, amelyekben azok működésének haladnia 
kell. Egyszóval tulajdonképen a közgyűlés kezébe 
van letéve az egyesület leendő sorsa. Ha a közgyű
lés megfontoltan helyes és hasznos határozatokat 
hoz, az egyesület fejlődése folyik tovább, az egye
sület erősödik, növekszik és közelebb jut céljaihoz. 
Ha a közgyűlési határozatok nem megfelelőek, az 
egyesület fejlődése megszakad, vagy visszaesés kö
vetkezik, ami esetleg veszélyezteti a további fenn
maradót is.

Ezért kedves Tagtársak a közgyűlés tárgyához 
megfontoltan szóljatok. A közgyűlés elérkeztéig 
gondolkodjatok. Ne az esetleges momentán hangu
latok hatása alatt álljatok azon a közgyűlésen, ha
nem előre elhatározott szándékkal jöjjenek oda. Az 
a kérdés mostmár, milyen legyen a szándék? Első
sorban mentes legyen minden rosszakarattól. Senki 
se jöjjön oly céllal oda, hogy majd megmutatom, 
majd megmondom ennek, vagy annak a magamét, 
mert erre haragszom, a másikat meg elgáncsolom 
azért, hogy a helyére a jóbarátomat tegyem. Nem 
szabad így gondolkozni kedves Tagtársak!

Nem személyekről kell beszélni, A személyek 
most nem fontosak. A személyeskedéseket, a kis 
súrlódásokat, amelyek oly nagy egyesületben, mint 
a miénk elkerülhetetlenek, felejtsük most el, hagy
juk máskorra, most más szempont lebegjen a sze
meink előtt. Oly szempont, amely mellett minden 
egyebet félre kell tennünk: az egyesület érdeke! Ezt 
tartsátok szem előtt mindenek felett a közgyűlésen,

Ne vezéreljen tehát benneteket se harag, se 
gyűlölet, de emellett ne vezéreljen jó barátság, só- 
gorság, komaság se, csak az egyesület érdeke. Ha ez 
ügy úgy kívánja, ejtsétek el a jó barátot, aki lehet
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.vigyon jó barát, de nem való vezetőnek, viszont fő
hettek valakivel kissé feszült viszonyban, de ve
zető állásra alkalmasnak találjátok, tegyétek félre a 
haragot és álljatok mellé.

Remélem, hogy a cigányság megtalálja önmagát 
és a helyes útat!

Ebben a reményben kívánok jó munkát a köz
gyűlésnek! Dr, Járosí Jenő-

Milyen fesz a R&zgyüiés ?
A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete 

július 20-án közgyűlést tart. Ez a közgyűlés határkő 
lesz egyesületünk életében, mert megszünteti az ed
digi ideiglenes állapotot és volt elnökünk halála 
miatt hivatva lesz új vezetőt, új elnököl adni az 
egyesületnek. Ezt a közgyűlést meg kell tartani, 
mert az egyesület életében oly fontos és életbevágó 
a cígányzenész-társadal mi életébe vágó dolgok ad
ják elő magukat nap-nap után, amelyek megkíván
ják, hogy rendes elnöke s nemcsak ügyvezető alel- 
nöke legyen az egyesületnek. Szükség van az új vá
lasztmány megválasztására is, mert friss erőket kell 
fáradt erők helyett beállítani. Az egyesületi élet 
megköveteli, hogy olyan embereknek, akik akarnak 
és szeretnek dolgozni, alkalom adassák. Komoly es 
megfontolt munkál kell a közgyűlésen kifejteni, 

amit csak komoly ülésen lehet. Ezt pedig az új alap
szabályok biztosítják az egyesületnek, amikor a kül
dőit közgyűlés megtartását rendelik el, illetve ír
ják elő. Tehát ez a közgyűlés nem népgyülés lesz, 
hanem az összes csoportok taglétszámának megfe
lelően kiküldött tagok közös tanácskozása. Minden 
csoport kezdve a budapesti csoporttól, annyiszor 1 
kiküldöttet küld a közgyűlésre, ahányszor ötven 
embere van. Tehát minden 50 ember után egy ki
küldött jön a közgyűlésre, hogy a vidéki kiküldöt
tekkel együtt végezzék el azt, amit a cigányzenész- 
társadalom érdekében jónak látnak. Ezeket a kikül
dötteket a csoportok az erre a célra összehívott tag
gyűlésen választják. A budapesti csoport ezt a tag
gyűlését július 5-én d, u. 2 órakor .József ucca 61. 
sz. alatt I. emelet tartja. Ezen a taggyűlésen is csak 
az egyesületnek rendes fizető tagja lehet jelen és 
mondhatja meg, hogy ki menjen el a csoport nevé
ben a közgyűlésre. Ez azért van, hogy ne olyanok 
beszéljenek és kritizáljanak, akik már évek, vagy 
hosszú hónapok óta egyáltalán nem fizetnek tagdí
jat. Az egyesületi életben jogokat a beleszólásra 
csak azok kapjanak, akik a kötelességeiket az egye
sülettel szemben megteszik. Tehát ezzel a szemmel 
nézze mindenki a közgyűlést és ne azzal, hogy az 
egy hely, ahol vezetőket leszidják, piszkálják stb. 
épen olyanok, akik tagdíjat egyáltalán fizetni nem fi
zetnek, így nem is tagjai az egyesületnek. Ha e:*.i 
már régebben így csináltuk volna, ma már akkor 
egész máskép nézne ki az egyesületünk. Komoly 
munkát kell végezni, mert ma igazán rá van a cl- 
Anvzenész-társadalom utalva a segítésre, amit 
azonban csak olyan egyesület tud megcsinálni, ame
lyet komoly emberek komoly munkával vezetnek ér, 
irányítanak. Lillni József.

Dr. G ábor liiés pere
Dr. Gábor Illés az Egyesület volt főtitkára pert 

indított az Egyesület ellen 54 millió korona tőke és 
járulékai iránt. Keresetében egyévi felmondási időre 
járó fizetését követelte az Egyesülettől, mivel sze
rinte az Egyesület őt „minden jogos ok nélkül" bo- 
csájtóttá el. A per a budapesti központi kir. járás- 
bíróság előtt indult. A járásbíróság megítélt neki 3 
havi fizetést. Az Egyesület megfellebbezte az ítéletet 
és így az a Törvényszék elé került. A Törvényszék 
az egész keresetnek helyt adott és kötelezte az Egye
sületet, hogy Dr, Gábor lilés egész évi fizetését 
vagyis az egész 54 millió koronát fizesse meg. Ügyé
szünk ezen ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel 
élt, melyet a budapesti kir. ítélőtábla f. évi július 
hó 1-én tárgyalt. A kir. Tábla megváltoztatta úgy az 
első, mint a másodlbiróí ítéletet, Dr. Gábor Illést ke
resetével elviasiíotta és arra kötelezte, hogy összesen 
670 pengő perköltséget fizessen meg. Ez az ítélet jog
erős és megfellebbezhetetlen, A kir. Tábla azért uta
sította el dr. Gábor keresetét, mert megállapította, 
hogy a Club vásárlás körül gondatlanul járt el és ez
által az Egyesületnek igen nagy anyagi károkat oko
zott. Az egész per alatt bíztunk az igazság győzelmé
ben és a táblai ítélet indokoltnak találta bizalmunkat. 
Miéig jegyezzük, hogy dr, Gábor Illés, amint a másod- 
birói ítélet meghozatott, rögtön végrehajtást vezetett 
az Egyesület ellen és igyekezett ennek során minél 
több kellemetlenséget okozni, hát hiszien jgának joga 
volt hozzá, csak azt nem tudjuk, hogy egyezteti ö 
össze azt az általa sokszor hangoztatott és a cigány
ság irént érzett nagy nagy szeretettel? Ugylátszík, 
hgy ez csak hangoztatás volt. A jövőben mindenesetre 
úgy fogunk vele szemben eljárni, ahogy ezt az ö vi
selkedése megérdemli.

Vita Saraké Pistáról
A „Magyarság" közli a következő cikket:
Amikor Bankó Pista színházi hegedűs volt. 

Dankó Pistáról, az egykori termékeny szegedi nóta
szerző cigányról sok mindent föltételeztek a kortár
sak, még azt is a többek között, hogy a gyönyörű ma
gyar dalok zenésítöje nem is kótaértö. Azt azonban 
Lúgosi Döme a Szegődi Napló-kan csak most pat- 
tantotta ki, hegy Dankó Pista valamikor, még az
1860- as evekben, a szegedi színházi zenekarban is 
hegedült, amiből következtetni, hogy a borzas cigány 
dalszerző-zseni valamicskét értette a — ko ttá t...
1861- ből egy Szegeden nyomtatott Színházi Emlék
könyv maradt fenn, mely a híres Molnár György- 
színigazgató szegedi működését örökíti meg. Ebből az 
érdekes könyvből Lugos'i felsorolja a színházi zene
kar tagjait is névszerínt. Az Erdélyi Náci és Boldi
zsár István igazgatása alatti népzenetársuiatban, 
Évimmel József karnagysága mellett, a négy első- 
hegedűs között Dankó Pista is ott szerepel. Nagyon 
érdekes adalék a névsorból az is, hogy a zenekarban 
az összes fúvóhangszereket cigányok játszották.

A Szegeden megjelent „Délmagyarország" a fen
tiekre következőkép válaszol:
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Az egyik helyilap minapi számában a cikkíró a 
nótaszerzö Dankó Pistát összetévesztette az apjával, 
idősebb Dankó Istvánnal, aki Kukacz (Urbán Lajos) 
szerint jó cigányprímás volt és ö volt az, aki 1861. 
évben Molnár György színházi zenekarában játszott, 
amikor fia, a későbbi nótaíró, a Pistike éppen egy 
éves volt.

Dankó Pista 1868-ban járt a palánki (belvárosi) 
elemi iskola II. osztályába és iskola társa, dr. Tary 
József ügyvéd szerint mint aféle cigányvér, rakon
cátlan iskolakerülö fiú volt: mindig az anyja vitte az 
iskolába és Szabó Gergely tanító ür hiába nyűtte el 
rajta a sok mogyorópálcát.

Dankó Pista pját két-három éves korában el
vesztette és anyja, a csúfnéven ismert Mi jó Rúzsa, 
— arcán véraláfutásos, kéktarajos anya jegy volt, 
azért jegyösképü cigány asszonynak hitták a piacon, 
ahol Polczner üvegkereskedéséből való rámás tükrö
ket, porcellán edényeket, Páduai Szent Antal és 
Szent József képeket, Gutthardt boltjából kihozott 
nagy rojtos selyemkendőket, pántlikákat, arany
láncon függő nyakbavaló feszületeket sorsolt ki, 
vagyis — mint akkor mondták — lutrizott ki.

Kilencven szám volt egy ív paprosra írva, a lut
rizó a szám után írta a nevét. Az ívet Gombási ka
pitány hitelesítette, aki maga is nagyban játszott a 
lutrin és elégszép vagyonát célszerűen ellutrizta 
mugyis társával, Szombati csizmadiával együtt, aki 
efölötti elkeseredésében azzal büntette meg magát, 
hogy beállott az újhitüek (nazarénusok) közé, amely 
erkölcsös felekezetben tiltva van a nyerészkedés, 
ívás, más földi hivalkodás, de a javíthatatlan Szom
bati — miután álszenteskedésével a gyülekezetét 
megtévesztve, annak pénztárnokává választódott — 
csakhamar az eklézsia pénzét is ellutrizta.

A piaci lutrízásnál a jegyös képű cigányasszony 
adjutánsa Pista gyerek volt: anyja után hordta a ki
sorsolandó tárgyakat, az aranyrámás tükröket és 
szentképeket nyakába akasztva, amelyek éppen a 
sarkát verték a kékszemű csórécigány fiúnak.

A piaci műpártoló közönség elitje a disznóhúsos 
kofák voltak és a jól táplált hasba-vállas nőnemű 
műbarátok között. Mijó Ruzsi a boros palackot a 
piacon is hajtgató és nagyhangú Ménkű Pannát, a 
nevének megfelelő Förgeteg Ilust és négymázsás kö
vér Bártanét tüntette ki. Ez utóbbinak lakása egész 
múzeum volt, csakhogy a nyert drága aranyos müve
ket a legyek milliói köpték egész nyaratszaka,

A cigányfurfanggal végzett hürhhúzások állan
dóan a hentesasszonyok javára ütöttt ki, a kisszékiilö 
és garaholyos kofák, zsemlyések, zöldségesek, Itenye- 
ressk, ritkán nyertek, csakis olcsóbb tárgyakat, az ér
tékes nyeremények, mindig a. húsos kofák számara 
értek,

Emiatt 1876. év nyarán egész piaci zendülés tört 
ki: a Gamperli-sétány két oldalán (akkor úgy hittak 
a városháza előtti fasort, Gamperl polgármester ü - 
tette az ötvenes években) hangzott a vérszomjas kofa
üvöltés: ,,agyon köll ütni a jegyösképü cigányasz - 
szonyt!" És amíg a városházára menekült, az alatt 
kegyetlenül meggarabolyozták és kisszékkel heszag

gatták a fejét. Pista gyerek pedig a vállára kötött 
szentképekkel Polczner boltjába íszkolt a Kis Dá- 
víd-házba és kész nevetség volt nézni, hogy futásköz
ben a földigórő képek hogy verték az inát.

Az illeték nélkül űzött piaci lutrízásnak a finán- 
cia azután véget vetett.

Dankó Pista 1878-ban lelt muzsikus, de Kukacz 
szerint sohasem tanult meg jól hegedülni és teljes 
életében nem volt bandában használható cigány. 
1878.év szüretjén négy tagból álló malacbandát vitt 
ki Szatymazra, ahol az árvíz előtti Szeged első úri 
gavallérja, fnom és aranyos kedélyű Török Sándor 
ügyvéd, László Gyula tanácsnok, Zsóter Andor és 
más ősi szatymaziánusok villájában muzsikált. Ál
landó vermése (fészke) Szatmazon Joó Ferenc festő 
(Joó piktor néven volt a városban elég tehetséges 
arcképfestő) házában volt, akinek nem iskolázott és 
zongorázni sm tudó leánya, Ilona, apja halála után 
Dankó Pistának később felesége lett.

A sápadt, nyurga, vérszegény cigánylegény 
Szatmazról az árvíz (1879) után a városba visszake
rült, a kisebb bandákban hányódott, de seholsem volt 
állandó, mert használhatatlan veti a zenekarokban-

Ezután egyesben muzsikált a korcsmákban, ujjal 
pöngetve, picsikáió (piánó) játszott borért, úgyneve
zett potomos korcsmái hívogató (vendégbecsalogató) 
cigány volt, ,,akivel minden vendég csak egyszer ját- 
szatott“ és többet nem kért nótájából.

A kottát sem tudta teljesen megtanulni — hiába 
tanította rá Erdélyi Sándor felsővárosi kántor és első 
nótáit is Székács Béla zongoratanár vetette hang
jegyre (188).

Tehát nemhogy kottából működő színházi zene
karba nem való volt, hanem még a harmadrendű 
bandák sem fogadták be.

Hogy azután ebből a cigánymuzsikusnak sem 
való Dankó Pístábló hogyan lett országos nevű híres 
nótaszerző, azt majd más alkalommal adom elő.

Cz. K.
Lehet, hogy igaza van a „Délmagyarország’'-nak 

abban, hogy Dankó Pista sohasem hegedült színházi 
zenekarban, de ez nem változtat azon a tényen, hogy 
a magyar muzsika kertjében ő a legszebben virágzó 
nóíafa.
BBBBBHBBBRBBHHBBBBBBOilIBB ÖBBHBHHBHSBÍIBHRII*

Sláe* ta d  bátyánk 60 év es
XXXVI. Rácz Laci, a mi kedves Laci bátyánk a 

napokban töltötte be 60-ik évét. Születésnapja alkal
mából a budapesti közönség meleg ünneplésben ré
szesítene kedvencét a Központi Kávéházban, ahol 
most Rácz Laci muzsikál. Zsúfolásig megtöltötték jó 
barátai és tisztelői a tágas helyiséget, mely bizony 
most szűknek bizonyult, mert sokan, kik bent már 
helyet nem kaptak, az uccán hallgatták a szebbnél- 
szebb nótákat. Tapsban, virágban, szeretetben bőven 
volt része az ünnepeknek, ki mindezt azzal köszönte 
meg, hogy 60 nótát játszott egy folytában. 40 hall
gatót és 20 csárdást. Lágyan, szívhez szólóan száll
tak a nóták, melyekkel Laci bátyánk meg-meg rí- 
katta, meg-meg kacagtatta közönségét.
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A kedves est után bankett volt, ahol Saáry Ákos 
egyesületi litkár meleg szavakkal köszöntötte fel az 
ünnepeltet.

Laci bátyánk hála Isten friss, jó egészségben és 
művészetének teljében érte meg a 60-ik esztendőt és 
mi azt kívánjuk neki, hogy ugyanígy érj® meg a töb
bit is. Reméljük, hogy sok van még neki hátra és 
még soká gyönyörködtet bennünket Isten adta te
hetségével!
»»aKiaBBsaBBBQíeiaa geiiBHSRRaBRiiistsuHaiiii

HÍREK
Kóczé László cigányprímás n ó tá t  ígért a 

bírónak a sürgős tárgyalásért,
Kóczé László cigányprímás a múlt év nyarán a 

Metropole-szállóban muzsikált, amikor fölkereste 
Makács István, a Sósfürdő vendéglőse s arra kérte, 
hogy hagyja ott a Mietropolet, jöjjön a Sósfürdőbe 
muzsikálni, ahol többet fog keresni. Kóczé engedett 
a vendéglős kérésének s meg is állapodott vele 
abban, hogy zenekarával ezentúl a Metropole helyett 
a Sósfíirdöben fog muzsikálni.

Meg is kezdte ott zenekarával a hangversenyzést 
s az első nap minden baj nélkül ment el. Másnap, 
amikor a cigányprimás ismét megjelent a Sósfürdő- 
ben, hogy helyét elfoglalja, egy jazz-bande\ talált ott, 
amely hangos muzsikájával javában szórakoztatta 
a közönséget, Kóczé meglepődölten vonta felelős
ségre a vendéglőst, aki azt felelte, hogy meggondolta 
magát, az ottani közönség igényeit a jazz-band in
kább kielégíti, cigányzenekarra tehát nincs szük
sége.

Kóczé ezek után az egész szezonra kialkudott 
fizetése és a tányérozásból várható jövedelme iránt 
port indított a munkaügyi bíróság előtt Makács el
len, aki mindenekelőtt pergátló kifogást emelt azon 
a címen, hogy közöttük nem munkaügyi, hanem 
vállakozási viszony jött létre, amelynek elbírálása 
nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe.

A járásbíróság a pergátló kifogást elvetette s 
az ügy érdemleges tárgyalását rendelte el, amelynek 
során tanukat hallgatott ki. Maga Kóczé későn je
lent meg a tárgyaláson és késését azzal indokolta, 
hogy ,,cigányok és újságírók hajnalban fekszenek 
le“. A bíró megnyugtatta, hogy semmi sérelem nem 
érte, mert jelen volt az ügyvédje, aki az érdekeit 
képviselte.

Ebben Kóczé meg is nyugodott, mert — mint 
mondotta — ügyvédjét is ,,a legjobb vendégei közül 
választotta". Végül a bírónak nótát ígért és arra 
kérte, hogy rövid határnapot tűzzön a tárgyalás foly
tatására. A bíró újból megnyugtatta a cigányprímást, 
hogy munkaügyről lévén szó, amúgy is rövid határ
napot tűz ki. Az újabb tanuk kihallgatása végett 
végül is elhalasztotta a tárgyalást a bíróság, (V. J,)

— Megjelent a Cigányzenészek Albuma. A tár
sadalmi életnek egy obsitos krónikása, Markó Mik
lós, aki életét annak szentelte, hogy hírlapokban, fo
lyóiratokban esetről-esetre kis tudósításokat közöl
jön arról, hogyan vigad a magyar, milyenek a bálok, 
mikor rendeznek valamilyen emlékünnepet vagy szó.

borleleplezést, érdekes albumot adott ki ,,A Régi 
Mulató Magyarország" címmel. Markó összeállí
totta a magyar cigányzenészek történetét a XVI. 
századtól egész mostanáig. Negyven esztendőn át 
gyűjtötte az anyagot. Az album 80 elhúnyt és 320 
élő fővárosi, vidéki és külföldi cigányprimás és je
lesebb cigányzenész arcképét, 50 zenekar és több 
mint félezer segédzenész fényképét közli. A régi 
cigányok mellett megemlékezik a régi gavallérokról 
is, akik nem tudtak cigány nélkül mulatni. A díszes 
kiállítású album a szerzőnél rendelhető meg 15 pen-
gőért (Budapest, VII., Abonyi ucca 19.},

— A főispán átadta Magyar! Imrének a kor
mányzói kitüntetést. Tudvalévőén a kormányzó id, 
Magyari Imre debreceni cigányprímásnak, a magyar 
népzene művelése terén kifejlett munkásságának ju
talmazásaként legfelsőbb elismerését nyílvánította. 
Az erről szóló miniszteri leirat az elismerést jelké
pező éremmel együtt tegnap érkezett le a föíspáni 
hivatalhoz, A kormányzói elismerés átadására teg
nap felhivatta a föíspáni hivatal a kitüntetett Ma
gyart Imre cigányprímást. Az átadás délelőtt fél 12 
órakor történt meg a főispání hivatalban, ahol Had- 
házy Zsigmond főispán meleg, keresetlen szavak kí
séretében nyújtotta át a legfelsőbb elismerésről szóló 
iratot és érmet. Az érem bronzból van, zöld szalag
gal, egyik felén ,,Sígnum Laudís" 1922. felírás, a 
másik oldalon kettős kereszt paizsban.

— Futballmérkőzés. A nagykanizsai cigányze
nészek futballcsapata pünkösd vasárnap barátságos 
mérkőzést tartott a Nagykanizsai Sport Egylet vi
galmi gárdájának csapatával. A mérkőzést nagyszá
mú és előkelő közönség nézte végig, Mérkőzés alatt 
Vadas Lajos kitűnő cigányzenekara szórakoztatta a 
közönséget.

A hegedükészités tör ténete .  A régi olasz 
mesterek után a legnagyobbak között emlékezik meg a 
világhirü magyar hegedükészitő mesterekről. Ezt a nim- 
busos tradíciót őrzi a közismert Sternberg cég 
hegedükészitő műhelyében, melynek színvonalára jel
lemző, hogy itt dolgozott többek között a legújabb kor 
egy hallhalatlan mestere: Ferenczy. Ilyen és ehez ha
sonló mesterkészitményü uj hegedűkkel, valamint régi 
olasz és egyébb mesterek hegedűinek művészi javításá
val mállón nyerte el a Sternberg cég a világkiállítások 
dijait igy szerezvén hirt nevet magyar hangszeriparnak.

Budapest, VS5„ Rákdczl-ut 60.
Legújabb modellü Saxaphonok. Zenekari cimbalmok 
Tárogatók. Klarinetek legfinomabb és tartós kivitel 

ben. Régi és uj mester- és zenekari hegedűk.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: dr Járosi Jenő, 

Budapest, Vili,, Rökk Szilárd-utca 35. * •
Weinberger-nyomda, Vili. Német-u. 27 Telefon J. 322—37.

•n,Wfti,,M"-----~ — WTT-'HH ii i imirrminimi> ,méM—


	06

