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Felhívás!
A Magyar Cígányzenészek Országos Egyesületének

„T tlS a ri"  s e n e is k o lú fa
1929. szept. 15-én Budapest, VIII. Kálvária-tér 22. sz, alatt 

m egnyílik .
Az iskolában úgy gyerekek, mint felnőttek oktatást 

nyernek. Gyerekek úgy elméleti kiképzésben, mint hangszer- 
tanításban részesülnek. A felnőttek csupán elméleti kikép
zést nyernek. Az elméleti kiképzés öt /tónapos kurzusok
ban történik. Az elméleti oktatás ezen első kurzusban fel
öleli: a hangjegy Írást, a jelzéseket, előírásokat, időmérté
ket stb. A gyerekek és a felnőttek oktatása elkülönítve 
külön órákon történik,

A gyermekek heti két, a felnőttek heti egy órában nyer
nek oktatást.

Jövőre, 1930 február havában az elméleti oktatásnak 
második öthónapos kurzusa kezdődik, amelyre azon tanítvá
nyok vétetnek fel, akik az első kurzust legalább elégséges 
eredménynyel elvégezték és az erről szóló bizonyítványt 
felmutatják. A második kurzus felöleli az, elméleti tovább
képzést és a legelemibb solfage tanulmányokat.

A hangszertanitás Hz hónapos kurzusban történik, heti 
két órában.

Felhívjuk igen tisztelt Tagjainkat, hogy akár saját, akar 
gyermekeik oktatása és az iskolába való felvétele céljából 
jelentkezzenek egyesületi helységünkben, VIH Német-ucca 
13. augusztus 2-től augusztus 15-ig d. u. három és öt óra
között. . . . . . . . . . .

A jelentkezéshez szükséges a tanítvány születési tnzo- 
nyiiványa és az iskolai képzettségét igazoló utolsó évi isko
lai bizonyítvány.

Az  egyesület a tanítványokat részben csekély tandíj 
fizetés mellett, (havi két-három pengő), részben tandíjmente
sen veszi fel. . , ,, , ,

A tandíjmentesség iránti igényt a jelentkezesse! egy
idejűleg, indokoltan kell bejelenteni. A tandíjmentesség adás
ban az egyesület választmánya, a prímás szindikátus es a 
szakosztályok meghallgatása után fog dönteni.

A M agyar C íg á n yzen észek  
O rszágos E gyesü lete.

Szeptem berben
m egn yílik  zen e isk o lá n k .

Amint igen tisztelt olvasóim 
lapunk ezen oldalán olvashatják, 
a Magyar Cígányzenészek Orszá
gos Egyesületének „Bihari" zene
iskolája folyó évi szeptember hó 
15-én megnyílik.

Ez a tény a magyar cigányze- 
nészség életében és fejlődésében 
egy igen fontos határkövet képez, 
amely hivatva van arra, hogy a 
magyar cigányságnak immár majd
nem kétségbeejtő helyzetét meg
változtassa, ha nem is máról-hol
napra, hanem évek lolyamán, de 
annál biztosabban.

Az iskola célja.
Fő jelentősége az iskolának azon

ban nem ebben a kérdésben van, 
hanem abban, hogy ez az iskola 
lesz a legfontosabb tényezője, a 
magyar népzene régen szükségessé 
vált intenzív fejlesztésének. Kultu
rális nemzeti kincseink között, a 
magyar népzene, az amelyet egyik 
legnagyobb értékkel biró kincsnek 
kell tekinteni. Nemzetközi kultu
rális viszonylatokban a magyar 
népzene a legalkalmasabb arra. 
hogy minket magyarokat a nem
zetköziségből kiemeljenek.

Messze földön híres a magyar 
irodalom, festészet, színészet stb, 
és sok egyéb magyar művészeti 
ág, de a külföld mégis első sorban 
speciális magyar népzenénk utján 
ismer bennünket. Akik tehát ennek 
a népzenének a fejlesztését tűzték 
ki célul, általános értékű nagy 
nemzeti munkát végeznek, Isko
lánk létesítése elé tömegesen tor-
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nyosultak az akadályok, amely a 
mai gazdasági viszonyok között 
érthető is. Hogy mégis sikerült 
ezen eszménket megvalósítani, első 
sorban azoknak a nagy közéleti 
kiválóságoknak köszönhetjük, akik 
megértő szívvel és nemes jóaka
rattal állottak mellénk és nyújtot
ták felénk segítő kezeiket.

Az iskola támogatói.
Első sorban meg kell itt emlí

tenem Bezzegh Huszágh Miklós 
főkapitány ur Öméltóságának illusz
tris személyét, aki első kérésünkre 
átérezte célunk elérésének nagy 
jelentőségét és jóakaratu támoga
tásával azt mondhatjuk egyesüle
tünket újjá teremtette. Az iskola 
felállítása körüli vitában Huszka 
Jenő helyettes államtitkár ur Ömél
tósága nagy megértéssel és alapos 
szakértelemmel állott mellénk, az 
ő útmutatása mellett dolgoztuk 
ki az iskola programját, állítottuk 
össze a megfelelő tanári kart, 
élén Gráber Lajos, az állami
lag engedélyezett zeneiskolák ősz- 
szes szövetségének ügyvezető alel- 
nökével.ki nagy lelkesedéssel igyek
szik az intézményt tökéletes ala
pokon útnak inditani. Iskolánk lé
tesítésének előfeltétele volt az, 
hogy a magyar cigányság a köz
tudatba megfelelően vitessék át és 
hogy ott megértésre találjon. Hogy 
ez megtörtént, azt llovszky János 
szék. föv. törv. hatóbiz, tag urnák 
egyesületünk kiváló tiszteletbeli 
elnökének köszönhetjük, Az ö ha
talmas szervező ereje egy táborba 
tudta tömöríteni a magyar cigány
ság szine-javát' mely bizony azelőtl, 
valljuk meg őszintén, igen sok szét
húzás egymás meg nem értése miatt 
teljesen szétforgácsolódott.

Hálásan kell megemlékeznünk 
Budapest Székesfőváros közönsé
géről, amely a -'t évben négye
zer pengő ? szavazott meg
egyesületük ., és a Magyar Szö
vegírók, Zeneszerzők és Zenemű
kiadók Szövetségéről, amely évi 
480-pengővel járul hozzá iskolánk 
létesiléséhez, illetve fenntartásához,

A múltban a cigányság igen ma

gára volt hagyatva. Emiatt követ
kezett be a nagy anyagi leromlás 
és nem a tehetségnek megfelelő 
társadalmi helyzete.

Tanuljunk !
Az egyesület tagjaihoz szólok 

most igen komolyan és kérem, 
hogy szavam szívleljék meg. Ke
servesen küzdöttünk az egyesület 
érdekeiért sokszor talán akaratuk 
ellenére, de mindig a javukra. Ez 
a gigászi munka amint látják nem 
maradt eredménytelenül. Egyesü
letünk megizmosodott, a magyar 
társadalom tényezőjévé nőtte ki 
magát és most nyújtjuk a lehető
séget a jobbléthez, az emelkedés
hez. Arra figyelmeztetem Önöket 
igen tisztelt Tagtársak, hogy ha 
e kínálkozó lehetőségeket nem 
használják ki, hanem nemtörő
dömséggel, esetleg, rosszakara
tú izgatásokra hallgatva nem ha
tározzák el magukban, hogy a 
komoly munka, komoly ‘tanulás 
terére lépnek, akkor a cigányság 
sorsa meg van pecsételve, továbbá 
ilyen alkalom, mint amilyen most 
van nem fog kínálkozni és ha ezt 
elszalajtják, saját hibájukért önma
gukra vessenek, ha a cigányság 
visszasülyed nivótlan helyzetébe.

Azért arra kérem az összes Ta
gokat karolják fel iskolánkat, küld
jék oda gyermekeiket, jöjjenek 
saját maguk is, ne tartsák szégyen
nek a tanulást, mert az csak di
csőségre szolgál az embernek, ha 
szorgalma által emelkedni akar.

Remélem megértik szavaimat és 
az a sok munka, amelyet az ügy 
érdekében csekélységem is végzett 
nem fog kárba veszni, eredmény
nyel jár és az eredmény a magyar 
cigányság erkölcsi és anyagi jólé
tének és a magyar nóta kultúrá
jának emelése lesz,

Dr. J á ro ss í J en ő

Váltsa ki
uj ta g s á g i ig a zo lv á n y á t,

a  r é g iv e l n em  lá tszh a t.

Több prímást a 
rádióba!

-  Ezt írják  Á zsiá b ó l. —

A világűr nagy koncertjében 
közismerten a legkeresettebb mu
zsika a magyar cigányzene. De 
ugylátszik itt is vannak még ap
róbb hibák, amelyeken segíteni 
kell. Erre vall az az üzenet, ame
lyet messze Ázsiából küldtek hoz
zánk az egyik fővárosi napilap az 
Esti Kurír rádió postája utján. Az 
üzenet így szól:

„Itt a messze idegenben tőbbezer 
kilométerre az otthontól, könnyes 
meghatottsággal hallgatjuk mi mesz- 
szire szakadt maroknyi magyarok 
esténként rádiónkon keresztül a 
budapesti cigányzenekarok gyö
nyörű muzsikáját. A magyarok 
nevében üzenem kedvenc lapunk 
az Esti Kurír u tján :

A pesti cigányra uzsikának van 
egy nagy hibája: kevés a prim- 
hegedii és a sok kontrás, brácsás 
lármájától nem kapjuk meg a 
muzsika lelkét, a melódiát. Kér
jük a rádióban szereplő cigá
nyokat, úgy állítsák össze zene
karukat,hogy muzsikájukból tisz
tán kicsillogjon a magyar nóták 
gyönyörű melódiája. Talán há
rom négy prímás vezessen egy 
zenekart és a kontrások, meg a 
többiek kara csak zümmögjön, 
csak vibrálja a levegőt. Kérve 
kérj ük ezt a magyar cigányoktól. 
Sajnos Pestet amúgy is igen erő

sen zavarja Bonrby hatalmas állo
mása. Ha azonban tanácsainkat 
megfogadják a pesti cigányok, 
mégis közelebb jutunk otthonunk
hoz.

Hazafias üdvözlettel 
T. V,

Ismir, Szmirna, Türkia.

E lh elyező  irod&nk
Egyesületünk székhelyén, Vili., 

József-körut 16, sz. alatt, a Savoy 
szállodában működik a rendes hi
vatalos óra alatt, Telefonon érdek
lődők a József 398—62, számot 
hívják.
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m agyar paraszixene m egoldását
akciója a két tábor egyesítésére. —

A c ig á n yz e n e ,
— Haraszty Emil

Foglalkoztunk már azzal az 
akcióval, amit a Budapesti Hírlap 
hasábjain, Párizsban élő kitűnő ha
zánkfia Haraszty Emil indított a 
legújabb sűleiíi „hivatalos magyar 
zene" ellen a magyar parasztzene 
és cigányzene fejlesztése érdeké
ben.— Azóta újabb közleménye 
jelent meg a kiváló zenekriiikus- 
nak, amelyben ismét a hivatalos 
gramofon muzsika akcióval foglal
kozik s a következőket Írja :

— A hivatalos gramofonbemu
tató után megírtam, hogy az egész 
akció elhibázott, sőt káros, mert a- 
helyett, hogy a cigányzenét föl
emelné a magyar zenekultúra szín
vonalára, éket ver a cigányság és 
a magyarság közé, mikor a cigány- 
muzsika ellen az állam erkölcsi 
súlyával vétót kiált és mert reá 
akar oktrojálni a magyar közön
ségre parasztmnzsikát olyan mo
dern művészi feldolgozásban,amely 
lehet fővárosi zenei inyesek cse
megéje, de amely belátható időn 
belől nem fog a magyar társadalom, 
sőt a magyar nép leikéhez, a lete- 
ritendő cigánymuzsikán keresztül, 
hozzáférkőzni.

Elhibázott 
gramofon akció.

A hivatalos gramafonakcióról a 
Néprajzi Társaság közgyűlésén Laj- 
tha László dr. előadást tartott, rész
letesen foglalkozva a cigány-magyar 
problémával. Lajtha László az ifjú 
magyar zenészgeneráció lalán leg
értékesebb tagja, de bevallom a- 
zonbán őszintén, hogy most még 
kevésbbé érteni ezt az akciót, mely
nek formája, beállítása, célja és 
lebonyolítása egyaránt merőben el
hibázott.

Ha az állam, vagy a Néprajzi 
Társaság állami támogatással (mert 
roppant áldozatokba kerül) kiadná 
Bartók és Kodály népdal-, vagy 
divatosan szólva, parasztzene-gyűj- 
tését, nemcsak egész Magyarország, 
de azt hiszem, az egész művelt vi
lág tapsolna, Úgyszintén a közvé
lemény osztatlan helyeslésével ta
lálkoznék, ha a kultuszkormány a 
parasztmuzsika népszerűsítésével 
megfelelő módozatokat alkalmazna, 
Ehelyett azonban a parsztmuzsikát 
úgy állítják he, mint egyedüli és 
kizárólagosan hamisítatlanul ma
gyar muzsikát, Hát ez nem rjgaz/ A. 
parasztmuzsika is változott az idők

folyamán éppen úgy, mint a ci
gányzene és ezt a változást vagy 
fejlődést, sajnos, történeti emlé
keinkkel a legtöbb esetben nem is 
fogjuk ellenőrizhetni, mert feljegy
zésük annyira primitív. Azt mond
ják, hogy a paraszt hűen őrizte 
meg a főúri muzsikát. A valóság 
az, hogy a cigány, mint a szám- 
adáskőnyvekből láthatjuk, ott volt 
a királyi udvarokban, főúri palo
tákban, ahová a paraszt be sem 
juthatott, De ezenfelül ez akció a 
paraszlzenét modern művészi fel
dolgozásban adja. Naivak vagyunk, 
ha azt hisszük, hogy a vidék, 
vagy a falu beveszi Bartók és 
Kodály harmóniáit. Adjunk har
monizált népdalokat a vidéknek, 
vagy a falunak, de átlátszó, egy
szerű harmóniákkal, a vidék zenei 
beidegzéséhez mérve, nem pedig 
m ti primitivizmussal.

Kinek muzsikál 
a cigány?

Van Lajtha okfejtésének egy má
sik pontja is, amellyel sehogy se 
értek egyet. Azt mondja, hogy a 
cigány nem magának muzsikál, ha
nem annak, aki muzsikáltat vele. 
Szóval játéka nem t art pourt l'arl. 
Ez volna még a legkevesebb, amit 
derék cigányaink fejére olvashaf- 
nánk. A muzsikusnak akkor megy 
jói a sora, ha van, akinek muzsi
káljon, A zsonglőr a főúri truba
dúrnak zenélt, LullyXI V, Lajosnak, 
Bed bőven mágnásoknak, akik nála 
kompozíciót rendeltek. Verdi Iz
maid hasának irta az Aida-t, Slra- 
vinszkynál Polignac hercegnő ren
delte meg a Rókát, ugyanez a her
cegnő Faliánál a Pedro mester 
bábjátékát, Kodály Vass kegyelmes 
urnák ajánlóit egy füzetet, mert 
hozzásegítette lakásához. Hát ak
kor miért csak a cigánnyal va
gyunk ilyen szigorúak? Muzsi
kált a cigány a magyar királyok
nak, Rákóczinak, Thökölynek, a 
walesi hercegnek, mindenkinek, 
legszívesebben talán a tekintetes 
urnák, meg a magyar föld népének, 
mellyel élete elválaszthatatlanul 
összeforrt, Mit szóljunk ahhoz a 
bölcsességhez, amely azt hiszi, hogy 
Kis Bacsó János majd híitelen lesz 
Ácsihoz és a Gazdakörben fog mu
latozni, meg a zeneileg müveit vá
rosi közönség által is idegenkedve 
fogadott, — kellően csak a zenész
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által éltékelt — preharmonikus, 
vagy modemül harmonizált dalok 
mellett? Éppen úgy nem, mint 
ahogy nem igen akad majd szolga
bíró,aki Bartók-vagy Kodály dalo
kat énekelne, mert vidéken nem 
fejlesztheti annyira zenei érzékét, 
hogy feljusson a modernizmus ma
gaslatára.

Egyesüljön a két
népzene tábora 1

A magyar parasztzene és a ma
gyar cigányzene barátainak egyesü
letbe kellene tömörülniük egymás 
mellett, de nem egymás ellen Oda 
kell hatnunk, hogy a cigány mű
vészetét megóvjuk a dekadenciától, 
hogy fejlesszük éi hogy magyarsá
gát hirdessük. Nem a hitelesség a 
luxus, hanem a széthúzás. Liszt 
Ferenc joggal kárhoztatott szeren
csétlen könyvének hullámai rég 
elültek már. Ma igazán nem en
gedhetjük meg magunknak azl a 
fényűzést, hogy a cigányzenét ma
gyartalannak bélyegezve, eltaszit- 
suk magunktól. Tessék mindent 
elkövetni, hogy a „cigányzene meg
tisztuljon, de azért mert művésze
tének ősi íájál hernyók pusztítják, 
a hernyózás helyett a fát akarjuk 
kivágni ? A cigány ősi jusson kö
veteli a maga osztályát a magyar 
földből, a magyar muzsikából. Ép
pen a parasztmuzsika érdekében 
kívánatos, hogy acigányozó vidéki 
úri közönségnél ne azzal köszönt- 
siik be: ki a cigánnyal, itt az igazi 
magyar muzsika, éppen most ér
kezett vasúton 1

Meg kell oldani a 
cigánykérdést.

Nem lehet eléggé ismételni: a 
cigányproblémát sürgősen meg kell 
oldani, Ha hibázott is — aminthogy 
bűneinek lehet hosszú a lajstroma, 
— szeretettel küzeledjíink (eléje. 
Szakítsunk a német copffal és 
nagyképűséggel és azt a roppant 
energiát, sokszázados művészi ata- 
vizmust, ami a cigány művésze
téből kisugárzik, mentsük át a 
maga egész teljességében, de ősi 
tisztaságában a magyar zenekul
túrába. Ahelyett, hogy a cigány 
nyomán, a naturalizmus talajából 
kisarjadó nólalakat tenyésztünk, 
munkáljuk meg a cigánymuzsika 
földjét. Ma, mikor minden magyar 
értékre fokozott szükség van, ne 
úgy akarjunk új értéket teremte
ni, hogy a régit másodrendűnek 
nyilvánítsuk és a parasztmuzsikát 
kikiáltva egyedül üdvözítőnek, 
megtagadjuk a cigányt, a magyar 
irredenta katonáját és hirdetőjét.
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Egy cigány . . .
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A cigány, mint 
pedagógus.

A magyar közönség zenei neve
lése talán a legelmaradottabb a 
kulturnemzetek között. A cigány 
nálunk pedagógiai hivatási is fölt he 
kivált olyan vidéken, ahol még ka
tona zene sincs. Mérhetetlenül 
ragyfontosságú nemzeti és műve
lődési érdek tehát, hogy zenekul
túránk ás a cigány között közeledés 
történjék, annál is inkább, mert 
sok helyütt az intelligencia cigány
muzsikával sáncolja el magát a 
műzenével szemben, legyen az 
külföldi vagy magyar, klasszikus, 
vagy modern.

Rendelkezünk tehát egy olyan 
szervezettel, mely külföldön világ
hírű, itthon páratlanul népszerű : 
a cigánnyal. Ha művészetét intel- 
lektualizáljuk, nagyszerű nevelő 
munkát fejthet ki. Neveljünk zene
tanár nemzedéket, teremtsünk zene
iskolákat, segítsük fel a cigányt a 
művészi fejlődés csúcsára. Akkor 
nyugodtan rábízhatjuk a választást 
a közönségre, milyen muzsikát érez 
hitelesen magyarnak. Addig azon
ban ne reméljünk nevelő hatást 
semmiféle akciótól. Mert a magyar
ság lelkivilágából a Vén Cigányt 
sahasem fogja kiűzni az Ifjú gra- 
mofonos.

4 . --------------------------------------—

Megvalósul
»z öregkori és betegségi biztosítás.

Egyesületünk uj vezetősége nagy 
igyekezettel iparkodik a cigányze
nészek betegség és öregkori bizto
sítását is megvalósítani s legutóbb 
tisztelgő látogatást tett Huszár 
Károlynál a Társadalom Biztosító 
Intézet elnökénél.

Az orsz. cigányzenész egyesület 
részéről Bálint János alelnök, dr. 
Járosi Jenő ügyész, Flórés János 
ellenőr és Lilin József titkár vet
tek részt a küldöttségben, amely
nek óhaját Lilin titkár tolmácsolta,

Huszár Károly elnök a küldött
ség kérelmét jóakarattal fogadta 
és kilátásba helyezte, hogy a kér
dés megoldása feletti tanácskozáso
kat már a közel jövőben megkez
dik. Ezeken a tanácskozásokon sor 
kerül majd az összes részletkérdé
sekre is, úgy, hogy alapos remény 
van a kérdés közeli megoldására.

J u h á sz  Gyula k ét népdala .

A szegedi iiótapiacon uj kotla jelent 
meg a közelmúltban, rajta ez a felírás:

KÉT SZEGEDI DAL
1. (jyönyörti szép május éjjel.

2. Barna hajnal.
Irta : Juhász Gyula; 

Zenésitette: Poczó Ferkó (Cimbi)

Egy költő és egy cigány kerüllek 
igy egymás mellé a nyomtatásban, 
valójában azonban az élet már jóval 
előbb összehozta őket. Juhász Gyulá
nak, a kiváló lírikusnak évlizedes ba
rátja a szegediek kedvenc cimbalmosa, 
akila költő annyira megszeretett, hogy 
mindenki előtt a világ legjobb cimbal
mosának dicsérte s ő vette reá arra 
is, hogy a „Kukac" bandából kilépjen 
és önállósítsa magát.

Az öreg cimbalmos azóta tényleg 
önállóan működőit s különösen a 
Darkó nótáknak volt hű muzsikusa. 
Legutóbb Cimbit elfogták a nótaköltés 
vágyai s arra unszolla köllő barátját, 
hogy írjon neki szöveget s ö majd 
megzenésíti. A köllő hajiolt is a kérés
re, azonban a legtöbb verssel baj volt, 
mert Cimbi visszaadta azzal, hogy 
zenélnek azok maguk is . .  .

• Tizennégy évig várt alkalmas szö
vegre az öreg Cimbi, mig a köllő a 
múltkoriban beleg lett s felgyógyulva 
hazakerült. Ekkor újra összekerüllek 
s Juhász Gyula végre átadott két nép
dalt hü cimbalmos barátjának, aki azt 
megzenésítene és kiadta. Az egyik 
nóta igy hangzik:

Gyönyörű szép május éjjel 
Fáj a szivem nékem 
Elmerüli az üdvösségem 
Valaki szemében

Ha ez a öröm rám ragyogna 
Szép májusi éjben,
Minden csillag lehullana 
S ó ragyogna nékem.

A másik vers szövege ez : 
Barna hajad árnyékában 
Felejtem a gondot 
Édes asszony, hogyha látlak 
Úgy vagyok én boldog 
Úgy vagyok én boldog

Barna szemed ragyogása 
Éjszakámba fényt vet,

Tavasz éjjen jó lett volna
Találkozni veled.
Találkozni veled.
A két népdal nagy sikert aratott, az 

öreg Cimbi öröme azonban csak ak
kor lelt leljes, amikor költőtársának is 
eljátszhatla a két dalt s annak szemé
ből lehullott két könnycsepp . . .

Mi a valóság
a vigalmiadé megállapításánál.

Egyik zenész-szaklap társunk 
legutóbbi számában sérelmezi, hogy 
a cigányzenés helyeken a vigalmi 
adó 4 fillér, és ahol más zenekar 
játszik 8 fillér, A székes főváros 
közgyűlésének ezt a határozatát a 
mi terhűnkre Írja laptársunk. Ez 
maga még neru lenne baj, de azt 
bizony nem szívesen olvassuk, 
hogy ennek kapcsán mintegy meg
támad bennünket, tudatlannak ne
vezi a cigányságot és azzal vádol 
bennünket, hogy tanult muzsi
kushoz és a cigány múltjához 
nem méltó feltételek mellett vál
lalunk munkahelyeket.

Az adózásra vonatkozóan fel 
kell világositanunk laptársunkat, 
hogy mi nem jártunk ki semmiféle 
adó felemelést. Ebben az irány
ban hiába is jártunk volna, mert 
a főváros közgyűlését bizony nem 
igen tudtuk volna befolyásolni. 
Elárulom, hogy a felemelésnek 
egész más oka volt: az igazság! 
Az igazság pedig az, hogy amikor 
a főváros ellenőriztette a zenés 
helyeket, egyetlen jazz-bandot sem 
talált, amely ne énekelt ne móká
zott volna. Miután pedig az ének
lés, mókázás műsoros előadásnak 
számít, elrendelte, hogy az ily elő
adásokra már hosszú évek óta 
megállapított 8 filléres adót kell 
kivetni. Distingváljunk tehát : Nem 
a zenét adóztatták meg, hanem az 
éneket, a mókát. Ez nem sérelem 
igen tisztelt laptársunk, semmiféle 
zenészre, legfelebb csak az éneke
sekre lehet az, de ezek nem szól
nak ellene, sőt helyeslik, mert a 
kenyerüket nem veszi el az „ének
lő" zenész. Szerintünk is jobb ha 
a zenész marad a maga mestersé
génél és nem ártja bele magát 
mások hivatásába.

Ami az olcsó béreket illeti, bi
zony mi is erősen küzdünk elle
nük Ne higyje igen tisztelt laptár- 
sunU, hogy önként engedünk a 
berekből. Dehogy, csak ha már 
kénytelenek vagyunk vele. Higyjék
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el mi is arra törekszünk, hogy 
nagyobb darab kenyér jusson osz
tály részül. Persze nálunk egy 
ember nem kaphat annyit, mint 
egy szalon zenész, mert a cigány
ból több kell. Elég baj ez, a mi 
igen rossz viszonyok közt élő tag
jainknak. Csak azt nem tudom, 
hogy lehet ezért bennünket meg
támadni ?

Ami laptársunk cikkének táma
dó hangját illeti, mi azt nem vi
szonozzuk, ezen az utón mi nem 
követjük. Amikor azért harcolunk, 
hogy a kávéházban és vendéglők
ben cigány játszók, mi nem táma
dunk, csak iparkodunk visszasze
rezni a mi tradicionális munka
helyeinket, melyeket elvettek tölünk. 
Mi azelőtt is a legnagyobb békes
ségben voltunk az egyébb magyar 
zenészekkel és abban is óhajtunk 
maradni, nem pályázunk az ő 
helyeikre : színházba, operába, mo
ziba, orfeumba, táncos helyekre, 
mi csak vissza akarjuk szerezni a 
mi helyeinket: a vendéglőt és ká
véházat I —

( i - ö . )

H Í R E K .
A MAGYAR CIGÁNYZt-NÉSZEK ORSZÁ
GOS EGYESÜLETÉNEK SZÉKHELYE 
Budapest, VIII. József-körut 16 sz.

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

C ig á n y ju b ile  unt
Nagy ünnepségre készül az el

rabolt kincses város Kolozsvár 
magyarsága. Csikai Gyuri negy
venéves jubileumát készül meg
ünnepelni s erre az ünneplésre 
lelkesen összefogott az egész ma
gyarság, hogy ezzel is tüntessen 
kedvence s a magyar zene mellett.

Csikai Gyuri a hires és neveze
tes Salamon János veje. Az ő 
mesteri keze alatt bontakozott ki 
művészi tudása s hamarosan az 
erdélyi urak kedvelt muzsikusa 
lett. Valamikor Erdély legünne- 
peltebb és legtöbbet kereső cigány

prímása volt, most azonban sze
génysorsban él. A jubileum ren
dezői anyagilag is segíteni akarnak 
az egykor kedvelt prímáson s igy 
előreláthatólag a jubileum egy kis 
anyagi segítséget is hoz a jubiláns
nak,

A c ig á n y zen e  é s  idegen*  
forga lom . Lassankint talán ille
tékes köreink is rájönnek arra a 
fontos szerepre, amit idegenfor
galmunk fellendítésében a cigány
zene bölcs kihasználásával betölt- 
hetnének. Egyelőre sajnos, csak 
ott tartunk, hogy a lapok Írnak 
róla. Legutóbb a Pesti Napló csil
lagos cikkírója irta igen tömören, 
de találóan a következőket: A 
legnagyobb fontosságú kérdések 
közé sorolom e téren a cigányze
nét, melynek óriási vonzóerejét bá
mulva láttam. Budapest idegenfor
galmát a mainak ötvenszeresére le
hetne emelni a cigányzene megfelelő 
felkarolásával.

E lhunyt c igán yp rím ás. Pécs
ről kaptuk az értesítést, hogy Rác 
Guszti odavaló cigányprímás 67 
éves korában elhunyt. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe.

H ely re ig a z ítá s . Lapunk múlt 
számában közölt taggyűlési tudó
sításba sajtóhiba csúszott be. A 
segédprimások és klarinétosok szak
osztályának elnöke; nem Bajka 
Pável, hanem Bujka Pacek Márkus.

M uzsikus sors . Az elmúlt 
héten a budapesti Erzsébet Szere- 
tet-Otthonban elhunyt Bogdán Ber
talan 77 éves cigányprímás aki 
évtizedekkel ezelőtt a Radícs ban
dának volt segédprímása. Majd 
innen Becsbe került, ahol önálló 
bandát alakított s bejárta fél Euró
pát s mindenütt nagy dicsőséget 
szerzett a magyar zenének. Kül
földön mindig csikós ruhában mu
zsikált és sokáig anyagiakban is 
bővelkedett. Most eltemették a 
szeretet-otthonból s nem maradt 
utána egyébb, mint a sok dicsőség 
emléke.

K ét v itéz  m u zsik u s. Az
utolsó vitézi avatáson, mint azt 
legutóbb lapunk vezető helyén 
méltattuk, nekünk is kijárt a di
csőségből. Két muzsikus cigányt 
avattak vitézzé: Bánfi Antal bé
késcsabai nagysipost és Balogh 
Károly kaposvári cigányprímást. 
Mindketten nagy dicsőséget sze
reztek sorainknak s újból örömmel 
hajtjuk meg elöltük elismerésünk 
zászlaját.

í—  EGYESÜLETI — ! 
i KÖZLEMÉNYEK. }

E gyesü leti irodánk  h iv a ta lo s  
ó r á i: ünnep k iv é te lé v e l m in

dennap  d. u , 2 - 6 -ig .

F ig y e lm e x te té s  !
Felhívjuk egyesületünk tagjait, 

hogy akár betegség, akár baleset 
bejelentéseiket nyomban tegyék 
meg, mert az elkésetten, vagy időn 
túl — (felgyógyuláskor) tett beje
lentéseket, még orvosi bizonyít- 
ványnyal sem vehetjük figyelembe.

A z  e ln ö k s é g .

É r íe s iié s .

Értesítjük, úgy a szerződő, 
mint a szerződtető feleket, kü
lönösen pedig a m, t. kávés 
és étterem tulajdonos urakat, 
hogy az egyesületünk hivata
los blankettáján kötött szerző
dések betartásáért is csak az 
esetben vállalunk felelősséget, 
ha a szerződősek egyesületünk 
pecsétjével is e l vannak látva.

Au e ln ö k s é g .

l't'.lfyiviís !

Felhívjuk egyesületünk azon tag
jait, akik engedélyeiket nálunk be
mulatták, de még el nem vitték, 
hogy azok kiváltása iránt haladék
talanul intézkedjenek, ellenesetben 
kénytelenek leszünk azokat meg
semmisíteni.

Ugyanitt felhívjuk azon tagjain
kat, akik részletfizetési kedvez
ményt kaplak, hogy részleteiket 
pontosan tartsák be, ellenkező 
esetben ezen kedvezményüket el
vesztik.

Az elnökség.

----- --------------- --------------------- _  5
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F e lh ív á s
a  v id é k i c s o p o r t o k h o z !

Felkérjük a vidéki csoportok veze
tőit, hogy
1. Elszámolásaikat minden hónapban 

pontosan ejtsék meg és küldjék b e ;
2 A kiküldött kérdőiveket fontos elő

munkálatok megejlése érdekében, 
megfelelően kitöltve sürgősen küld
jék b e ;

3. Női tagok csak az esetben vehetők 
fel, ha az illetők zenei tudásukat 
igazolták. Ezt igazolhatja két egye
sületi tag; vagy ha az illető levizs
gázik. A női tagok igazolványa csak 
erkölcsi bizonyítvány felmutatása ese
tén adható ki. Ha ilyennel a kérel
mező nem rendelkezik, az igazol
vány a rendőrhatóságnál előzetetesen 
bemutatandó.

Az elnökség.

É r te s íté s  !

A budapesti czigányprímá- 
sok szindikátusa elhatározta, 
hogy ez év szeptember hó 
elsejétől kezdve szerződést 
kizárólag az egyesület hivata
los elhelyező irodája révén köt.

Az elnökség.

Akiadásértésszerkesztésért felelős: 
dr. J á r o s i  J e n ő ,

Főmunkatárs, M á zo r  B é la

Bárd-nyomda VII., Miksa-ucca 17. Telefon 
Felelős vehető : Bárd J.

RIGÓ GÁBOR
K a r m e s t e r

a legújabb sláge
reket áthangsze
relve s z á 1 1 i t.

B U D A P E S T
VIII., K e n d e r -u c c a  7 . II,

Budapesti
Balog Dajna Rudi 
Balogh Jancsi 
Idb. Berkes Béla 
Bérlők Vili 
Budai Gyuszi 
Bujka Jancsi 
Bujka ö  lön 
Bura Károly 
Bura Sándor 
Csorba Dezső 
Csorba Gyula 
Czicza József 
Dénes József 
Dombi Jancsi 
Dombi József 
Dulli Károly 
Egri Jancsi 
Farkas Béla 
Farkas Jenő 
Farkas Vince 
Gáspár Lajos 
Gondi Dezső 
Gyallai Aladár 
Párisi Horváth Béla 
Horvát Dundus Feri 
Horváth Gyula 
Horváth Jancsi 
Horváth Péter 
Horváth Pista 
Horvá h Rezső 
Karvai Lajos 
Károlyi Árpád 
Kolompár Aladár 
Kurina Sírni 
Lakatos Gyula 
Lakatos Flóris 
Lakatos Misi és Tóni 
Magyari Béla 
Magyari Imre 
Mágo Károly 
Molinári Laczi 
Murai Elek 
Nyári Gyula 
Oláh Berci 
Parádi Józsi 
Pertics Jenő 
Pertics Pál 
Purcsi Pepi 
Radics Béla 
Ifj. Radics Jani 
Rácz Béla
Kecskeméti Rácz Józsi 
36-ik Rácz Laczi 
Rácz Pál 
Rigó Jancsi 
Rigó Tóni 
Soványka Nándor 
Sáray Elemér 
Sípos Sanyi 
Sárközi Márkus 
Toll Árpád 
Torma Tóni 
Tóth Pista 
Veres Károly 
Vídák József 
Villás Laci 
Vörös Elek 
Vörös Misi 
Zsákai Árpád 
Zsolnai Lajos

cigányzenekarok já tsza n a k :
Seifert Kávéház 
Ufa film Berlin 
Gellért szálló 
Várkert kioszk 
Bagolyvár 
Balázs vendéglő 
Merkúr Kávéház 
Fürdőtelep Siófok 
Royal Szálloda 
Erzsébet királyné szálló 
Zürich (Schweiz)
Zöldfa étterem

Állandó

Állandó 
Augusztus 20

Szeptember 1 
Augusztus 15 
Szeptember 1 
Állandó
Állandó

Állandó
Vén Diófa étterem 
Csillaghegyi vendéglő 
Kispest Lukács vendéglő 
Márvány menyasszony 
Lovrana kávéház 
Kispipavendéglő 
Spolarich kávéház 
Pozsony kávéház 
Aranybika szálló 
Park kávéház 
Gyuht vendéglő

Állandó 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Állandó 
Állandó 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Állandó 
Állandó

Ostende kávéház 
Angolpark
Vlissingen Hollandia 
Debrecen élterem 
Panonnia kávéház ujp. 
Gellért kioszk 
Ferenci étterem Hévíz 
Bizánc kávéház 
Siófok
Margit park kávéház 
Friedrich éttetem Héviz 
Széchényi kávéház 
Hollandia kávéház 
Baross kávéház 
Auguszta étterem 
Margitsziget alsó

Szeptember 1 
Szeptember 1

Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember I 
Augusztus 15

Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptembei 1

Tornyos és Pinke SvábhegySzeptember 1
Fehérvári kávéház 
Kakuk étterem

Szeptember 1

Munkácsy kávéház 
Lloyd kávéház 
Pozsgai étterem 
Fehérholló étterem 
Margitsziget felső 
Westend kávéház 
Pannónia szálló 
Ritz szálló
Balatonfőldvár Cursaal 
Bristol szálló 
Miskolcz 
Czigler étterem 
Emke kávéház 
Kovács Gyula vendéglő 
Héviz Cursaal 
Palace szálló
Veronika vendéglő Hűvösv. 
Werman vendéglő 
Kioszk Győr 
Császár fürdő étterem 
Léva Csehszlovákia 
Svábhegyi szálló 
Héviz Lakics étterem 
Irredenta kávéház 
Rémi bfiffé 
Népopera kávéház 
Equátor kávéház 
Keleti kávéház

Augusztus 15 
Szeptember 1 
Szeptember I 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 30 
Állandó 
Állandó 
Szeptember 1

Szeptember 1

Állandó 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Szeptember 1 
Augusztus 15 
Szeptember 1
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