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Figyelmeztetés.
A f. évi július hó 20-ára hirdetett közgyűlés 

közbejött akadályok miatt elmaradt, E közgyűlést lehe
tőség szerint szeptemberben tartja meg az egyesület.

A fenti napon a központi vezelsöség a megjelent 
vidéki kiküldöttekkel értekezletet tartott. Az erről szóló 
jegyzőkönyvet az alábbiakban közöljük. Tekintettel arra, 
hogy é jegyzőkönyv a központ jelentését tartalmazza, 
ismerteti az Egyesület közelebbi céljait és ezekre vonat
kozóan helyicsoportnak a vezetőség bizonyos irányítá
sokat ad, kérjük a tagokat, hogy azt pontosan 
átolvasni szíveskedjenek és kérjük a helyicsopor
tok vezetőségét, hogy az abban foglalt utat Húsok
nak mielőbb tegyenek eleget.

Jegyiőkönyv.
Felvétetett 1927. julius 20-án tartott értekezletről 

mély a Magyar Cigányzenés;ek Országos Eegyesüle 
tének Budapest Vili., Kálvária-tér 18. sz. a. helységében 
tartatott.

Jelen voltak : a központ részéről Rácz Zsiga ügy
vezető alelnök, Dr, Jáiosi Jenő ügyész. Az egyes helyi
csoportok részéről: Budai István a Hódmezővásárhelyi 
helyicsoport elnöke, Rafael Sándor a Csongrádi helyi
csoport titkára, Dombi Béla a Miskolczi helyicsoport 
kiküldötte, Kelemen István elnök, Lieb Mihály titkár, 
Kiss Péter Gergely pénztárnok, a Szegedi helyicsoport 
kiküldöttei, Meugyaszai József, Medgyaszai Anial, Járóka 
Sándor, Járóka Fái, Farkas Berci és Gyalla Ferenc a 
Budapesti heiyicsoporttól.

Rácz Zsiga ügyvezető alelnök: Igen lisztéit uraim 
Miután a közgyűlést rajtunk kivülfekvő okokból meg
tartani nem lehetett, engedjék meg, hogy így értekezlet 
keretében számoljak be Önöknek az Egyesület műkö
déséről és jelenlegi helyzetéről. Megboldogult Kozák 
Gábor elnökünk halála után a központi válaszmány engem 
bizott meg az elnöki teendők ellátásával a legközelebbi 
elnök választásig Én vállaltam az Egyesület vezetéséi, 
bár mondhatom ez nagyonis nehéznek látszott az akkori 
helyzetben. Az Egyesület helyzetét nagyon megnehezí
tette, hogy a club vétel következtében előállott rengeteg 
tartozás miatt perek nagy számban és nagy összegekért 
folytak az Egyesület ellen. Az első feladat volt ezektől 
a tartozásoktól megszadadulni. Természetesen ez nem 
ment könnyen. Dr. Járosi ügyész ur részletesen ismer
teti majd a perek állását én csak nagy vonásokban 
annyit szegezek le, hogy a perel: nagy részét megnyer
tük, egy részében kiegyeztünk és amik még vannak, 
arra már az Egyesületnek van bizonyos fedezete, úgy 
hogy most már nem kell félteni az Egyesületei pénz
ügyi, katasztrófától.

Az elmúlt közgyűlés óta az Egyesület legnagyobb 
eseménye a budapesti helyicsoport megalakulása. Ez 
tulajdonkép a vidék kívánságára történt, azért, hogy 
a budapesti helyicsoportot ne a központ administráció-

jával együtt adminstráltassék, hanem külön. Ez azt je
lenti, hogy a helyicsoportnak külön pénzkezelés is van, 
Úgy, hogy a központ az egész ország jövedelmét kezeii, 
míg a budapesti helyicsoport csak a budapesti tagdíjak
nak őt megillatő 30%-a felett rendelkezik.

Az Egyesület pénzügyi helyzetéről a következőkép 
számolok b e : Tagdíj címén Budapesten 1926. julius 
1-től a mai napig befolyt 13.457. pengő. Ugyanezen 
idő alat vidéken befolyt 12,173, pengő, tehát összesen 
tagdíj címén befolyt 25.631. pengő.

Az elmondottakból látható, hogy az EgzesUIct, ha 
lassan is, de mégis csak halad a’ rendezettség felé. 
Mostmár, hogy igy kezdünk a bajokból kilábóini, bizo
nyos programmot állítottunk össze, melyet a vezetőség 
a jövőben meg akar valósítani. Első sorban őszre egy 
nagy akciói óhajtunk indítani, hangversenyekkel, esetleg 
cigány versenyekkel egy ergányotthon javára. Éhez 
segélyt kérnénk a Székesfővárostól, az államtól, több 
egyesülettől slb. Már bizonyos támogatást kilátásba is 
helyeztek egyes hatóságok.

Biztosítom az igen tisztelt értekezletei, hogy a 
munka eredményessége nem a vezetőségen múlik. A 
múltban talán több eredményt is elértünk volna, mint 
amennyit elértünk, de nem csoda, hogy többre nem 
mentünk, mikor örökös támodásokban, gáncsokban, 
megsyanusitásokban van része a vezetőséguek, akkor 
nem is lehet nagy eredményeket várni. Azzal a kéréssel 
üdvözlöm Önöket ismételten, hogy vigyék ki a vidék 
közíttdalába, lrogy az Egyesületben komoly, nagy munka 
folyik, amelynek az eredménye már nem sokára tapasz
talható lesz. Most podig felkérem Dr. Járosi Jenő ügyész 
urat, a perek ; Hasának ismertetésére.

Dr. Járosi Jenő ügyész :
őszinte örömmel üdvözlöm az Urakat, mint a vi- 

’déki csoportok küldötteit. A közgyűlést ugyan nem 
lehetet meglaitaní és ez nagy hátránya az Egyesületnek, 
de a közgyűlés egyik célját ez értekezlet keretébeu is 
elérhetjük/Ez a cél pedig az, hogy tájékoztassuk a vidéki 
csoporiokat a központ helyzetéről, ügyeiről, céljairól, 
viszont Önök elmondhatják a vidék kívánalmait, pana
szait.

Egy évvel ezelöt vettem át az Egyesület ügyész
ségét. Bizony az egy év előtti idők nem voltak valami 
fényesek. A perek légiója volt folyamatban az Egyesü
let ellen. Súlyos perek voltak ezek, melyek bizony az 
Egyesületet állandóján a felborulás veszélyével fenye- 
getlék. Az elmúlt év alatt bontakozott ki a teljes rette
netes valóságban a club vétel ügye illetve ennek kö
vetkezményei Kovács intereieur perelt bennünket
167.000. 000 K-ra, Ács Vilmos, 32,OCP.OOO K-ra, Exner
16.000. 000 K-ra, Hevesi 4,000.000 K-ra, Dr. Gábor 
Illés 54,000.000 K-ra, stb. stb. Nagy kínnal és sok 
munkával sikerült a pereket valahogy elépiíeni. Részben 
egyezség utján, részben pernyeréssel. Úgy, hogy 
jelenleg már alig van ellenünk per folyamiban. A
100.000. 000 K-ás váltó per nincs még elintézve, és a
12.000. 000 K-ás házbérper, a többi nagyjában rendben 
van. A 100.000,000 K-ás per ugyan még nagyon ránk
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nehezedik, De remélem hogy a Dr. Posta féle üggyel 
kapcsolatban simán el lehet ezt is intézni. Ugyanis 
Dr Pósla ellen foganasitottuuk bűnügyi zárlatot és en
nek következtében biztosítási végrehajtást is vezettünk, 
úgy, hogy 14.000 pengő értékű ingóságot foglaltunk le 
nála. Ez tehát mintegy fedezetül szolgál 100,000.000 
K-ra, sőt azt még meg is haladja. Megjegyezni kívánom 
hogy a Pósta üggyel kapcsolatban a demokratákkal is 
tárgyalásokban bocsátkoztam és talán ennek is lesz 
eredménye. Remény van most már az ügy iiy állása 
következtében arra, hogy'az Egyesület száraz n ki fog 
kerülni a club adósságokból és megkezdheti a további 
működését, amelynek már lesznek pozitiv eredményei.

Mielölt a további működést vázolnám felkérem a 
vidéki kiküldötteket, hogy indítványaikat és megjegy
zéseiket terjesszék elő.

Dombi Béla a miskolci helyicsoport kiküldötte: 
Indítványozom, hogy a vezetőség tegyen tépéseket az 
iránt, hog a cigányzenészeket vegyékbe a munkás
biztosító intézményébe. Úgy tudom ennek nagyobb 
akadályé nem is lenne.

Dr. Járosi : A vezetőség már igen sokat foglal
kozóit ezzel a kérdéssel. A népjóléti minisztériumban 
már többször elis jártam. Nekem is az a véleményem, 
hogy a munkásbiztositőba be vennének bennünket 
de én ezt veszélyesnek tatrottam több szempontból. 
Első sorban nagy terhet rakunk a tagok vállaira. Mit 
kiszámítottuk átlagban egy tagnak keltene fizetni ha
vonta 6-7 pengőt és ugyanannyit a gazdának. Ezt a 
tagok nagyon nehezen bírnák befizetni tekintettel a 
mostani rossz helyzetre, de másodszor a gazdákra is 
tekintenni kell. Ma úgy áll a helyzet, hogy míndenüt 
igyekeznek a cigányok munkadíját le nyomni, sőt a 
munka adók egy része nem is tart zenét, mert nem 
bírja meg az üzeme. Ha most még a munkadij mel
let a munkaadónak betegsegélyzési dijat is keli fizetni, 
még kevésbé fog alkalmazni cigányt és ha alkalmazna 
kevesebb fizetést, ad, meit a betegsegélyzési díj is nyom
ja. Ez pedig nem is oly kis összeg. Képzeljék el urak, 
egy mondjuk 10 tagú zenekar után kellene a kávés
nak fizetni havonként 60-70 pengői. Ezenkivü igen 
megnehezítené a belépést a gyakori változás. Ilyenkor 
mindig ki és be jelenteni a tagokat ez egy nagy munka.

Dombi Béla : A pincérek is változnak.
Lieb Mihály szegedi kiküldőit : Ha a munkás- 

biztositóba bevennének minden tagnak egyformán 
be kellene iratkozni, ez pedig lehetetlenség hisz a 
tagok alig keresnek valamit.

Dr. Járosi Jenő: A fent kifejteitek miatt én sem 
tartom a jelenben a munkásbiztosiioban való belépést 
helyesnek. Ezen kivUl két mód adódnék a kérdés meg
oldására. Először alakítanánk egy magánbetegsegélyző 
pénztárt. Elsősorban nagyadminstrácio kell, másodsorban 
drága. Ha ugyanis ezt csináljuk meg, akkor a tagoknak 
korházi ápolást is kell adnunk ez pedig igen sokba 
kerül és szükségtelenül adjuk ki rája a pénzt, mert a 
tagjaink 99%-a szegénységi bizonyítvány alapján 
úgy is fel tudja magát vétetni a korhákázakba, tehát 
nincs értelme annak, hogy megfizethessünk velük vala
mit, amit eddig ingyen kaptak, annál is inkább nincs 
értelme, mert a kórházi ápolás ugyanaz akár szegény 
jog alapján, akár egyesületi tagság alapján történik,

A leginkább meg elelő mód lenne nézetem szerint 
az, ha magánpénztár alakítása nélkül adnánk ingyen 
orvost és gyógyszert a tagoknak. Ez úgy érhető el, ha 
privát orvosokkal megállapodunk, hogy mennyiért haj
landók tagjainkat gyógykezelni és megállapodunk egy 
gyógyszertárral, hogy milyen engedményt ad, ha a 
gyógyszert kizárólag ott szerezzük be.

En már folytattam ily irányban tárgyalásokat orvosok
kal és azt hiszem meg lehet szervezni az egészet ugy 
hogy a tagok fejenként és havonként 1 pengőt fizetnek

be. Ezt elsősorban megcsinál|uk az őszre Pesten és ha 
itf beválik, megcsináljuk vidéken is. Mindenesetre arra 
kell törekedni, hogy az orvos kivel megállapodunk kór
házi orvos legyen, hogy igy a tagok esetleges kórházi 
felvétele simábban történjek. A pesti eredményről én 
be fogok számolni és irányítást adok majd a vidéknek 
a részletekre vonatkozóim a pesti tapasztalatok alapján.

Dombi Béla: A miskolci he’yicsoport eddig 109 
tagot számlál, de ennél sokkal több tagunk lenne, ha 
a rendeletét kiterjesztenék a községekre is.

Dr. Járosi: A vezetőség célja mindenesetre az, 
hogy a rendelet kiterjeszlessék a községekre is, de ké
rem a vidéki csoportokat, hogy ebben a törekvésben 
segítsenek bennünket ugy, hogy Írjon minden csoport 
kérvényt a Belügyminiszter úrhoz, melyben kéri a ren
delet kiterjesztésgt. így nagyobb súllyal tudunk fellépni.

Ezzel kapcsolatban egy igen fontos dologra óhaj
tok kitérni,

Ugy budapssten, mint a vidéken igen sok a 
panasz, hogy a zenészszövetség felvesz sok oly tagok 
akiknek egyéb foglalkozásuk is van, amiből rendesen 
megtudnak élni és ezáltal a hivatásos cigányzenészek- 
töl elveszik a kereseti lehetőségeket. A központ állás
pontja is az, hogy ezen mielőbb változtatni kell, Hogy 
e baj orvosoltassék felkérem a vidéki csoportokat, hogy 
írjanak ugyancsak kérvényeket a belügyminisztériumhoz, 
címezve oly értelemben, hogy a rendelet módosíttassák 
ugy, hogy azon egyének, kiknek rendes hivatása és 
ennek folytán rendes megélhetése van, ne legyenek 
felvehetők sem a mi egyesületünkbe sem a zenész- 
szövetségba. Kivételes esetekben, ahol a helyi szükség 
azt kívánja a belügyminisztérium adja meg a működési 
engedélyt, illetve a belépésre az engedélyt. Ezeket a 
kérvényeket jutassák el a központhoz és innen mi kül- 
döttségileg fogjuk azokat áladni a Belügyministcr urnák

Felhivom még arra a helyicsoportokat, hogy az 
intelligens, képzett zenészekből alakítsanak vizsgáz ató 
bizottságot és ez döntsön a felett, hogy az újonnan 
jelentkező tagok rendelkeznek-e megfelelő tudással. A 
bizottság felállításáról küldjenek jelentést a központhoz 
valamint a bizottság működéséről időn int.

Ezek volnának azok a célok, melyeket a vezető
ség maga elé tűzött, Ezekhez kérjük a vidék támoga
tását és reméljük, hogy a célokat el is fogjuk érni. 
Isten adja 1

Egyéb tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
K. ni. f.

Kovács Ilona Rácz Zsiga
jegyzőkönyvvezető. alelnök s. k.

Dr, járosi Jenő 
ügyész.
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H ÍR E K
— Meghalt egy öreg muzsikus cigány. Lakatos 

Lajos hosszú gyengélkedés után meghalt 72 éves ko
rában. Lakatos a híres Lukács Anti zenekarának volt 
kitűnő terces prímása. Annyira jó terces volt abban 
az időben, hogy amikor a banda egy nyáron a buda
pesti Operakávéházban játszott, az ottani zenekarok 
vezetői mindent elkövettek. — („Tyúkot, kalácsot 
ígértek neki") '— mint Weísz Lajos karmester 
mondta, hogy szerződjön hozzájuk, de a mi cigá
nyunk még hallani se akart arról, hogy valaha el
hagyja Orosházát, — Anti zenekarával Parist és Lon
dont is megjárta s dicsőséget szereztek a magyar 
dalnak és a magyar cigánynak. Harminc tagú banda 
kisérte örök nyugalomra.
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f A Bikában játszik izomba ííól a miskolciak 
cigányprímása. Geszti Jenő, a miskolciak közked
velt cigányprímása távozik Miskolcról. Debrecenbe 
teszi át működési területét. Az Arany Bika vendégeit 
fogja gyönyörködtetni játékmüvészelével. A napok
ban újságolta el távozásának a hírét. Rezignál tan 
mondotta; Elmegyek abból a városból amelyben ides
tova negyedszázad óta szolgálom ki a közönséget. 
Megváltoztak az idők és az emberek ízlése és egyéni 
tragikumom rogy én — a regi maradtam. A régi 
Geszti Jenő vagyok, szerelmese a magyar dalnak és 
fanatikus rajongója a magyar zenének, A magyar ci
gány, a régi, a nagymultú cs világhírű magyar cigány 
Kihaló típusához tartozónak vallom magamat. Csak 
kevesedmago.mmal volt bátorságunk harcot indítani a 
jazz-band ellen. Ezt a harcot ma is állom, mert én 
százszor inkább játszom estéről-estére magyar dalo
kat, bús magyar keringőket, szívhez szidó hallgató
kat, mintsem vásári zsivajt és cirkuszi lármát csap
jak, A következő pillanatokban már a banda élén 
áll. A banda feszülten figyel Geszti Jenőre akit a 
debreceni Arany Bika szerződéssel kínált meg. Hosz- 

' "szú szerződésest és csupán azzal a kikötéssel, hogy 
nyolc tagnál kevesebből a zenekar nem állhat és első
sorban magyar dalokat kell játszania. Geszti Jenő 
elfogadta a szerződést.

Kieseti az ablakból egy kisfiú, A Kisfaludy 
ucca 10. számú ház egyik első emeleti lakásának ab
lakából az uccára zuhant Varga Béla cigányzenész 

■ötéves Pál nevű kisfia. A mentők súlyos koponya- 
töréssel szállították kórházba,

— A nagykőrösi cigányprímás jubileuma. A 
Duna-Tiszaközi Hírlap száztizennyolc nótával ünne
pelt cigányjubileumról emlékezik. Farkas Menyus 
kedvenc körösi cigányprímás a szálló kerthelyiségé
ben nem mindennapi hangverseny keretében ünne
pelte, illetve muzsikálta nagykőrösi működésének 
20 éves jubileumát. Ez alkalomból egymásután 113 
szép magyar nótát játszott el kacagó-síró hegedűjén 
s a szép számban megjelent közönség minden nótá
ját szeretetteljes tapsviharral s a végén nemzetiszín 
szalagos babérkoszorúval jutalmazta, A nóták ösz- 
szeszedésében előzőleg Kerekes Pálné segédkezett 
legtöbbet Farkas Menyusnak, amit a jubiláló prímás 
hangversenyén, szép szegfücsckcrral köszönt meg.

— Radics Béla a keszthelyi kastélyban. Nagy 
megtiszteltetés érte Radics Bélát, a legkitűnőbb ci
gányprímást, akinek virtuóz hegedütenetsége túllép 
a naturalista hegedülés határain, sőt a tanult művé
szek között is csak a kiválóknak jut osztályrészül. 
Festetich Tasziló herceg meghívta Radicsot és ban
dáját keszthelyi kastélyába, ahol a híres prímás elő
kelő közönség előtt magyar dalokat játszott. A meg
hívás annál megtisztelőbb, mert nem valami tánces- 
tólyhez szolgáltatta a zenét, hanem Önálló koncerton 
lépett fel a kastély hangversenytermében. Az előkelő 
vendégek sorábn ott volt herceg, Ferenc Ferdinánd 
kir. herceg fia, Rudolf trónörökös unokája és londoni 
előkelőségek, akik élvezettel hallgatták a szép ma
gyar nótákat és lelkesen megtapsolták az ősz prí
mást. Radics Béla erről közvetlen hangú levélben ér

tesít bennünket. Többük között ezt írja: „Gyönyörű 
volt az egész. Nagyon jól esett nekem is, ho.. oly 
nagy élvezettel hallgattak, Hála legyen a jolagus 
Istennek, cn csak beplántálom a szívekbe a magyar 
nótát. Nincs ennél szebb".

— Ceglédi zenészek sikere. Farkas Jancsi és 
zenekara a fürdőszezonra Keszthelyre szerződött. 
Keszthely egyik gyöngyszeme a Balatonnak, tiszta, 
rendezett, szép parkjával, a szállodák előtt elhúzódó 
virágágyakkal, repkénnyei bejuttatott lugasok előtt 
szinte állandóan szól a zene. Ide Ceglédről hozatták 
£1 Gzen alföldi város híres bandáját, amelynek egé
szen különös szokása, hogy a tizenkkéttag'ú banda 
minden tagja egyformán öltözködik. Mind a tízen- 
ketten olyanok, mintha skatulyából vették volna ki 
őket. A muzsikájuk hallgatására nemcsak a nyara
lók, hanem a város fiatalsága is összegyülekezik, — 
Farkasék e hó 3-án, szombaton este mutatkoztak be 
először herceg Festetich kastélyában, ahol a megje
lent főúri vendégek teljes elismerését érdemelték ki. 
— Mi, akik közelebbről ismerjük Farkas Jancsiékat, 
örömmel adunk hírt erkölcsi sikerükről.

— Hívják a cígánymuzbikust Parisba, Európa 
csaknem minden nagyobb Varsóéban találni magyar 
cigányzenészt, vagy mint bár-szalon zenekar tagja, 
vagy pedig mint cigányzenekar működik. — Egyedüli 
kivétel Európában Olaszország, ahova cigányzenekar 
a legutóbb kiadott „carte dí laboro" munkavédelmi 
törvény értelmében Olaszország területén idegen 
nem dclgozhatik és így az clasz fürdőkben üdülő ma
gyarok nagy szomorúságára oda cigányzenekar be 
nem teheti lábát. Magyar cigányzenekarokban legin
kább Franciaország bővelkedik, ahol a cigányzeneika- 
• okát szívesen hallgatják. Az ilyen bandákban nem 
egyszer akad debreceni zenész is. A napokban érde
kes levelezőlapot kapott Körösi János, debreceni nép
zenész, aki a fiatal Rácz lnne zenekarában működik 
a Bika kávéiházban. Körösi egyik cimborája kínt ját
szik Párísban a Hotel de l‘Aigle-Noir-ban, neve Fa
ragó Karcsi. — Faragó azt írja Körösinek, hogy jó 
volna, ha mentői előbb útlevelet váltana s kiutaznék 
Párisba, ahol bandájuk! szépen keres és amely ban
dát most bővíteni szeretné a prímás, aki pesti cigány.

Két m uzsikus cigány ka landos  szökése a 
rom án hadseregből Debreczenbe.

A román hadseregben napirenden vannak a de
zertálások. Különösen a hadsereg nemzetiségű tagjai 
szöknek el a rossz bánásmód miatt, amely különösen 
a besorozott erdélyi magyar fiatalságot éri.

A király halála napján például két katonaszö
kevény lépte át Csengéméi a trianoni határt. Mind
ketten magyar muzsikus cigányok.

Az egyik Lantod József nevű, szatmári szüle
tésű, 21 éves, muzsikus cigány fent járt tegnap a „Deb
recen" szerkesztőségében és elmondotta, hogy barát
jával, ki szintén muzsikus cigány és 21 éves, Dula 
Kálmánnal szöktek át a határon. Mindketten román 
egyenruhában, sőt Dula még a fegyverét is magával 
hozta. Lantod pedig a hegedűjét, amit pénze nem 
lévén, 10 pengőért adott el Csengcrben.

A kté muzsikus legény a szatmári 87 gyalogez
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redben szolgált. Nem bírták a rossz bánásmódot. Az 
altisztek például, hogy feltűnés nélkül kínozhassák 
a magyar legénységet, közelébe férkőznek a magyar 
fiúknak és csipkedik meg tűvel szúrkálják őket,

A román hadseregnél az élelmezés is rossz. Na
ponta kétszer kapnak ehetetlen puliszkát. Hetenként 
háromszor babot és krumplit, A legénység tele van 
férgekkel, mert nem tisztálkodhatnak kellően. Jel
lemző, hogy fejenként mindössze két inget és 1 ábrá
val őt utalnak ki évenként részükre. A mosást rend
szerint az illető katona eszközli a saját csajkájában, 
A külső ruházat rongyos és újra kezdik divatba hoz
ni a bocskoirt, miután a magyar raktárakból leszerelt 
amerikai hadseregtől vásárolt bakkancsck elfogytak.

A két muzsikus meglehetős kalandon, ment ke
resztül, amíg átjutott, Lantod történetesen a fogdá
ban ült. Kívülről érkező segítséggel, pálinkával le- 
itatták az őrt, kiszedték annak fegyveréből a závár
zatot, azután megszöktek. Lantcci állítása sze
rint — félkilométer csúszott hason a trianoni határ
nál, amíg átjutott, Megmutatta az átlőtt sapkáját 
Ugyanis a határnál a román őrség kuyája — a ro
mán határőrségek komondorokat, vérebeket tartanak 
— ugatni kezdett. A figyelmessé lett rmán katonák 
több lövést adlak a szökevényekre, akik szerencsé
sen átjöttek és jelentkeztek a csengeri csendőrség
nél.

A két muzsikus egyébként Budapestre jött, ahol 
rokonságuk lévén elhelyezkednek valamelyik muzsi- 
uks bandánál.

Tábornok hegedül az egyik körúti kis 
mozi zeneka rában

A nagy gazdasági felfordulás emberek ezreit ve
tette ki pályájnkból és kényszerítette új foglalkozá
sok üzésére, A sok elbocsátott tiszt, B-listás hivatal
nok. mnnkához jutni képtelen, lemondottak igényeik
ről és vállalnak mindennemű munkát, hogy napi ke
nyerüket megkeressék. És aki. valamilyen hangszer 
kezeléséhez értett, zenésznek állott be. A Magyar 
Zenész Szövetségben tömörült zenészek akkor a bel
ügyminiszterhez fordultak és azt kérték, hogy a hí
vatásos zenészek működését csak akkor engedjék 
meg, ha belépnek a szövetségibe. Ezen a réven akar
ták a pályájukra való özönlést megakadályozni és 
biztosítani a valóban jó zenészek boldogulását. A mi
nisztérium teljesítette is a szövetség kérését, csak 
azt kötötte ki, hogy az állásukból elbocsátott közal
kalmazottak felvételénél legyenek elnézőek.

A B-lístások és katonatisztek özönlése megkez
dődött és az utóbbiak közül magasrangú törzstisztek, 
alezredesek, ezredesek is jelentkeztek 
Nyugdíjukból nem tudnak megélni és zeneíuuaaukat 
kívánják felhasználni, hogy keresethez jussanak, A 
legutóbbi felvételi vizsgán

egyenruhájába r Hozottén egy tábornok je
lentkezett, hogy a hivatásos zenészek so

rába léphessen.
Magával vitte a hegedűjét és nyomban bebizonyította 
a vizsgáztató zenészek előtt, hogy művésziesen kezeli 
hangszerét. Természetesen felvették a szövetség tag
jai közé, sőt hamarosan

kapott is alkalmazást az egyik körúti kisebb 
mozi zenekarában

és most vidáman, az élet gondjaitól mente; ültén 
játssza a filmekhez való kísérőzenét.

A béke éveiben Nag/-Magyarországon mindössze 
kétezer és nehány száz hivatásos zenész működött, 
most hatezer.

Magyarországon ma ugyanazokat a nótákat, da
lokat és melódiákat játsszák, mint a világ1 minden 
más mondáin helyén. Sajnos, ebből az internacionális 
műsorból a magyar nóta hiányzik, bár akadtak, szép 
számmal világot meghódító magyar kompozíciók és a 
jazz-handre költő magyar szerzők opuszai között A 
magyar dal barátai a belügyminisztériumban jártak 
el, hogy

hatósági úton nyomják el a jazz hódítási le
hetőségeit.

A belügyminisztérium az intervenció után kiadott egy 
bizalmas rendeletet az alantas hatóságoknak, hogy 

nehezítsék meg a jazz-bandek szereplését és 
részesítsék előnyben a magyar dalok játszá

sával foglalkozó zenekarokat.
Most azután az a helyzet, hogy ott, ahol jazz-bánd 
játszik, a zene- és tánrengedélyen kívül még jazz- 
bandre is engedélyt kell kérni.

A hegedükészités  tö r téne te .  A régi olasz 
mesterek után a legnagyobbak között emlékezik meg a 
világhírű 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 rég 
olasz és egyébb mesterek hegedűinek művészi javításá
val mállón nyerte el a Sternberg cég a világkiállítások 
dijait igy szerezvén hirt nevet magyar hangszeriparnak.
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B uíSasssst. Wü!„ SSáSíöMí.ut 6© .
Legújabb modellü Saxaplionok. Zenekari cimbalmok. 
Tárogatók. Klarinétét 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. 

Weinbergcr-nyomda, Vili. Némct-u. 27 Telefon J. 322—37.
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