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A  c E g á n j r  é s  st
Végre annyira jutottunk, hogy foglalkozz 

nak a cigánykérdéssel komolyan. Eddig csak 
kis krokik, gúnyos kis közlések estek acigány- 
Ságról, most végre rájött a magyar közönség 
ar.a, hogy a cigány nem egy figurás típus, 
hanem komoly ember és zenész. Ez nagy 
részt a sajtónak köszönhető, mely helyes 
érzékkel felismerte a cigánykérdés komolysá
gát és fontosságát. I lálás köszönet érte. A 
napról-napra megjelenő cikkek nagyrésze a 
legnagyobb jó indulattal, sok szeretettel fog
lalkozik a kérdéssel. A cikkirók-köztiik sok 
közéleti kiválóság — sietnek védő szavukat 
felemelni a cigányság mellett. Sokan külön
böző módokat ajánlottak a kérdés megoldá
sára és éppen ezekkel óhajtók most foglalkozni.

Ajánlják, hogy társadalmi úton igyekez
zünk letörni a nekünk idegen jazz muzsi
kát. Ez irányban tettünk is lépéseket és ezek 
kapcsán örömmel állapítottuk meg, hogy a 
társadalmi testületek igen tekintélyes része, kö
zölük különösen a Dalosszövetség igaz lel
kesedéssel csatlakoztak mozgalmunkhoz. Per
sze az eredmény nem teljes, de ejgy ily világ
áramlattal szemben bármennyire nem kívánatos 
is a létezése—máról holnapra egy aránylag kis 
társadalom nem érhet el nagy sikereket.

A társadalmi mozgalommal kapcsolatosan 
fordultunk a hatóságokhoz is védelemért, 
amely módot szintén ajánlotta több kedves 
jóakarónk. E téren is értünk el kisebb ered
ményeket, de a hatóság helyzete is nehéz. 
Nem parancsolhat rá a munkaadóra, hogy 
milyen zenét alkalmazón, valamint a közön
séget sem kényszerítheti arra, hogy ne „gyö
nyörködjék” az ízléstelen lármában, ha az 
idegei úgy kívánják. Szerencsére ezek az 
idegek, ha lassan is, de kezdenek gyógyulni 
és mind kevesebb lármát kívánni. Különösen 
jellemző erre a legutóbbi rádió szavazás 
eredménye, mely majdnem egyhangúlag a

cigányzene mellett döntött és a jazz ellen 
foglalt állást-

1 öbbek véleménye az, hogy a cigányt 
a jazz azért szorította le, mert a cigány zenei 
tudása nem megfelelő és előadása elavult s 
igy nem bir versenyezni a jazzal, mely 
müveit zenészekből és modern hangszerek
ből áll. Kétségtelen dolog, hogy a mai kor 
követelményei mellett tudás és művészi pro
dukció nélkül senki sem érvényesülhet. 
Igen is tanulnia kell a cigánynak is ép úgy 
mint minden más zenésznek, de viszont nem 
lehet a cigányt a jazzal szemben úgy be
állítani, mint a visszamaradottságot a fejlő
déssel szemben, mert bár a jazz, hozott 
újdonságokat, de az még nemjelent okvetle
nül fejlődést. Jeletheti az ellenkezőjét is : 
visszafejlődést. A jazz nem más, mint egy 
zenei forradalom. Minden forradalom rombol. 
Már most az a kérdés, hogy a leborombolt 
értékekkel szemben tud-e uj értékeket a ré= 
régieknél nagyobbakat teremteni, mert csak 
akkor jelent fejlődést. A jazz valami sok uj 
értéket nem hozott. A pár uj ütem — exen- 
ti'icitás nem tekinthető valami nagy értéknek, 
ép úgy a dallamnak sokszor kakofonikus 
különválása a kisérő szólamoktól sem.

Az interpertálásban szintén nincs sok 
érték Tisztelet a kevés kivételnek a jazz-ban- 
dok nem zenélnek, hanem lármáznak. A 
dobok állandó pergetése és püfölése fülsike
títő, a benjó hangja szintén dobolásszerü kat
togás. Ezekhez járul a sokak által dicsért 
saxofon bizonytalan, üvöltés és nyávogás 
keverékéből álló hangja, melynél a tárogató, 
vagy a szárnykürt hangja legalább százszor 
melegebb, finomabb, zeneibb. A zűrzavart 
növelik az elkorcsositott különböző trombi
ták sípoló tanúra, mely erősen emlékeztet a 
váíjári sípok hangjaira, amely sípok túlzott 
használata miatt a szülők sokszor elrakják 
műveszhajlamu gyermekeiket.

Ezeket összegezve nem-találom helyesnek 
azt a tanácsot, hogy a cigánybandák ala
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kuljanak át jazzá. Megtudnák tenni, van is 
egypár cigány-jazz mutatónak és ehez valami 
nagyon sok tanulás sem kellene, mert az 
egyéb zenészek túlnyomó része is pár heti 
tanulás után már egészen jól játszik a mo* 
dern jazz hangszereken, -  de nem akarják. 
Ellenkezik ez egészséges zenei érzékükkel, 
felfogásukkal és magyar lelkűkkel. Nem is 
lenne célravezető. Lehet, hogy a mai nyomo
rúságon ^kissé enyhítene, de ezt később, ha 
az „ízlés” száműzi e modernségeket, meg- 
keserülnék, mert nehéz volna visszatérni'a 
régi alapokra.

Igen a cigánynak tanulnia kell, de nem 
jazzt. Azon a mesgyén kell tovább haladnia, 
amin eddig is járt. Általános zenei tudását 
kell fejleszteni, a hangszer kezelést tökélete- 
siteni, a kottaolvasást gyakorolni, precíz ossz- 
játékot és az újabb zenemüveket tanulni. 
Erre a célra fog az egyesület az ősszel egy 
zeneiskolát felállítani. Óvatosan előre kidol
gozott tanterv szerint tanítanak majd abban 
zenetanárok és zenekarvezetők szem előtt 
tartva, hogy Isten áldotta ős tehetségük el ne 
formálódjék hanem helyes irányban fejlődjék, 
hogy ez által a magyar népnek az ő magyar 
szivükben viszhangzó édes,1 bús érzéseit a 
zenei felkészültség segélyével minél tökéle
tesebben adják vissza.

Dr. Járosi Jenő 
Fi szarvasi helyicsoport

választmánya f. hó 10-én illést tartott, melyen elha
tározták,’, hogy augusztusban a Szarvason felállítandó 
cigány zeneiskola javára, a Bogdán László elnök ál
tal szervezett nagy zenekar és fővárosi prímások és 
művészek közreműködésével, ünnepélyes hangversenyt 
rendeznek. Az ülésekre a csoport meghívására leuta
zott s azon résztvett Dr. Járosi Jenő központi ügyész 
is. Az ülést bankett követte, melyen megjelentek 
Dr. Tóth Pál képviselő, Dr. Schauer Gábor főszol
gabíró, Dr. Robicsek Jenő a csoport ügyésze, rajtuk 
kívül a csoport vezetősége és tagjai teljes számban.

Temetkezési segélyről.
A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesüle

tének sok és nagy munkája között nem utolsó sor
ban főgondja a temetkezési segélyeknek az ügye. 
A temetkezési segély pontos kiutalása teljes joga a 
tagoknak. Amikor egy igazolt haláleset van a tagok 
családjában, akkor úgy a tag, vagy a hozzátartozója 
joggal elvárhatja, hogy a neki járó és a haláleset 
miatt szomorú segélyt idejében meg is kapja. Ez ko
moly gondja és főfeladata az egyesület vezetőségé
nek is. Természetes amikor ezt megállapítjuk, akkor

rögtön utána jön az a megállapítás is, hogy a segé
lyeke csak az esetben lehet pontosan fizetni, hogy 
ha azok a tagsági díjak, amelyekre a segélyek ala
pítva vannak, idejében és pontosan meg is érkeznek. 
Mert szomorúan kell megállapítanunk, hogy ezen a 
téren sok kívánni való van még egynéhány csopor
tunk részéről és egynéhány csoportunkba tartozó ta
gok részéről, mert sokszor a csoportok szívesen szá
molnának el, ha ök a tagdíjakat pontosan megkap
nák. Azonban nagyon sok tagtársunk egyáltalában 
nem törődik, vagy csak gyengén törődik azzal, hogy 
a tagsági dijjával el ne legyek maradva. Hányán és 
hányán vannak olyanok, akik az alapszabály előírta 
három hónapon túl vannak elmaradva négy, öt, hat 
hónappal anélkül, hogy erre felmentést vagy halasz
tást kaptak volna. Már pedig az alapszabályok a ta
gok jogait csak három hónapon belül tartják fenn. 
De ez érthető is, mert ha mindenki el volna maradva, 
akkor tisztelettel kérdezzük ugyan miből fizessen 
a központ segélyt. Itt van hát a baj föoka, hogy a 
tag hónapokkal van hátralékban a tagdíj fizetéssel, 
de mikor a családban haláleset történik akkor jön 
a sírás, könyörgés, hogy így meg úgy nem tudtunk 
fizetni, megy a csoport vezetőségéhez apa, anya, 
vagy feleség sírni, hogy így legyen szíves a csoport 
elnök úr meg úgy legyen szíves elnézéssel lenni stb., 
stb., hogy csak fizessék ki a halálozási segélyt, csak 
arra nem gondolnak ilyenkor, hogy százan és százan 
csinálnak így, tehát pénz nem jön be az egyesület 
pénztárába, akkor miből fizessünk, segélyt. Azért 
tehát, hogy az egyletünk pénzügyi egyensúlya fel ne 
boruljon, kénytelenek vagyunk a miniszter által jó
váhagyott alapszabály három, hónap szabta pontját 
pontosan betarani é.s kérni a csoportok vezetőségét 
is, hogy ők is minden körülmények között tartsák 
be a segélyezéseknél, ha csak az illető felmentést, 
vagy halasztást nem kapott a központi elnökségtől a 
tagdíjfizetés teljesítésére. Ezt azért kell pontosan be
tartani, hogy elő ne álljon az az eset, hogy a rendet
lenül fizető tagok miatt a rendesen fizető tagok hoz
zátartozói a segélyeket csak későn tudják megkapni. 
Másodszor fel kell szólalnunk az ellen is, hogy ne for
duljanak elő visszaélések a tagok szüleinek elhalá
lozásánál. Ugyanis volt már .eset arra, hogy egy tag 
bejelenti az ő édes anyjának vagy édes apjának el
halálozását és kéri a vonatkozó segély kiutalását. 
Azonban ugyanakkor nemcsak, hogy nem ő tartotta 
el a szüleit, hanem még talán egy más városban is
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lakott és ejtesz életen át nem is törődött vele. De 
amikor meghal, akkor gondolja magában egész jó! 
jön az a segély, ha kiadják megpróbálom. Már pe
dig a szabályok értelmében a szülök részére temet
kezési segély csak az esetben jár, hogy ha egy gyer
mek, aki az egylet tagja, közös háztartásban él a 
szülőkkel és a szülő kizárólag az ö, a tag eltartása 
alatt áll. Tehát az olyan szülő, akik külön lakásban 
élnek és három, négy gyermekük hehe, hóba ad is 
nekik valamit, valami pénzt, arra nem lehet azt 
mondani, hogy egy gyermeknek az eltartása alatt 
áll. Ez azért van így, mert a segélyezésnek az a célja, 
hogy az ilyen egy gyermekre háramló nagy teher 
némileg meg legyen könnyítve halálesetén. Az már 
egészen természetes, hogy a szülő csak ak'kor szá
mít segélyezésre, ha az illető tag vagy özvegy édes
anyját, vagy tehetetlen özvegy édesapját tartja, 
mert olyan esetben, ahol apa anya él és az apa, ha 
keveset is, de muzsikálni jár, vagy általában' még 
muzsikálásra képes, nem esik segélyezés alá. Fel
kérjük a csoportok , vezetőségét, hogy ezt a körül
ményt és azt, hogy a gyermek elhalálozás esetén 
törvényes gyermek volt-e pontosan vizsgálják meg, 
mert a kiutalás jogtalansága esetén ezért a csoportok 
vezetősége felelős . A központi vezetőség kényte
len ezeket a segélyezési ügyeket nagyon szigorúan 
kezelni, mert sajnos voltak oly esetek már, amikor 
az ilyen esetek nem voltak körülményesen kivizs
gálva és kiutalták a segélyt, amelyek nem jártak jo
gosan és ezek a jogtalanul kiutalt segélyek kimerítik 
a segélyezési alapnak az összegét, ami által az kö
vetkezik be, hogy a végén, majd azok nem tudják 
megkapni a segélyt, akiknek pedig jogosan jár. Vé
gül még a csoportok vezetőitől azt kérjük, hogy az 
elszámolási kimutatásokat tekintet nélkül arra, 
hgy hány tag fizet be, pontosan küldjék fel minden 
hónapban a központba, Hogy ezáltal módunkba le
gyen ellenőrizni, hogy halálozás esetén az illető hány 
hónappal van elmaradva, mert lehetetlen dolog az, 
hogy négy-öt hónaponként kapjon a központ kimu
tatást a tagdíj befizetésekről és a hahílozás eseén 
csak arra legyünk rá utalva, hogy a segély kifizetés 
jogosságát egyedül egy csoport elnök, vagy egy pénz
táros igazolja. Nem kételkedünk egyetlen elnökünk 
szavahehetőségében, de a rend és a fegyelem érde
kében nem szabad megengednünk azt, hogy nálunk, 
mondjuk egy tagnak az utolsó befizetése 1927. de
cemberéig van kimutatva és 1928. júniusában jelen

tik, hogy a tag, aki meghalt, vagy esetleg a gyer
meke meghalt, júniusig pontosan fizetett, tehát a se
gély jár. De viszont a központ a kimutatásokból 
csak azt látja, hogy tavaly decemberig van kimuta
tásban igazolva, hogy a tag fizetett. Természetes 
ilyenkor a vezetőség csak azt mondhatja, hogy ha 
akarom hiszem, ha akarom nem hiszem. Tehát itt 
megint a tagk érdekében kell a legnagyobb rendelt és 
a havonta szóló elszámolást pontosan kérni. Csak 
ilyen esetben tudja a központi vezetőség az egylet 
érdekében a legnagyobb pontosságot és rendet be
tartani, úgy mint azt az egylet érdeke megköveteli 
akkor, ha rendet a tagok is és a csoportvezetők is 
pontosan betartják. Köszönet és elismerés illeti azo
kat a tagokat és csoportvezetőket, akik a rendet és 
fegyelmet betartják, mert ezek mozdítják, elő az 
egylet érdekeit és ezek szolgálják igazán a minden
kitől elhagyatott és kevés igazán segíteni akaró és 
segítő jóbarátok nélkül álló cigányzenészeket.

Egyesületünk hangversenye a 
zeneakadémián.

Husvét vasárnapján délután egyesületünk bpcsti cso
portja a cigányzencsz Otthon javára nagyszabású hang. 
versenyt rendezett a Zeneművészeti főiskola nagytermé
ben, melyet Auguszta főhercegasszonnyal az élén diszes 
közönség hallgatott végig. A megnyitó beszédet Rá
kosi Jenő, a magyar írók nagynevű büszkesége tar
totta. Beszédében a következőket mondotta:

— Elmehetünk Párisíg, Londonig vagy Bécsig 
(ahová még most is fölöslegesen sokat utazgatunk), 
de amit ma itt látunk és hallunk, nincs a világon 
párja: Száz ember összeáll és elkezd muzsikálni 
pulpitus, kotta, karmester nélkül, csupán ihlethő!, 
lelkesedésből. Ebből aztán olyan muzsika lesz, hogy 
azt hiszem, ilyenkor az égben

az angyalok fölugi álnak a helyükről, lecsü
csülnek a felhőkre, úgy hallgatják ezt a 

muzsikát.
Nem szedett-vedelt népség ez a cigányság, kérem! 
Arisztokraták ők, őseik vannak, olyanok, mint Cinka 
Panna, Lavotta. Vannak tudósok, akik azt mondják, 
hogy a cigány az nem magyar, a muzsikája nem ma
gyar. Vörösmarty, amikor Világosnál rászakadt a 
magyar nemzetre a szerencsétlenség, gyönyörű vers
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sel vigasztalta nemzetét s önmagát, mondván: „Lesz 
még egyszer ünnep a világon". És e versben ön
magát „vén cigány“-nak nevezi. Ha a nagy magyar 
költő dicsőségének tetőpontján cigányt lát magában, 
nem lehet azt mondani, hogy a cigány nem magyar.

Ebben a muzsikában talán nincs tudomány,
de iölér sok tudománnyal, amiben nincsen 

muzsika.
Percekig tartó szűnni nem akaró lelkes taps 

honorálta az ősz író lelkes szavait, mely után egye
sített 100 tagú zenekarunk szerepelt Radícs Béla 
díszelnökünk vezetésével és a közönség percekig 
tapsolta az ősz mester művészi játékát, mely szintén 
hozzájárul ahhoz, hogy az estélyt felejthetetlenné 
tegye. A műsoron három számmal szerepelt a 100 
tagti zenekar, majd Szende Ferenc a m. kir. Opera- 
ház tagja, Berky Lili, egyesületünk ügyésze Dr. Já- 
rosi Jenő, Cselényi József, Komlóssy Emma, Solti Lilly 
operaénekesnő, Szedő Miklós, Szekeres Ferenc orgona 
művész. Oláh Lajos tárogatóművész adtak elő szivből 
jövő átérzett magyar nótákat, Kurina Simi, Banda 
Marci, Bura Károly, Csorba Dezső, Farkas Vince, 
Gyallay Aladár, Lakatos Flóris, Magyari Imre, Nyári 
Gyula, Parádi Jóska, Pertits Jenő, Fertits Pali, Rácz 
Lala, Rácz Zsiga, Rigó Józsi, Rigó Tóni, Sáray Ele
mér, Sípos Sanyi, Sovánka Gyuri, Sovánka Nándor, 
Tóth Pista és Vidák Józsi prímások és kitűnő zene
karaik kisérték szívhezszólóan. A lelkes hallgató
ság a jól sikerült hangverseny összes szereplőit 
őszintt forró tapsaival jutalmazta.

Egyesületünk ezen első hangversenye csak a 
kezdet. A jövő szezonban még sok-sok ilyen hang
versenyt rendezünk a nagyközönségnek azért, hogy 
Otthonunkat minél előbb felépíthessük. Ezek a 
hangversenyek szolgálják azt a célt egyrészt, hogy 
a jazz ellen tüntessünk, másrészt, hogy megmutas
suk azt, hogy százszor különb a magyar cigányze
nész, mint a különböző félbarna zenekarokból átvett 
zenészek „művészszámaikkkal" együtt. Egyesüle
tünk érdeke az, hogy ezeket a hangversenyeket mi
nél gyakrabban megismételje már csak propagan
dának is.

A rendezés nagy és nehéz munkáját egyesüle= 
tünk ügyésze dr. Járosi Jenő, Kurina Simi a buda* 
pesti helyicsoport elnöke és Szalai Lajos elhelyezője, 
ki bár lemondott ezen állásáról, mégis a legnagyobb 
buzgalommal működik az egyesület érdekében, időt 
és fáradságot nem kiméivé végezték.

Nem keli a rádió elő
fizetőknek a fazz-

A budapesti nagy mulatók, lokálok, éttermek tu
lajdonosai az utolsó esztendőben egymásután bocsá
tották el a kitűnő cigánybandákat és helyettük 
szalonzenekarokat, jazz-bandeket fogadtak fel azzal 
az indokolással, hogy a közönségnek ma már nem 
kell a magyar nóta és a cigányzene. Ezeket a szo
morú példákat azután igen sok helyen követték a 
vidéki éttermek és mulatók tulajdonosai, úgy, hogy 
Magyarországon a magyar zene legigazabb letétemé
nyesei közül egyre többen és többen kódorognak 
szárazfájukkal munka nélkül. Ezekből a jelenségek 
bői sokan arra következtettek, hogy a magyar mu
zsikának bealkonyodott, a középosztálynak sem kell 
már. Annál meglepőbb most az az eredmény, me
lyet a magyar rádióleadó, illetve a Stúdió, ért 
el legutóbbi szavazásán, melyben előfizetőinek egy 
jelentékeny része halálra Ítélte e jazzt A szavazásban az 
ország minden vidéke egyforma arányban vett részt.

Más országban is rendeztek már a rádió közön
ségének ilyen szavazást. A huszonhétezerszáz sza
vazólap érdekesen mutatta, mennyire távol áll a ma
gyar intelligencia nagy részétől a jazz-muzsika.

A szavazólapok minden egyes műsor-műfajjal 
kapcsolatban négy kérdést intéztek a közönséghez: 
t. Tetszett-e? 2, Nem tetszett-e a kérdéses műsor- 
szám? 3. Fejleszteni óhajtja azt? vagy 4. töröltetni?

A szavazás eredményeképpen első helyre a 
magyar nóta huszonnégyezerötszázkilenévenhat sza
vazónak tetszett, kétezerkétszázharminckét szava
zónak nem. Fejlesztését háromezerhatszáznegyven- 
nyolc szavazó kívánta, harmincnégy volt, aki törölni 
óhajtotta. Ez az eredmény örvendetesen mutatja azt 
is, hogy a nagyközönségben most kezd felébredni a 
régi történelmi magyar nóták kultusza, mert a Stú
dió igen gyakran illeszti be müsorszámaiba a XVI., 
XVII. és XVIII. század magyar nótáit.

A szavazás második helyezettje a cigányzene 
volt. Huszonnégyezerötszázhuszonhét szavazónak 
tetszett a cigányzene, csak kétezerháromszázhatvan- 
háromnak nem. Ötezerszázkilencvenheten kívánták 
fejleszteni, míg törlését csak százkilcncvenegy sza
vazó kívánta. Ez az eredmény mindennél fényesebb 
elégtétel a szegény magyar cigányoknak, akik a kü
lönböző szálloda- és mulatótulajdonosok jóvoltából 
ma-holnap már koldusbotra jutnak.
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A Szegedi cigányság  
k e g y e l e t e ,

Ötven cigány ment a Tömörkény-ház elé, hóna 
alatt zeneszerszámával. Ötven cigány, egy kis csapat 
újságíró Is más betüvető ember: ezek emlékeztek 
T ö m ö r k é n y i  Istvánra, abból az alkalomból 
hogy most volt tizenegyedik évfordulója annak, hogy 
nemes lelke átvándorolt a túlvilág aranyhomokjára. 
Összeverődtek még egy páran a déli ucca sietős 
dolgú emberei, akiket odacsalt a cigányok zokogó 
muzsikája.

Mikor megkondult a déli harangiszó, rásímultak 
a nyirettyűk a hegedűhúrokra s ünnepélyes mély 
áhítatban felremegett a Dankó nóta:

Most van a nap leménőben . . .
A kalapok lekerültek a fejekről, mintha imád

ságot mondana a cigánybanda s a szívek megteltek 
hálás emlékezéssel. Az ötven cigány muzsikája fino
man, alig hallható lehelettszerü pianisszimóban né- 
mult el.

Ezután Juhász Gyula a költő beszélt Tömörké
nyiről, majd így szólt:

•— Tisztelt közönség. Most pedig elmegyünk a 
másik hallhatatlan Pistánkhoz, a márvúnycígányhoz 
a Tisza partjára, a legnagyobb nótafához, aki huszon
öt esztendővel ezelőtt hagyta árván Szeged népét.

Lassan megindult a menet a Stefánia felé. Út
közben mindig nőtt a közönség s mire a Dankó-szo- 
borhoz értek, már hatalmas tömeg vette körül a 
márványszobrot. A cigányok ránéztek a leszegett 
fejű nótakirály alakjára és megtelt szemük könnyel. 
És ráhúzták a legszebb Dankó-nótákat:

Eltörött a hegedűm . . Nagy Bercsényi 
Miklós, sírdogál magában . . Lehul

lott a rezgő nyárfa . , .
Mikor belecsaptak a hegedűk a fortkszimókba, ma
gasztos erővel röppent fel a mélyen búgó nóta az ég 
felé, a cigányvilág halhatatlan fejedelmének lelke 
után, a magas égbe. Volt alkalmi vers is. Márky Imre 
dr. elszavalta a szobor lábánál ez alkalomra írott 
szonettjét, Wenner Sándor pedig emlékbeszédet 
mondott. Várja a művészeteknek, a muzsikának azt 
az idejét, amikor a művészi lelket újból dicső múlt 
termékenyíti meg s kipusztulnak az idegen elemek 
a magyar muzsikából és művészetből. A cigányok 
összenéztek és tapsoltak. Ez nekik is szólt s jól esett, 
hogy valaki melléjük áll s elitéli a jazz-muzsikat,

Egy kicsi lány virágot szedett és felmászott a szobor 
alapjára s odatette Dankó Pista lábához igénytelen 
kis csokrát. Kedves volt nagyon s nyiltszini tapsot 
kapott.

Újból Juhász Gyula lépett ekkor a szobor elé.
A márványcigány után menjünk el a már

ványkirálynőhöz, aki annyira szeretett bennünket s 
mutassuk meg, hogy mi megbecsüljük annak emlé
két, aki szeretettel gondolt valaha ránk.

Száz méterrel odébb van Erzsébet királynő már
ványszobra a Stefánián. Átsétált a közönség s a ci
gányok szerenádot adtak a szoborkirálynőnek. Az 
ő arcizmai nem mozdultak, de annál megható ttabb 
volt a közönség. A friss lombokon álló Stefánia ma
darai nem tudták elképzelni, hogy mi ütött az em
berekhez, hogy egyszeriben versenyre kelnek az 
énekükkel s olyan szívből jön a muzsikájuk, mintha 
bizony mindazt el akarnák mondani, amihez nem 
elég alkalmas hangszer az emberi beszéd.

Azután csendben, a boldog öröm valami hal 
vány érzetével munkája után ment mindenki.

így történt meg Szegeden 1928. április 24-én a 
Tömörkény- és Dankó-ünnep s így bővült ki a 
program a királynőnek adott szerenáddal. A fantá
zia és a nóta koronázatlan szegedi fejedelmei után 
illet is valami koronás főt is megtisztelni az emlé
kezéssel, ha az, mint a márványkirálynő, szíve me
legével fordult az árván mesélő és nótázgató nem
zet felé. O. T.

Jelentés a közgyűlésről.
Egyesületünk m árcius 20-án tarto tta  ezévi rendes 

közgyűlését a régi képviselőház Főherceg Sándor uceai 
helyiségében. A közgyűlésen, hol je len  volt a központi 
vezetőség és a pesti tagok számottevő része, a vidéki 
helyicsoportok is szép szám m al képviselte tték m agukat 
a következő k ikü ldö ttekkel: W ieser Lajos titk á r Pécs, 
Kovács Jenő  József elnök  K aposvár, L ip ito r Im re el
nök és Farkas Géza alelnök Szentes, Rádiós- Antal Bé
késcsaba, Lieb M ihály titkár, Kiss P éter Gergely pénz- 
tá rnok  és Csábi Sándor Szeged, R afad Sándor titkár 
Csongrád, B iró János Gyula és Lölé K álm án K iskun
félegyháza, Bogdán László és G ollár György Szarvas, 
M eagda Sándor elnök Székesfehérvár és Szalai Lajos

Pécs- :
Rácz Zsiga  központi alelnök nyitotta m eg a köz

gyűlést üdvözölve a m egjelenteket. Rövid visszapillan
tást ve te tt az egyesület m űködésére, rám utatva arra , 
hogy a sok széthúzás és meg nem értés m ennyire hát-
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ráJ falta a vezetőséget a inűköfl«-.shen és az iyyr -iIde! a 
haladásban. A központi vezetőség, mega kart a valósítani 
a létminimumot, m ár le is tárgyalta az ügyet az illeté
kes tényezőkkel, m ikor a budapesti helyicsoport veze
tősége indokolatlan ellenkezésével megakasztotta a be
fejezést. Reméli, hogy a csoport új vezetősége élén Ku 
rina Sinii elnökkel megértő és segítőtársa lesz a jövő
ben a központi vezetőségnek.

Dr. Járosi Jenő egyesületi ügyész terjeszti ezután 
elő a titkári jelentést, mely elsősorban foglalkozik az
zal a propagandával, melyet az egyesület kifejteit és 
kifejt a jazz-bandok ellen, melynek során egyrészt a 
társadalmi egyesületekhez, másrészt a hatóságokhoz, mi
niszterekhez fordult támogatásért. A legnagyobb baj az 
egyesületnél az, hogy a tagok nem teljesítik vele szem
ben kötelezettségüket. Budapest 2600 tagja közül fizet 
600 tag  a vidék 45 csoportja közül összesen fizet 22 de 

ez sem pontosan és taglétszámához képest igen keveeet. 
Keméli a vezetőség, hogy ez a jövőben változni fog és 
feismerik a tagok az egyesület nagy szükségességét és 
fokozott m értékben tesznek eleget kötelezettségeiknek.

Az ügyészi jelentés általánosságban foglalkozik a 
perekkel, melyek közül m ár csak egy pár van folya
matban. Nagy többségét kedvezően végeztük be úgy, 
hogy az egyesület m ár nincs abban a kétségbeejtő hely
zetben, mint amelyben az utolsó közgyűléskor volt.

Banyák Ferenc ellenőr terjeszti elő ezután a pénz
tári jelentést. Ennek végeredménye, hogy az egyesület 
tiszta vagyona 21.253 pengő 22 fillér.

A közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi.
Barátit Gyula a hágai nemzetközi unióba velő be- 

lépést: sürgeti.

Szalui Lajos (P ápa): A hágai unióba való lépésnél 
nagy körültekintést ajánl. Szem előtt kell tartani, hogy 
az egyesület keresztény alapokon áll. A cigányság leg
nagyobb baját a széthúzásban látja.

fbie.se/- L ipót (Pécs): Örömet lejezi ki, hogy az 
egyesület m ár nincs oly zilált anyagi viszonyok közt, 
m int a múltban.

Füredi Fábián: Az egyesület tagjait bár testvérek
nek tartja , de nem látja azt a szeretetet és összetartást, 
melynek meg kellene lenni. Ezenkívül a hivatalos sze
mélyek sem törődnek a cigánysággal. M indenütt ott 
kellene lenni, hogy megszeressék a cigányságot.

Lieb M ihály  (Szeged) k ifejti, hogy míg a tagok az 
egyesületet nem tám ogatják, semmire se lehet menni.

K ar ina Sinii: H elyteleníti a választmány ingadozá
sát. melyet az impresszárió kérdésben lanusítoll. Nem 
lehet az egyesületet impresszáriók nélkül hagyni.

Dombi Isi ián  szerint nem kell im presszárió, meri 
százalékot szed a cigánytól és a kis cigányokat nem he
lyezi cl, m ert m ég  az elhelyezés átán  is százaléky t szed* 
nek. Az im presszárió kérdést a választm ány elintézte.

A VAJ /. Rácz Laci azt aján lja , hogy m enjen az 
egyesület olyan em berekhez bajaival, kik segíteni tud
nak. () maga is szívesen megy bárhova az egyesület ér
dekében. /

Dombi Béla  (M iskolc): A m egélhetési viszonyokon 
kell elsősorban segíteni.

Farkas Géza (Szentes): A Zenészszövetség hódm e
zővásárhelyi m egbízottjának m űködését teszi kritika 
tárgyává.

Kovács József (K aposvár): K ívánatosnak tartja , 
hogy a működési engedélyek a községekre is k iterjesz
tessenek.

Szalui Lajos im presszárió: Ne benne keressék a h i
bát, liánéin a jazz térhódításában, ő m indig m egtette 
kötelességét a cigánysággal szemben.

Völgyi Zoltán  azt k ívánja, hogy a havi tagságdíját 
szállítsák le 1 pengőre.

Ezután Rácz Zsiga válaszol az egyes felszólalásokra, 
m ajd a közgyűlés megválasztja az új tisztikart és vá
lasztmányt a következőkép:

Díszelnök: Rádiós Béla, tiszteletbeli e lnök llovszky 
János törv. hat. bizottsági tag, elnök Rácz Zsiga, alel- 
nökök: Banda Marci. Sovánka • N ándor, jegyző: Farkas 
Géza, ellenőrök: ló iig  Sándor, B anyák Ferenc, szám
vizsgálók: fo rm a Gyula, Já rika  Sándor, irodavezető: 
Lillin József. Választmányi tagok: Rigó József, Rácz 
Gyula, Rácz Károly, H orváth Gyula, Orsolya Béza, Bar- 
bos Károly, Teleki Kálm án, B ura K ároly, Szakcsi La
katos Károly, Baudás András, K órodi Gyula, Mencze 
József, Rácz Lala, Sárközi Béla, Rigó Gyula, Nagy Pál, 
Oláh Lajos, Kovács István, Gáspár Lajos, H orváth 
Berci, Hegedűs Gyuri, P ertits  Jenő, Paszek Márkus.

Badics Béla  díszelnök aján lja , hogy az egyesület 
szerezzen alapító  tagokat, k ik  úgy anyagilag, m int er
kölcsileg támogatnák.

Rácz Zsiga elnök: Megköszöni a bizalm at sa já t és 
az ú jonnan választott tisztikar nevében. ígéri, hogy 
m indent el fog követni az egyesület érdekében, de kéri 
a tagok támogatását.

Ezek u tán  a közgyűlés az im presszáriók lem ondását 
elfogadja és Saáry Ákos volt irodavezető felehbezésél 
elutasítja,

Más lárgy nem láván, elnök berekeszti n köz
gyűlési.
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Az olasz vendégek és a magyar cigányzene. 
Olaszországból harminc képviselő érkezett Buda
pestre, hogy tanulmányozzák a magyar viszonyokat. 
1 öbb banketten vettek részt 6s örömmel adjuk hí
rül, hogy mindenütt magyar cigányzene játszott a 
külföldi vendégeknek. A vendégek mikor meghallot
ták az édes bús magyar nótákat, lelkesen kiáltottak 
fel, hogy hiába minden jazz, a magyar zenének párja 
nincs. És ha haza mennek azon lesznek, hogy leg
alább a nagyobb olasz fürdőhelyeken magyar cigány
zene játszón. Mit szólnak ehhez a néger fa tam- 
tamosok?

Mussolini és a magyar cigányprímás. Még a
múlt évben történt, amikos Mussoliniéknáljoeköszön- 
tött a gólya és megszületett az ifj. Mussolini Ro
mánná, a tömegesen érkező gratuláló levelek és sür
gönyök között szerényen húzódot meg egy fehér 
kótalap. Egy dal volt a papíron lekótázva, szerzője 
az akkor Rómában hegedülő magyar cigányprirnás, 
Kóczé Bertalna. A kis Mussoüninek ajánlta dalát a 
magyar cigány. A köszönőlevelek a gratulálásokra 
elmentek, megkapta azt Kóczé is. Pár hónap múlva 
azonban Kóczé Bertalan megbetegedett, kórházba 
került. Pénze a betegség alatt teljesen elfogyott és 
ő — Mussolinihez fordult segítségért. Mussolini akart 
is segíteni, de mire a pénz a kórházba került, sze
gény Kóczé Bertalan már meghalt. Hétfőn délelőtt 
aztán a budapesti olasz követségre levél érkezett 
Mussolinitól, a levélben 200 pengő Kóczé Bertalan 
özvegye számára. Az olasz követség egy tisztviselője 
azonnal kikézbesitette Mussolini levelét és a segély- 
összeget a magyar cigányprirnás özvegyének.

— Külföldi lapok a magyar cígányzenészskről. 
A „Prager Tagblatt“ írja, hogy furcsa az, hogy Bu
dapesten 3000 cigányzenész van állás nélkül ugyan
akkor, mikor Budapest egyes nagyobb helyein jazz- 
zenekar játszik. Az illetékes körök ezzel nem szol
gálják a magyar idegenforgalmat; példának hozza 
fel, hogy mikor Iván Mosjukin a világhír;': moziszí
nész Pesten volt cs cigányzenét akart hallani, el 
kellett menni pár kávéház előtt, mert mindenütt 
jazz szólt. Ha négereket akarok látni, akkor nem 
megyek kávéházba, látok olt úgyis elég feketét — 
mondotta. — Ez semmi, mert mulatni csak magyar 
cigányzene mellett lehet.

írja továbbá, hogy kár az illetékes fórumoknak 
a magyar zenét hagyni kiszorítani.

A prágai Magyar Hírlap: Sajnálattal kel! tudo
másul venni, hogy Budapesten annyi cigányzenész 
van állás nélkül és csodálkozik azon, hogy vannak

kávésok, akik ezt nem látják be és inkább idegen 
zenét kultiváltatnak, mint a nemzet éltető zenéjét. 
Nálunk Prágában ilyesmi nem igen fordulhat elő, 
a.iol a cseh muzsikát háttérbe szorítani lehetne, 
mert a hatóság találna valami rendszabályokat a ha- 
zafiatlan zene ellen. — A „Neue Freie Presse“ meg 
egyenesen merényletnek minősiti a nélkülöző cigány- 
zenészek ellen a jazz zenekart és az osztrák szállo
dásoknak egyenesen a figyelmébe ajánlja, hogy 
azok az idegenek, akik Budapestre jönnek fel, csak 
a cigányzenés kávéházakat keressék fel, ha jól akar
nak mulatni.

— Jazz-band az angol tengerészeiben. A máltai 
„zendülésnek" egyes angol lapok szerint az volt az 
oka, hogy a hajó parancsnoka s egy tisztje jazz- 
band-et akartak játszani a hajón, az ellentengernagy 
pedig — mint a neve is mutatja — ex kathedra el
lene volt a tervnek és nem engedte meg, hogy 
jazz-band-et vegyenek fel a hajóra. Ezt nem bírta 
a másik kettő önérzetes szívvel elviselni s ebből tört 
ki az a konfliktus, amelyért mind a báromnak had
bíróság előtt kell felelnie s amelyért úgv látszik, 
hogy ha nem, is a jazz-band ütemére, de elhúzzák 
a nótájukat. Anglia az ilyenfajta muzsikában nem is
mer tréfát, a szent hullámok, melyek felett Nagy- 
britannia uralkodik fór ever, nem tűrnek szabályta
lanságot és semmiféle hézagot, sem a hajók vasbur
kolatán, sem a hajók vasfegyelmén.

— Cigány temetés. Impozáns cigány temetés volt 
Kaposváron, ahol a ciganyzenészek helyezték örök 
nyugalomra elhunyt kartársukat, Darvas Vincét, aki 
57 éves korában meghalt. Az elhunyt még a régi 
igazi híres cxgánybandáknak volt a főerőssége. Já t
szott a világhírű Simplícius, majd a Vörös Misi ban
dájában s ezekkel bejárta Londont, Párisi, Berlint, 
Rómát és Európa minden nagyobb városát, min
denütt dicsőséget szerezve a magyar nótának. Dar
vas Vince apósa volt Balogh Karcsinak, a Turul nép
szerű prímásának, akinek a bandájában a legutóbbi 
időben is muzsikált. Temetése igazi cigánypompával 
történt. Kivonultak szárazfáikkal az összes kapos
vári cigányok s hegediiszó mellett helyezték nyu
galomra Darvas Vincét.

— Cigányzene a Margitszigeten, Urmánczy Nán
dor a jazz-bandák elleni cikkében szóvá tette volt, 
hogy az elmúlt nyáron egyetlen cigánybanda sem ját
szott a Margitszigeten. Most Tarján Vilmos, a felsö- 
margítszígeti étterem bérlője, levelet írt Urmánczy 
Nándornak és bejelentette, hogy a cikk hatása alatt 
május elsejétől a Felső-Margitszigetre Pertis Pali 
cigányzenekarát szerződtette. Követésre méltó 
példa. Gondoljanak arra, hogy nemcsak rontják a 
zenei ízlést, de idegeneknek adják oda derék ci
gányzenészek kenyerét.
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— Nyitráról kiutasították a magyar cigányzené
szeket. A nyitraí Slávia kávéházban a kávés és a 
közönség alaposan ráírni a jazz-re és valami nagy
szerűt akart adni a vendégeinek, ezért magyar ci
gányzenészeket szerződtetett. A kávéház napról- 
napra megtelt közönséggel és lelkesen fogadta az 
édes-bús magyar nótákat, amiket már rég nem.hal
lottak. Két hónapig nagyszerűen ment minden. A 
közönség csak magyar nótákat akart, de nem így a 
cseh zsupán, aki megelégelte a magyar nótákat és 
két hónap után kiutasította a zenészeinket azzal az 
indokolással, hogy sok magyar nótát játszottak és a 
magyarság mellett csináltak a hegedűjükkel propa
gandát. Hiába, tilos a magyar nóta a Felvidéken, 
mulatni csak a magyar nóta mellett tudnak még a 
cseh zsupánok is.

— Díszes cigáíiylakodalom volt a Kálvín-térí 
templomban, ahol Kóczé Lászlónak, a kiváló prímás
nak fia, Gyula vezette oltárhoz Nyári Ferenc prí
másnak Vali nevű leányát. Virágbotos násznagy, fel- 
virágzott koszoruslegények és nyoszolyólányok ko
csijai robogtak a templom elé és valóságos virág- 
erdőben vonult a fiatal pár az oltár elé. Az éjszakai 
órákban kerültek elő, dolguk végeztével, a kávéhá
zakból és mulatókból a többi prímások. Egymásután 
kapták kezükbe a hegedűt a legkiválóbb prímások 
és húzták a szomorú magyar nótákat, majd csárdást 
és keringőt. — Mi a magunk részéről sok szerencsét 
kívánunk a fiatal párnak.

— Debrecenben a Városház éttermében újra ci
gányzene szól. A lél elmúlt, a közönség valami ká
bult fásultságból éfcred és ríjál akar. Többen felke
resték a közönség közül a fenti tulajdonost, hogy a 
jazz zenekarát megunták és szerelnének cigányze
nét hallgatni, a vendéglős engedett a kérésnek és 
április hó l-löl kezdve miskolci Oláh Gyuri és jó- 
nevű zenekara muzsikál a Városház éttermeiben. 
Debrecen színmagyar város és örömmel vesszük, 
hogy inkább kell a cigányzene, mint a maláji tam
tam zenekar.

— Gyűjtés egy cigányzenész elhunyta alkalmá
ból. Dicséretreméltó bizonyságot tett áldozatkészsé
géről Purcsi Misi, Rácz Zoltán zenésztársa elhalá
lozása alkalmával, amidőn az elhalálozottnak özve
gye és 3 árvája részére 82 pengőt hozott össze a bé- 
késcsbai zenészek, zenészbarát vendéglősök és a 
Purcsi banda jóbarátai közt megindított gyűjtésével. 
Ezt az eseményt mint a kar társi szeretet vi zonz ■'■- 
sát örömmel regisztráljuk.

— Vissza a cigányzenéhez. A zalaegerszegi ma
gyar közönség ráunt már a különféle csinadratta mu
zsikára, amely mint női zenekar, jazz-band és más 
lehetetlen címek alatt befurakodott minden helyre 
és kiszorította a cigányzenét, azt a zenét, mely a 
magyar népnek örömét, bánatát olyan szívrehatóan 
juttatja kifejezésre. Az egenszegi közönségnek régi, 
kedves ismerőse, Sárközy Kálmán is egyidőre té t
lenségre volt kárhoztatva, mert helyét az idegenek 
foglalták el. Most azonban ismét szóhoz juthat ez a 
fővárosi legelőkelőbb zenekarokkal, majd 'később 
saját zenekarával Európa legnagyobb városaiban, 
fürdőhelyein, sőt Egyiptomban is megfordult cigány
prímás. Esténként a Központi-kávéházban hangver
senyez, hogy ismét arra a magaslatra emelhesse a 
magyar muzsikát, amelyet méltán megérdemel, de 
ahonnan az idegen muzsika — egy időre szám
űzte azt.

A  speciális nagy üzem előnye. Az iparcikkek 
előállítása terén mutatkozó technikai fejlesztés külön 
bámulatra méltó abban a tekintetben, hogy az Ízlés 
és igény ezer meg ezer válfaját hovatovább maradék 
nélkül elégítik ki. Csodálatosan tapasztaljuk azt például 
a hangszeriparban, ahol a hangszerek külső és belső 
ulajdonságainak rengeteg különbözősége az Ízlésbeli 
-és egyéb követelményeinek legalább is ugyanakkora 
'Cinegével áll szemben. Utóbbinak kielégítését Sternberg 
Hangszergyár azáltal érte el, hogy minden hangszerre 
speciális osztályt létesített a Rákóczi-ut 60. szám. 
zenepalotában.
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B udapest, WM„ EákcitzB-ut 6©.
Legújabb modeltii Saxaphonok. Zenekari cimbalmok 
Tárogatók. Klarínetek legfinomabb és tartós kivitel

ben, Régi és uj mester- és zenekari hegedűk.
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