
VI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM. BUDAPEST, 1929. OKT. 1.M9BVBH
EIGSHYZEHÉ1ZEK IiüPJil
A M AGYAR CIGÁNYZENÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALO S SZAKKÖZLÖNYE
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, j SZERKESZTI A SAJTÓBIZOTTSÁG I Laptulajdonos: Magyar  Cigány-  
VIII- Rökk Szilárd-utca 35. Tel.: J. 36B—43 j MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN | z e n é s z e k O r s z á g o s E g y esUlet

Rendkívüli közgyűlés!
November 5 éré rendkívüli közgyűlést hivott össze az elnökség. 

Kimagasló személyiségek az egyesület élén. — Beszámoló a „Bihari zeneisko
láról" — Szigorúbb ellenőrzést az országban! — Betegsegély — nyugdij — 

testületi biztosltáB. — Egységes alapszabály. A választmány kiegészítése.

M e g f i i u ó

A magyar Cígányzenészek 
Országos Egyesületének kül
död tagjait, a központi választ
mány határozata folytán 

1929. év i novem ber hó 
5-ík  napján kedden  d. u.

3 órakor

Budapesten, VIII., Német-u. 
13. sz. a, levő egyesületi helyi
ségünk üléstermében tartandó
rendkívüli k ö z g y ű lé sr e
ezennel egybehívom.

Felkérem a helyi csoportok 
vezetőit, hegy küldötteiket az 
alapszabályok értelmében vá
lasszák meg s kellő igazolással 
lássák el,

Budapest 1929 okt. 1.
Bura Károly
ügyvezető elnök

1. Elnöki megnyitó, bejelentések.
2. Tiszteletbeli társelnökök válasz

tása. Előadó : Mázor Béla.
3. A „Bihari" zeneiskola megnyi

tása. Előadó: Járosí Jenő dr.
4. A működési engedélyek orszá

gos ellenőrzése. Előadó: Járosí 
Jenő dr.

5. Betegsegélyezés és nyugdij, Elő
adó : Lillin József.

6. Testületi biztosítás, Előadó : Rác 
K. János.

7. Alapszabályok egységitése. Elő
adó : Mázor Béla.'

8. A választmány kiegészítése. Elő- 
adó: Lillin József.

Ez év november ötödikére, a 
mint az lapunk élén olvasható, — 
egyesületünk elnöke, a központi 
választmány határozatából, rend
kívüli közgyűlést hívott össze. Ez 
a meghívás azt jelenti, hogy a se
rényen dolgozó uj vezetőség több 
nagyjelentőségű kérdést előkészí
tett, letárgyalt és minden halogatás 
nélkül döntés elé bocsájt.

A rendkívüli közgyűlés tárgyai 
a cígányzenészség legégetőbb prob
lémáiból kerültek ki s mind azt 
igazolják, hogy az uj vezetőség 
szakítva a múlt semmittevő és ha
logató politikájával, száz százalékig 
beakarja váltani Ígéreteit. Sőt ezen
felül is mindent elkövet, hogy a 
cigányzenészek óhajait, törekvéseit 
sikerhez vigye. Ezt a célt szolgálja 
mindjárt az elnökség első javas
lata is. A választmány a magyar 
közélet kiválóságaiból.

uj tiszte letb eli e lnököket
választolt, akiknek sz.eretete a ma
gyar cigányzenészek iránt régiói 
fogva ismert és akik llovszky János 
első tiszteletbeli elnökkel egye
temben az egyesületet uj felada
taiban támogatni fogják. Az uj 
tiszteletbeli társelnökök: Lukács 
Ödön min. tanácsos, Kriiger Ala
dár dr. országgyűlési képviselő, 
vitéz zámbori Geher Gyula alez
redes, Sándor Jenő min, titkár.

Felmerült az az óhaj is, hogy 
tiszteletbeli diszelnökké a magyar 
közéletnek és irodalomnak egyaránt 
kimagasló alakját Pékár Gyula 
öexellenciáját is megnyerjük s re

mélhető, hogy a vezeiőség ezen 
óhaja is teljesedésbe megy. A tb. 
társelnöki tisztségre felkért előke
lőségek a tisztséget elfogadták s a 
rendkívüli közgyűlésen meg Is jelen
nek, tanácskozásainkon részt vesz
nek.

Mint az első komoly alkotásról 
a  „Bihari" zen e isk o la

megnyitásáról ezúttal már beszá
molót tart a vezetőség. Valljuk be, 
hogy alig hitte valaki, hogy az is
kola valamikor meg is fog nyi
lam 1 Bura Károly ügyvezető el
nök erős akarata pár hónap alatt 
megvalósította az elnöki székfog
lalójában hirdetett programja első 
pontját, a gyönyörű tervet s a vi
lág első cigányzenész iskolája, a 
magyar cígányzenészek szebb jö
vőjére alapított „Bihari" zeneis
kola immár valóság.

Kulturális törekvéseink eme szép 
példája bizonyára felébreszti ille
tékes hatóságainkat is és a magyar 
cígányzenészség

hathatósabb védelm ére  
sarkalja. A vezetőség a működési 
engedélyek szigorúbb ellenőrzését 
és a kontárokkal szemben a ható
ságok védelmét kérelmezte s min
den reményünk meg van arra, 
hogy ez a kérés is — a vidéki 
kongresszus óhajának megfelelően, 
rövidesen megnyugvást keltő mó
don rendes mederbe jut,

Hasonlóan nagy horderejű kér
dések : a betegsegély — nyugdij és 
testületi biztosítás ügye. Az első 
két kérdést Lillin József készíti 
elő, mig a testületi biztosítást a 
választmány már meg is szavazta. 
Ez a határozat az egyesület min
denkori tagdijainak védelmét és 
felemelt temetkezést Iutalékol jelent.
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A halálozási jutalék 150 pengőre 
van előirányozva.

Az uj célok tudvalevőleg az 
alapszabályok több módosítását is 
szükségessé letlék. Az elnökség a 
sokféle módosítás helyeit

e g y s é g e s  uj a la p s z a b á ly t
terjeszt elő, amelyet aztán jóvá
hagyás végeit illetékes helyen is 
bemutat, Áz a serény munka, amit 
az uj vezetőség diktál, a választ
mány megerősítését is szükségessé 
tette. Ezért az elnökség javaslatot 
tesz a választmány kiegészítésére 
olyan kipróbált erőkkel, akik szí
vesen áldozzák idejüket a meg
indult nagy munka elvégzésére.

A rendkívüli közgyűlésnek te
hát bőséges anyaga lesz. A cso
portok lájékozlalására még ideiktat
juk, hogy az uj alapszabályok 
értelmében minden 50 tag után 
választandó egy küldött és hogy 
a csoport elnökök hivatalból tag
jai a közgyűlésnek.

Végül figyelmeztetjük a helyi
csoportok vezetőit, hogy a novem
beri közgyűlésre a kiküldöttek 
csak a csoport költségén jöhetnek 
fel Budapestre miután a központ 
anyagi helyzete nem teszi lehetővé 
a költségek megtérítését. Ezúton 
közöljük a csoportokkal, hogy a 
novemberi közgyűlésre külön Írás
beli meghívót nem küldünk és a 
lapunkban közölt közgyűlési hir
detmény meghívóul szolgál.
MHnRIi t t l Kf l Bf l l l SBHBi BI  H

F íg y e im e z fe té s ! Felhívjuk 
egyesülelünk tagjait, hogy akár 
betegség, akár baleset bejelenté
seiket nyomban tegyék meg, mert 
az elkésetten, vagy időn túl — 
(felgyógyuláskor) telt bejelentése
ket, még orvosi bizonyitványnyal 
sem vehetjük figyelembe.

A z elnökség.

V áltsa, k i

“ 5 ta g s á g i  Ig a z o lv á n y á t.
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A cígányzenész 
a nemzeti szellem  

harcosa
(.Debreceni előadás a magyar cí- 
gányzenészség múltjáról és jövőjéről)

A magyar nemzeti szellem leg
erősebb várában Debrecenben 
nagyértékü előadássorozatot tart 
mostanában Füredy F. Gusztáv a 
magyar népdalról és a cigányze- 
nészség szerepéről, jeléül annak, 
hogy már országszerte felismerték 
azt a nemzeti veszedelmet, ami az 
idegen muzsika térhódításában és 
a cigányzene stagnálásában rejlik,

A nagyértékü előadásokat a 
Debrecen cimü lap is közli. Az 
értékes előadás egyik fejezetében 
a cígányzenészség kulturális tör
ténelmével foglalkozik a szerző s 
többek között a következőket írja:

— Nagyobb probléma kulturális 
életünkben a magyarországi cigány
ság szereplése. Az a kérdés, mi
ként és mely időkben kapcsolód
tak be a mi cigányaink népdalaink 
művelésébe és miként lettek an
nak több mint egy század óta leg
lelkesebb fentartóí és terjesztői. 
Erről a kérdésről tanulmányokat 
lehetne írni és a dologgal kultu
rális szempontból érdemes is fog
lalkozni, A mi cigányaink, akik 
hazafias magatartásukkal jóhan- 
ross/.ban évszázadok óta osztályo
saink, megérdemelek, hogy törté
netünk egy nagyobb memoárban, 
— esetleg illusztrálva, megöröki- 
tessék a jövő nemzedék számára 
annál is inkább, mert voltak a mi 
cigányaink között számosán, akik 
messze országokba vitték el mű
vészetükkel a mi hírünket és kel
tettek érdeklődést a nyugaton spe
ciális nemzeti zenénk iránt. Bihari 
János, a magyar Orpheus, mint 
kortársai nevezték öt, liptószent- 
miklósi Pityó József, a híres fel
vidéki prímás, debreceni Boka Ká
roly, Kálózd! János, az I. angol 
lovastestőr ezred karmestere, Pa- 
tikárus Ferkó, az öreg Rácz Pali, 
a Lehullott a rezgő nyárfa... cimü 
gyönyörű magyar dal ihletet! szer
zője, mind történelmi alakok ma 
már, kik köré az ujabbkori híres 
magyar cigányprímások egész sora 
csatlakozik, akik valamennyien 
őrzői és ápolói a nemzeti érzésnek 
és sziklafalként védik a magyar 
muzsikát az idegen szellemi invá
zió elől.

Nem lehet tagadni, hogy a ma
gyar cigány művész a szó nemes 
értelmében. Ép úgy elvitázhatatlan 
hogy katona is, a magyar szellemi 
élet, a magyar nemzeti szellem ki
próbált vitéz harcosa, aki szívósság
gal, hozzánk való évszázados hű
ségével és őszinteségével, azonkí
vül hősi energiájával, tüzes magyar 
leikével vitte a diadalra poklokon 
keresztül is a magyar dalt és bi
zonyos ha lesz még egyszer ünnep 
a világon, a Vén cigány fogja di
csőséges feltámadásunkat zengeni."

Országos
cígánperseny ML

T e ssé k  h o z z á s z ó ln i!

Negyedszázaddal ezelőtt hatal
mas sikerű cigányverseny volt Bu
dapesten, amelynek emlékei még 
most is élénken élnek nemcsak a 
cigányzenészek sorában, de Buda
pest közönsége előtt is. A nagy 
világégés megakasztotta az első 
nagyszabású verseny megismétlését 
most azonban ismét felmerült a 
gondolat, egy újabb cigányverseny 
rendezésére.
Egyesülelünk tiszteletbeli elnöke: 
Ilovszky János törv. hat. biz. lag 
a múlt hó folyamán értekezletre 
hívta össze a budapesti prímás 
szindikátust s a fővárosi nevesebb 
prímások elölt felvetette az ideát 
egy második verseny rendezésére. 
Á prímás szindikátus tagja ter
mészetesen nagy lelkesedéssel fo
gadlak a tervet, amelynek előké
születeivel már két összejövetelen 
is foglalkoztak.

Mivel a versenyt legkorábban 
csak tavasszal, legkésőbben pedig 
jövő ősszel tartják meg elég idő 
áll annak tökéletes előkészítésére. 
Egyesülelünk elnöksége e tekin
tetben kikéri az egész ország ze
nekarvezetőinek véleményét, éppen 
ezért e helyen felhívjuk az összes 
zenekarvezetőket, hogy az orszá
gos verseny rendezésére és annak 
módjaira vonatkozólag küldjék be 
javaslataikat.

A Magyar Cigányzenészek Lapja 
a verseny kérdését napirenden 
tartja és azokat a hozzászólásokat, 
amelyek uj és megvalósítható ide
ákat tartalmaznak, érkezésük sor
rendjében leközli, Tessék tehát 
hozzászólni!
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M egnyílt a  „Bihari" zen eisk o la .
Magyar a világ első cigánvzenész; iskolája. A „Bihari" 

zeneiskola tervének és

A magyar nemzeti kultúrának 
és a fejlődni, haladni akaró magyar 
cigányzenész társadalomnak egy
aránt nagy dicsőségére, a múlt hó 
derekán megnyitotta kapuit a „Bi
hari zeneiskola" s falain belől 
immár másfélszáz növendék mun
kálja a cigányzenészség szebb jö
vendőjét, művészi és szociális bol
dogulását.

íme, az álmodozásból, tervez- 
getésekböl valóság le t t! Az orszá
gos egyesület uj vezetősége bevál
totta gazdag programjának első és 
legfontosabb Ígéretét. Kezébe adta 
a cigányzenészségnek boldogulása 
első eszközét. A további össze
tartáson múlik, miként fog valóra 
válni a többi, az összeség javát,
érdekeit szolgáló Ígéret és akarat. 

*
Az eljövendő utódok számára 

ideiktatjuk a zeneiskola tervezge- 
tésének, létesítésének és elindulá
sának történetét:

— Kinek a lelkében foggant 
meg először az eszme, azt meg
állapítani nem tudjuk. Első és leg
lelkesebb propagálója Járossi Jenő 
dr. volt, egyesületünk ügyésze, aki 
maga is magyar nóta szerző s 
mint ilyen lelkében is összeforrt a 
muzsikus cigánnyal. Az ő propa
gálására már két esztendővel ezelőtt 
komoly akció indult meg a ci
gányzenészség zenei művelése ér
dekében, mível akkor már erősen 
éreztette hatását a külföldi zenei 
invázió, a jazz s a cigányzene fej
lesztése szociális szükségletté vált.

Ezídőben a zeneakadémián ter
vezett kurzusok segítségével ipar
kodtak a kérdést megoldani, azon
ban a terv anyagi eszközök hijján 
megbukott. Nem a zeneakadémia 
vezetőségének szükkeblüsége miatt, 
hanem a tanárok húzódoztak a 
„hálátlannak Ígérkező feladat elől. 
A szép terv, terv marad, de ez év 
elején újra napirendre került.

Az Egyesület élére uj vezető 
jöttt: nagyváradi Bura Károly, aki 
az izzó magyarságu, nagy kul
túrájú bihari gárda neveltje, Nagy
váradról jött Budapestre s amikor 
elnökké választották, programjának

létesítésének története.

első száma v o lt: az iskola létesí
tése. Az ui elnök uj szavakat uj el
veket hirdetett. Tábora hinni kez
dett benne s ő ei ős akarattal félév 
alatt tetté varázsolta az Ígéretet. 
Két hónappal ezelőtt éppen ennek 
az újságnak a hasábjain jelent 
meg az első felhívás: az. iskolát 
megnyitjuk, tessék beiratkozni!

Az első felhívásra mindössze 66- 
an jelentkeztek, de amikor híre fu
tott, hogy már helyiség és tanári kar 
is van, hinni kezdtek a tervben s 
a jelentkezéseket nemcsak egyszer, 
de kétszer is meg kellett hosszab
bítani, Az egyesület természetesen 
már előbb Ilavszky János főv. bíz. 
tag, egyesületi tb. elnök sokoldalú 
támogatásával iparkodott némi 
fedezetet, majd helyiséget biztosí
tott magának. Ezután szerződést 
kötött Szekeres Ferenc orgonamű
vésszel, aki mint igazgaló nagy 
lelkesedéssel vállalta az iskola 
megszervezését.

Az első felvételi vizsgán, amit 
már a Kálvária tér 22. számú 
házban levő iskolateremben tar
tottak, mintegy százharminc jelent
kező volt, akik közül 106 kiállotta 
á vizsgát s növendéke lelt az is
kolának. Az iskolát a leghíresebb 
magyar cigányról Bihari Jánosról 
„Bihari zeneiskoládnak nevezték 
el s az iskolában 1929 évi szep
tember 19-én délelőtt lezajlott az 
első előadás.

Az előadások megkezdése újabb 
tömeges jelentkezéseket eredmé
nyezett, úgy hogy az elmúlt hét
főn még egy felvételi vizsgát tar
tottak, amelyen aztán a növendé
kek létszáma 160-ban alakult ki. 
Megörökítésül ideíktatjuk úgy az 
első tanári kar, mint az első nö
vendékek névsorát:

Igazgató: Szekeres Ferenc or- 
gonamíivész, oktatók : Hubai Rezső 
F. Veszprémi Lili, Polgár Andor, 
Kovács Antal, Hernfeld László, 
Törsné S. Tera, Nádas Ferencné, 
Orsolya Erzsébet, Szenes Ibolya, 
Hoffmann Pál, Kalmárné Kardos 
Edit, László Antal, Sicgman Pál, 
Sonkoly István, Fáik Géza.

A tizenhattagu tanári karban 
egyedül Orsolya Erzsébet tartozik 
a cígányzenész társadalomhoz. Ok
leveles tanárnő. A többi okleveles 
vérbeliek sajnos nem vállalkoztak

az oktatásra, valószínűleg azért, 
mert maguk sem biztak a ko
moly indulásban.

Növendékek: Torács Béla, To
rács József, Bencze László, Hor
váth Gyula, Horváth Béla, Csonka 
Pál, Mészáros András, Dula Ele
mér, Vörös Pál, Mezei István, 
Pulnoki László, Radics József, 
Burai Rezső, Rigó János, Oláh 
Béla, Boros Kálmán, Lakatos Gyu
la, Nyári Zollán, Urmös József, 
Csonka István, Túró Lipót, Döme 
Géza, Németh Lajos, Rigó Vilmos, 
Korodi István,. Pusztai Bertalan, 
Pusztai József, Pusztai János, Ko
vács Erzsébet, Kovács Sári, Ba- 
ráth Márkus, Gáspár Anna, Burai 
Kálmán, Mihalik Vilmos, Mihalik 
József, Rácz Vilmos, Pozsár Béla, 
Horváth József, Meggyesi Nándor, 
Szendrei Ilona, Péter László, Berki 
Erzsébet, Horváth Sándor, Farkas 
László, Krekács Erzsébet, Boros 
Mihály, Szegfű Károly, Bolos Sán
dor, Járóka Kálmán, Rácz Gyula, 
Horváth Elemér, Tnrma Antal, 
Pulnoki Ilona, Hsrváth Antal, He
gedűs Ferenc, Járóka Antal, J á 
róka Elemér, Járóka Erzsébet, 
Oláh Lajos, Torma Gyula, Sivo 
Károly, Megyesi János, Rác Dezső, 
Gyalai Ilona, Sárközi György, Fa
zekas litván, Balázs Béla, Radics 
Jolán, Radics Jáoos, Radics József, 
Szendrei Hermín, Parádi Géza, 
Rácz György, Gáspár Lajos, Gás
pár Károly, Tőzsér Dezső, Banyák 
Béla, Szajkó János, Oláh Irén, 
Hédervári Rudolf, Megyesi Béla, 
Oláh Valentin, Oláh Rózsa, Pusz
tai Anna, Pusztai Ilona, Pusztai 
Rózsa, Berki Béla, Konto Lajosné, 
Nyári Jenő, Farkas Sándor. Fecske 
Lili, Boros József, Horváth Mihály, 
Prámusz Gyula, Németh Jenő, 
Lakatos Béla, Kozák Nándvr, Já 
róka Pál, Járóka János, Járóka 
József, Vörös János, Jónás Flórián, 
Jónás Károly, Németh Géza, Né
meth Ernő, Buss Károly, Kokas 
Mihály, Koródi Gyula, Kokas 
Gyula, Döme János.Bogdán Ferenc 
Dombi Jenő, Németh Ferenc/, Bá
lint László, Berki István, Gáspár 
Béla, Kertész Antal, Németh Gyu
la, Babári Sándor, Balázs József, 
Balázs Károly, Lakatos Rudolf, 
Tóth István, Tóth József, Kuti 
Nándor, Kuti József, Árvái Gyula, 
Hédervári Béla, Tallosi Pál, Tal- 
losi Mária, Sallai Laios, Horváth 
Lajos, Rác Dezső, Missi_ János, 
Gáspár Annus, Szallai Béla, Far
kas Géza, Oláh Ferenc, Gáspár 
Hoiváth Gábor, Verebes Ferenc, 
ifj. Oláh JózseJ.)
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Az uj generáció tehát elindult 
hóditó útjára. Rákóczi, Klapka 
lelkesítő csapatának késő utódai 
a kultúra fegyvereit élesítik s azzal 
fognak mérkőzni, nemcsak magu
kért, de magyarságukért, az eljö
vendő Nagymagyarországért. Szerte 
a világon vannak muzsikus cigá
nyok. Ugyan ki tud róluk ? A 
magyar cigányzenész hírét már 
ismeri az egész világ, most meg
tanulja becsülni isi

in.*

Amikor lezárjuk az alapítás tör
ténetét hálával kell ezen a helyen 
is megemlékezünk az egész magyar 
sajtóról, amely a „Bihari zene
iskola" létesítését felkarolta. Külö
nösen a fővárosi nagy napilapok, 
a : Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap,
— Magyarság — Nemzeti Újság, 
Uj Nemzedék, — Újság — Pesti 
Napló — 8 órai Újság — Esti Ku
rír — Mai Nap — Pester Lloyd
— Friss Újság méltatták bősége
sen iskolánk megnyitását s meg
emlékeztek arról hetilapjaink s 
majdnem teljes számmal a kiváló 
vidéki sajtó is.

Haldohlih o cigányzene
de

diadalmashodik a cimbalom
— Német tró a cigányzenéről. —

Nemcsak a hazai, de a külföldi 
sajtóban is aktuálissá lett a ma
gyar czigányzene. A külföldi lapok 
hasábjain egyre sűrűbben találkoz
hatunk közleményekkel, amelyek 
egyrészt egyesületi mozgalmainkat 
méltatják, másrészt pedig a czí- 
gányzene jelenéről és jövőjéről 
Írnak.

Legutóbb a „Grazer Tagepost" 
hasábjain Ervin R. „Rainalter" tol
lából hosszabb tárcaközlemény je
lent meg a magyar czigányzené- 
szekről és a magyar czigányzené- 
ről és habár végső megállapításai
ban nem is értünk egyet, annyi 
tény, hogy a jazz és a cigányzene

harcában kevés idegen Író irt ró
lunk ilyen kedvesen és rokon
szenvesen, mint ő.

— A budapesti kávéházakban 
és bárokban a magyar czigány a 
haldokló czigánymuzsikát játsza, — 
írja a kiváló iró. Játéka ma is 
őserejü, de mellette saxofon recseg 
és benjót pergetnek. A pusztából 
hozott muzsika ősereje megmaradt, 
de a hangszerei elvesztek. Csak a 
hegedűt és a cimbalmot tudták 
átmenteni. A czimbalom diadalt ült 
valamennyi jazz instrumentum felett. 
Ez annyira egyedül álló, hogy 
semmi mással pótolni, helyettesí
teni nem lehetett s a czimbalom 
egyedül uralkodó le tt!

Igen szépen és hangulatosan 
írja le a német iró a régi czigány 
prímás és zenekar játékát s színe
sen leírja miként hódították meg 
játékukkal az egész világot. Bécs- 
Berlin - London - Párís-New - York- 
Róma a magyar czigány őserejü 
művészetének hódolt, kiváló c/i- 
gányzenészek híres concert muzsi
kusok lettek, s hercegnőket szök
tettek. Mintha a mesében lett 
volna I

— Haldoklik-e hát valóban a 
magyar czigány muzsikája? Kérdi 
tovább. Szó sincs róla ! Csak a 
világ változott meg szörnyen. A 
csárdás és a valcer ideje elmúlt s 
a czigányok nagyrésze átpártolt az 
uj divathoz. Ott állanak most is a 
banda élén, de szemükből hiány
zik a belső tűz. Amig azelőtt a 
csárdás ütemére hajlongott, forgott 
karcsú derekuk, most unottan for
dáinak hátra:

— Énekeljük a Valenciát!
Az egész világ muzsikája uni

formist öltött állapítja meg végül 
az iró és a zenében is kezdenek 
eltűnni a faji és nemzeti különb
ségek. Csak Budapest és a magyar 
vidékek tartják még magukat, úgy 
mint Lenau idejében! — A czi- 
gány művészete azonban itt is 
haldoklásnak indult!

A mindvégig rokonszenves és 
irodalmi értékű leírásnak a végső 
konzekvenciájával nem értünk

egyet. A czigány művészete nem 
tűr uniformizálást s ha egy kissé 
meg is torpant az idegen zene 
invázióval szemben, már ujrameg- 
talália magát és anélkül, hogy faji 
és nemzeti egyéniségéből egy sze
mernyit is feláldozna, újabb dia
dalokra és hódításokra indul.

Szigorúbb Iesz 
vidéken az ellenőrzés.
— A z egyesület előterjesztése 

a minisztériumban. —

A múlt hó folyamán megtartott 
kongresszus egyik kívánalma az 
volt, hogy a működési engedélye
ket vidéken is szigorúan kezeljék 
és ezzel kapcsolatban hatósági 
intézkedéssel tegyék lehetetlenné 
a vidéki kontárok elburjánzását.

Az egyesület vezetősége a kong
resszus határozatának már eleget 
is tett. Memorandumot készített, 
amelyet Bura Károly elnök és Já- 
rossi Jenő dr ügyész a napokban 
a belügyministerium illetékes osz
tályán benyújtottak, kérve annak 
mielőbbi elbírálását.

A memorandumban az egyesü
let vezetősége lefektette azokat az 
irányelveket is, amelyek mellett a 
kérdés országosan és egyöntetűen 
rendezhető lesz, — A ministerium- 
ban jóindulattal fogadták az elő 
terjesztést s remény van arra, hogy 
a vidéki ellenőrzések szigorítása 
hamarosan bekövetkezik.

Alapítva: 1817.

SCHUNDA
ni. kir. udvari szállító 

BUDAPEST,
IV. Magyar-u. 18, Qróf Károlyl-u. 5 
Mindennemű h a n g sz e r e k ,  

továbbá zo n g o rá k , p ia n í-  
nok  és k arm on iu m ok . 

gram ofon ok  és le m e z e k  
Részletfizetés mellett is : 

Lehető legjobbat, legjutányoaabb 
á r o n .
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*  Magyar Cigányzenészeh Históriája
III. A  m a g y a i c ig á n y  

G a xa fisá ga .

„Ittak a földkerekség minden vizéből 
és ették minden nemzet kenyerét." Ezt 
állapító fa meg a cigány faj egyik ku
tatója s ha ebben a megállapításban 
van is némi túlzás, annyi lény, hogy 
cigány, vagy vele kőrös vonásu és 
igen közeli rokon népei lényleg talál
hatunk ma is a glóbus minden zugá
ban. De bárhol fa nézzük őket, a nem
zeti és állami beilleszkedésnek, lelki 
asslmlláciőnak olyan fokán sehol sem 
találhatjuk a muzsikus cigányt mint 
éppen Magyarországon.

A magyar nemzet lovagiassága, a 
kisebb népekkel szemben tanúsított

Állítólag már a hatvani országgyű
lésen ott találjuk őket, lelkesítenek és 
együtt lelkesednek uraikkal. Rákóczi 
seregének leglelkesebb bátoritói, a 
bujdosóknak vigasztalói.

Hazafiaságukról császári ukáz tanús
kodik. I. József 1708-ban rendeletet 
ad ki, amellyel elrendeli a Magyar- 
honban feltalálható Összes tárogatók 
összeszedését, felkutatását és elégeté
sét. Szigorú katonai kutatók eleget is 
tesznek a császári parancsnak és a 
szegedi vár udvarán komoly katonai 
készenlét mellett a vasas német ezred 
auditorának hivatalos felügyelete mel
lett máglyára halmozva elégelik az 
összes tárogatókat.

A császári hatalom ennyibe félt a 
magyar tárogató hangjától I És hogy 
nem alap nélkül, mutatja az a tény, 
hogy nyolcvan évvel később I. Ferenc 
császár megismételte ént a rendeletet. 
A szigorú tilalom dacára ugyanis ill
őit csak előkerült a halálra Ítélt rebel
lis hangszer. Belő Larl pestmegyei 
cigányprimás gróf Beleznay István 
udvari zenésze 1802-ben két tárogatói 
szerzett s a német katonasággal meg
rakott Kecskemét piacán elfujták az 
eltiltott „Rákóczi-Bercsényi siralmát." 
A hatás teljes volt. A főllelkeslllt lakós- 
ság a koncert megakadályozására ki
vonult vasas német századból negyven 
vasast agyonvert, az alarmlrozott teljes 
helyőrséget, négy századot, egyszerűen

kiverte Kecskemétről. Erre aztán bekö
vetkezett a tárogató második halálos 
Ítélete.

Az újabb császári parancs folytán 
a szegény tárogatónak alig maradt 
magja.

Úgy annyira, hogy 1848-ban az egyik 
magyar főur, Fáy István gróf, nem 
tudván belenyugodni abba, hogy ez a 
hangszer teljesen elvesszen, felszólilást 
intézett az összes magyar cigányban
dákhoz, hogy a „magyar zenészek fő
hangszerét" vegyék újra elő.

— „Örömkönnyekkel olvastam a 
minap, hogy a nyitiai Lugats család
nak birtokában van egy ilyen tárogató. 
Nó fiuk I Ha Igazi becsllletérzés, haza

fiaság és művészi felemelkedés van keb
letekben, — rajtat Siessetek Nyitráráj 

A felszólilásnak meg is volt a kívánt 
foganatja. Kél régi, de valódi tárogató 
újra előkerült. Az egyiket Boka Károly 
kutatta fel, a másik Dombi Radics 
Márton gömörvármegyei „konvenciós" 
1848-49*-e5 tábori prímás birtokába 
került. Ez a kél tárogató most Is meg
van. Az egyiket a Nemzeti Muzeunt 
őrzi, a másikat amely Czinka Panna 
bandájáé volt, Andrássy Géza gróf 
krasznahorkai várában őrzik, 

Fellángolt a magyar cigányzenész 
hazafisága a 48-as „nagy időkben" 
is. Kosúlh hívó szavának, legsikere
sebb hirdetői, a magyer seregdk nótás 
verbuválói magyar cigányzenészek vol

tak. A csatába induló 
seregek bátoritói,akik 
nem egyszer, szoron
gatott pillanatokban 
hangszerekkel öntöt
tek uj elszántságot a 
csapatokba. Sokan 
közülük fegyverrel is 
részt veitek a dicső 
hárcokban.

Beszéljünk a világ
háború borzalmairól, 
hősi halottakéi, rok
kantairól? A magyar 
cigányzenész társa
dalom színién oda
adta a haza oltárára 
a maga névtelenjeit. 
Ha nent is voltak 
kőzőtük cser koszo

rús hősök, hadvezérek, de ott voltak 
ők is a Doberdó poklában, wolhinia 
mocsaraiban, Szerbia sártemelőjében, 
a Kárpátok fagyos ormain, mindenütt, 
ahol a magyar hősiesség vérpiros 
rózsái termettek. Szibéria fogolytábo
raiban, ahol tűrni, szenvedni, meghalni 
kellett. — Szerény névtelenjeink a mil
liók sorában . . .

És ha majd újra ütni fog az óra, a 
magyar főltánradás órája, ott lesz újra 
magyar testvére sorában a mi tábo
runk Is, lelkesíteni, harcolni régi, bol
dog Nagymagyarországértl

Krónikás

V V T T W

türelmes, jóbánás
módja, urainak bő
kezűsége lelkében is 
hamarosan a magyar
sághoz láncolta a 
Kárpátok tővébe sza
kadt kőbőr népet. 
Ennél hivebb, oda- 
adóbb, a magyarság
gal együtt érzőbb fajt 
még nem tápláltak a 
négyes folyam völ
gyei és történeti tény, 
hogy a magyar cigány rf, 
a magyar nemzeti 
eszmének, hazafias 
érzésnek, a maga 
gyámoltalanságában 
Is tántoríthatatlan hive 
volt minden időben.

1. József parancsára a szegedi vár udvarán máglyára rakják és elégetik 
a leikutatott magyar tárogatókat.
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M egalaku lt a  hely icsoport 
E sztergom ban.

Az uj vezetőség munkásságának 
eredményeként megalakult a Ma
gyar Cigányok Országos Egyesüle
tének esztergomi csoportja.

Az alakuló ülés szept, 26-án volt 
s azon a központból LiIlin József 
ügyvezető titkár jelent meg, akit 
Kolompár Laci prímás üdvözölt.

Az alakuló gyűlésen a központi 
titkár nagy beszédben fejtette ki 
annak. a szükségességét hogy az 
esztergomi kartársak is csatlakoz
zanak az országos egyesülethez, 
Ismertette azokat a bajokat és ke
serűségeket amelyek ma a cigány
zenész társadalmat bántják és 
amelyek ellen ma már sok siker
rel küzd az egyesület. Rámutatott 
arra hogy a jobb jövő érdekében 
kötelessége össze fogni a magyar 
cigányzenész társadalomnak, hogy 
helyzetén mielőbb javulás követ
kezzek be.

A nagy hatást elért beszéd után 
a megjelentek Lillín titkár indít
ványára kimondták, hogy csatla
koznak az orsz. egyesülethez és 
a csoport vezetőjévé és elnökké 
Rángó Jánost választották meg.

A szen te s i csoport g y ű lése .
Szeptember hó 17-én tartotta a 

szentesi csoport negyedévi beszá
moló közgyűlését. A gyűlésen a 
budapesti központ részéről meg
jelent Lilin József ügyvezető titkár 
akit a csoport nagy lelkesedéssel 
fogadott, Farkas Géza csoport el
nök szép és értékes megnyitó be
szédben üdvözölte a központi tit
kárt és a megjelent ottani tagtár
sakat. Majd felkérte a központi 
titkárt, hogy ismertesse a központ 
működését, Lilin József titkár min
den részletre kiterjedően rámuta
tott arra a munkálkodásra amit a

központi vezetőség és választmány 
végez és ismertette a központ jövő 
terveit is. Kérte, hogy a nagy cé
lok elérése érdekében a tagok 
hűségesen tartsanak össze.

A gyűlés tagjai nagy lelkesedés
sel hallgatták a közel egy órahosz- 
szat tartó beszámolót, melyet a 
csoport nevében Farkas elnök kö
szönt meg.

A gyűlés után a központi titkár 
tiszteletére a csoport helyiségében 
szépen sikerült bankett volt, ame
lyen Farkas Géza elnök felkö- 
szöntötte a központi titkárt, majd 
utána a vendégként megjelent 
Pu esi Misi a békéscsabai csoport 
titkára üdvözölte. Lillin titkár meg
köszönte az üdvözlést és biztosí
totta a megjelenteket, hogy úgy a 
vezetőség, mint ő mindenkor sze
retettel fog a cigányzenész társa
dalomért dolgozni,

A központi kiküldött ez alkal
mat felhasználta arra is, hogy 
megköszönje Szalai vendéglős elő
zékenységét amellyel a szentesi 
csoport iránt viseltetik. A szentesi 
csoport levél utján üdvözölte 
Ilovszky János főv. törv. biz. tag 
tiszteletbeli elnököt és Bura Károly 
ügyvezető elnököt.

Értesítés!
Értesítjük vidéki csoportjaink 

vezetőit, hogy az uj tagsági iga
zolványokat csakis pontos és ren
des fizető tagok részére állítsák ki 
a vezetőségek. Amennyiben a kül
dött igazolvány kevés, az újabb 
igénylést központi elnökséghez 
kell bejelenteni.

A z e ln ö k s é g

Kérjük
a Budapesten működő zenekar- 
vezetőket, hogy működési helyü
ket éz az esetleges változásokat 
Egyesületünkben minden esetben 
jelentsék be, hogy a zenekarok 
játszási heyétteljesszámmal hiány
talanul feltüntethessük,

A z e ln ö k s é g .

Jóléti bizottság alakult
az egyesület anyagi 

erejének növekedésére.
A központi választmány legu

tóbbi ülésén Bura Károly elnök 
javaslatára elhatározta, hogy az 
egyesület anyagi helyzetének fel
virágoztatása érdekében jóléti bi
zottságot választ, Erre a bizottságra 
nagy feladatok várakoznak. Végre 
kell hajtania az alapszabályoknak 
öt év óta végre nem hajtott több 
rendelkezését: alapitó és pártoló 
tagokat kell gyűjtenie, meg kell 
kezdenie a nyugdíj alap gyűjtését, 
előkészíteni a régen óhajtott zász
lószentelést, és akciókat kell kez
deményeznie, amelyek az egyesület 
anyagi erejének növekedését szol
gálják.

A bizottság elnöke Bura Károly, 
előadója: Mázor Béla, tagjai dr. 
Járosi Jenő, Lilin József, Torma 
Gyula, Medgyaszay Antal, Floris 
Sándor, Járóka Sándor, Lakatos 
János és Rác K. Lajos.

Egyesületünk ás iskolánk 
u] helyiségben.

Kiizüs fedél alatt a Savuy szállodában.
A rohamosan fejlődő egyesületi 

élet, valamint a „Bihari zeneiskola" 
már induláskor túlnőtt keretei arra 
indították a vezetőséget, hogy 
mindkettőnek megfelelő elhelye
zést biztosítson, Erre a célra leg
alkalmasabbnak mutatkozott a je
lenlegi egyesületi helyiség mellett 
üresen álló sportklub, amelynek 
helyiségeit a Savoy Szálloda jelen
legi bérlőjétől október elsejétől 
kezdve az egyesület kibérelte.

Uj helyiségünk a jelenlegi épü
letben két szobából és egy nagy 
teremből áll. Egyik szoba a veze
tőségé lesz, a másik iroda, a nagy 
teremben pedig az egyesületi ülé
seket tartjuk. Ebben a tágas és 
világos teremben nyert elhelyezést 
a zeneiskola, amely a délelőtti 
oktatásokon az irodahelyiséget is 
igénybe veheti.

Egyesületünk régi irodaszobáját 
az egyesületi impressáriók fogják 
kapni, ahol telefonszolgálat és 
inspekciós rendszer mellett ellát
hatják az elhelyezés teendőit. 
Mindezen helyiségeink bejárata a 
régi marad, ugyancsak a Német- 
utca 13 számú kapun van. Ugyanitt 
lesz az iskola bejárata is. Az is
kola áthelyezéséről a szülőket kü
lön értesíti a vezetőség.
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Cigányzene
a külföldi borházakban.

Egyesületünk elnöksége nemré
gen memorandummal fordult a 
földművelési ministerhez és kérte, 
hogy felügyeleti jogánál fogva has
son oda, hogy a külföldi magyar 
borházak magyar cigányzenészeket 
alkalmazzanak.

Az előterjesztésnek egyik hatá
saként a londoni Hungária étterem 
igazgatója már szerződtette Veres 
Károly cigányprímást. Ugyancsak 
cigányzene lesz a Berlini magyar 
borházban Is. Remélhető, hogy 
példájukat rövidesen követni fog
ják a többi magyar borpaloták is, 
ahol a kitűnő magyar borok mellé 
stílusosan és előreláthatólag sike
resen lehet beilleszteni a nemke- 
vésbbé híres magyar cigányzenét 
is,

V é g ig  a  D a n a p a tto n . Szep
tember elején nagyobb csapat 
francia vendég érkezett Budapestre.
A vendégek, miután végig nézték 
a főváros nevezetességeit, kiván
csiak lettek a cigányzenére. Le
mentek tehát a Dunakorzóra és 
sorra járták az ottani éttermeket 
és kávéházakat, de sehol nem ta
lállak cigányt. A Dunapartról va
lóságos felfedező körútra kellett 
indulniok, amig végre olyan kávé
házat találtak, ahol cigány játszott, 
így irta meg ezt a kis epizódot a 
Pesti Napló. Mi szóljunk mi hozzá? 
Mi tudjuk, hogy a magyar kávé
házakban milyen zenét illene ját
szani, de hát ugylátszik a magyar 
kávésoknak jobb üzlet az idegen 
jazz.

A P rá g a i M agyar Hírlap
tudósítója körkérdést intézett a 
magyar zenéről Budapest nevesebb 
szerzőihez és zenekarvezetőihez. A 
lap közli Bura Károly elnökünk 
nyilatkozatát is, amely igy szól:

— A magyar zene most rene
szánszát éli és igenlontos nemzeti 
missziót tölt be. Fejlődése irányát 
egyrészt Kodály és Bartók alko
tásai mutatják, másrészt a magyar 
dal és népzene uj lendülete, amely 
a jazz ellenhatásaként jelentkezik 
és amely a cigányzenében újra 
diadalmasan szárnyal. Újra kedvelt 
a magyar nóta. Budapesten több, 
mint 60 zenekar játszik s örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy uj keres
let indult meg külföldön is. Rádió
beli sikereinket az egész világ 
elismerése honorálja.

Z en e isk o lá n k  h an gszere i. 
A Bihari zeneiskola megnyitásával 
kapcsolatban a legnagyobb elisme
réssel kell nyugtatnunk a Musika 
r. t. zongoragyár, Sclmnda V. hang
szergyára és Cigli Jeromos fővárosi 
hangszerkészítők áldozatkészségét, 
Ez a három kiválónak ismert cég 
zongorát, cimbalmot, nagy és kis- 
bőgőket s egyébb iskolai felszere
lést teljesen dijtalanúl bocsátott az 
iskola rendelkezésére. Az Egyesü
let vezetősége ez utón is hálás 
köszönetét mond az iskola lelkes 
támogatóinak.

Kiss Bélát Indiába hívják. A deb
receniek kedvenc prímását meghivátk 
Indiába,két esztendő vendégszereplésre. 
Az ajánlatot Ludvig konzulunk továb
bította. Az egyik nagy indiai szálloda 
szerződtetné Kiss Bélát és zenekarát 
s minden tagnak havi 600 pengőt biz
tosit, a zenekarvezetőnek kétszeresét. 
Az utazás költségeit is a szállodás 
viseli. Kiss Béla még nem felelt az 
ajánlatra.

Esküvő. Farkas Károly. Farkas Ló- 
nárd hírneves aradi cigányprimás és 
Rácz Rozália fia, Szegeden házasságot 
kötött Zsigmond Juliskával, Zsigmond 
Móricz közkedvelt prímás és neje Sza
bó Juliánná leányával. Az esküvő a 
felsővárosi Minoriták templomában zaj
lott te,

M agyar c ig á n y z e n e  a  
b eszé lő film en . A technika leg
újabb csodájáról a beszélőfilmről 
sem hiányozhat a magyar cigány
zene. Az egyik ilyen beszélőfílmet 
már be is mulatták Newyorkban 
ahol nagy hatása volt. Különösen 
nagy hatása volt a magyar hall
gatók előtt, amikor Pártos Gusztáv 
a mulatozás!) hevében odaszól a 
bandának:

GYÁR CIGÁNYZENESZEK LAPJ

— A mindenségit a fejeteknek, 
miért nem húzzátok lelkesebben ! 
— Ezt a kiszólást eredetileg nem 
szánták a közönségnek, de az ame
rikai rendező olyan jónak tál ál I a . 
hogy benne hagyta a szövegben. 
És volt is sikere.
'  ̂„ L o n d o n b a n  jo b b a n  íuid-
j á k “ . A Rádió közönsége egyre 
tömegesebben kívánja a magyar 
cigányzenét hallgatni, de viszont 
igen sokan kritizálják is a zenekar- 
vezetőket, ha idegen s főleg ha 
jazz műsort játszanak. Genuából 
érkezett az alábbi talpraesett kri 
ti k a :

— „Nagy örömöm van a magyar 
cigánymuzsikában, amelyet rádión 
keresztül hallok. Nekem gyönyörű 
élvezetet nyújt. Szeretném azon
ban a cigányzenekarokat megkérni 
arra, hogy az angol jazzszámokat 
ne játsszák, azon egyszerű ok 
miatt, mert ezt Londonban jobban 
tudják. Maradjanak a számunkra 
oly kedves magyar nóta mellett. 
Üdvözlettel:

D om bi Is tv á n  egyesületünk 
volt titkárja jelenleg mint hivata
los impresszárió működik és igy 
az általa kötött szerződések egye
sületünk részéről az előirt jogvé
delemben részesülnek.

Híres cigányzenészek címmel al- 
bumszerü díszmunkát szerkesztett és 
adott ki M arkó Mihály hírlapíró. Ez a 
munka nem egyszerű második kiadása 
az 1896-ban megjelent Cigányzenészek 
Albumának, hanem egy uj hatalmas 
terjedelmű könyv, melyei mindenki 
érdeklődéssel fog forgatni, aki szereli 
a cigányzenét és a jóízű régi történe
teket, melyeket a világ minden részé
ből szedett össze a szerkesztő az összes 
cigányhirességek arcképeivel és élet
rajzával. Negyvenéves kutatásai alap
ján gyűjtőbe össze Markó ezt az anya
got, s hogy kutatásai milyen sikerrel 
járlak mutatja az, hogy inig a régi 
könyvben csak egy 48-as tábori zenész 
volt, aki Kossuth Lajos kinevezése 
folytán honvédhadnagy lett, a világ
háborúban már vagy 15 cigányszár- 
mazásu tiszt volt, s köziük egy ma
gasabb iskolát végzett volt cimbalmos, 
Mária Terézia rendet kapotl, s egyéb 
polgári pályán is számos cigányszár- 
mazásu jeles férfiú működik.

A nagyalakú, 252 oldalon finom pa
pírra nyomóit albumban a sok tanul
ságos és tréfás, cigányokra vonatkozó 
közlemény úgy van összeállítva, hogy 
ez minden könyvtár ölömmel fogadott 
disze lesz, igen díszes vászonkölésbeu 
jeleni meg a szerző kiadásában, s 
megrendelhclfi posta utján nála kész
pénz beküldése vagy utánvét mellett, 
Budapest, IX. Bakáls tér 8 sz. alatt, 
Ára 15 pengő, vidékre bérmentve,

------------------------- --------  1
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ai b i h a r i  z e n e is k o l a i  h í r e i  Budapesti üigánpíeiieltörDlí
Színfon ikus z e n e k a r  a lak u l.

Már az első lépéseknél is nagy
jelentőségű terv megvalósítását ter
vezi zeneiskolánk vezetősége, Szin- 
fonikus zenekart fog alakítani s 
erre nézve a kővetkező felszólítást 
adta k i :

— Felhívjuk a kottaismerettel 
rendelkező egyesületi tagokat, akik 
a zeneiskolában alakulószíníónikus 
zenekarban részt akarnak venni, 
hogy saját érdekükben minél szá
mosabban jelentkezzenek.

A zenekari gyakorlat célja a 
klasszikus zeneirodalom müveinek 
megismerése, a kottaolvasás töké
letesítése, ritmusérzék és összjáték 
fejlesztése. Próbákat hetenkint egy
szer a déli órákban tartat az iskola 
s célja, hogy a világ legelső szin- 
fóníkus cigányzenekarét bemutat
hassa a nagyközönségnek.

Ez az akciónk természetesen 
nem akarja a cigányok hagyomá
nyait amely a magyarnóta játszá
sában világhírnévre tett szert meg
bolygatni. Sőt a célunk az, hogy 
minden más stilusu muzsikán ke
resztül megtisztulva visszaérkez
zünk a magyar nótához. A próbák 
idejét majd az egyesület közli,

A kottaismereltel nem biró tagok 
részére — korra való tekintet nél
kül — 5 hónapos K o t a i s m e -  
r e  ti-tanfolyamot nyitunk heti két 
órával. Ennek havi díja egy pengő 
Jelentkezés az egyesületben. Ezen 
tanfolyamon hangszert nem taní
tunk, de akik zenekarban már 
játszanak, főltétlen szükséges kie
gészítő anyagot nyernek ahhoz, 
hogy „kotlísták" legyenek.

A zenekultúra ismereteit a cigá
nyoknak is el kell sajátitaniok s e 
célból a zeneiskola helyiségeiben 
hangversennyel kapcsolatos előa
dásokat tarttunk, Az első előadás 
október 26-án szombaton lesz, 
melyen az iskola növendékei díj
mentesen vehetnek részt.

Vendégek részvételi díja 1 p.
A z ig a z g a tó

Az elméleti oktatás célja.
Köztudomású, hogy a zenét tanuló 

ifjúság nagyobb százaléka nem nagy 
lelkesedéssel foglalkozik az elméleti 
résszel. Száraznak, unalmasnak lalálja, 
nem látja célját, minden idejél hang
szerével tölti. Csak később érettebb 
korban veszt észre, hogy mit mulasz
tott I

Az elméleti oktatás célja a) a hallás 
fejlesztése. Általában a legtöbb növen
déknek jó hallása van. de ezt fejlesz
teni kell. Ez abból áll, hogy adott 
hangra megfeleló hangot kell énekelni 
illetve intenálnl. Skálákat bármely hang
ból kiindulva énekelni stb.

b) Ritmus fejlesztése; a Iegegysze- 
szeiUbb számolástól a legkomplikáltabb 
synkopált beosztásig, 
c) a skálák (hangok) képzései, szár

mazásai, alkalmazása, hangközök egy
másközti viszonya, éneklése,felismerése, 

d) lapról való éneklés (solfage).
Az Itt felsoroltak az elsőtől az ötö

dik-hatodik évfolyam elméleti anyaga.
Akkor következik az u. n. „öszhang- 

zattan“ vagy akkordtan, mely a ma
gasabb zenei elmélethe majd a zene
szerzésbe vezet be.

A „Bihari* cigányzenedében az első 
órák tapasztalataiból úgy látom, hogy 
kellő [egyelem mellett nagyon jó cigány 
muzsikusokat nevelhetünk. Őszintén 
bevallva több a tehetség mint gondol
tuk.

Mi végeredményben nem csak jó 
hangszerkezelóket, zeneileg Intelligens 
generációt is nevelünk és nem lesz az 
sz eset, hogy — ami jelenleg nagyon 
gyakori — egy rendes cigány bandá
ban csak a prímás kottista a többi- 
ekbe csak úgy belekel verni a külön
féle darabokat.

Majd az első év vizsgáján kitknik, 
tud-e a magyar cigány a magyar nó
tán és csárdáson kívül Mozartot meg 
Beethovent szóval klasszikusokat is 
játszani? És megtudja-e állapítani ml 
a különbség a c- és d- dur között?

Siegmann Pál 
elmélet-tanár

a Budapesti Mozart egylet 
karmestere

Astoria
Baross kávéház 
Bizánc kóvéház 
Bodó kávéház 
Bristolt szálló 
Britannia szálló 
Budapest kávéház 
Debreceniétterem 
Déllvasut kávéház 
Dénes étterem 
Fmke kávéház 
Equator kávéház 
Erzsébet királyné sz. 
Fehérholló étterem 
Fehérvárt kávéház 
Gebauer kóvéház 
Qellért szálló 
Gellért kávéház 
Gyuht vendéglő 
Hungária szálló 
Hollandia 
Irredenta kávéház 
Kakuk étterem 
Ketter vendéglő 
Király kávéház 
Kovács kávéház 
Kör kávéház 
London (Anglia) 
Margit park kávéház 
Márvány menyasszoy 
Merkúr káyéház 
Munkácsy kávéház 
Ostende kávéház 
Park kávéház 
Palaee
Pannónia kávéházUjp 
Pannónia szálló 
Pátria kávéház 
Pozsgal étterem 
Ritz szálló 
Royal szálloda 
Selfert kávéház 
Spolarich kávéház 
Széchenyi kávéház 
Trombitás étterem 
Ufa film Berlin 
Vén diófa étterein 
Westend kávéház 
Zöldfa étterem 
Zürich (Schwelz)

Pertics Pál 
Soványka Nándor 
Sárét Elemér 
Tóth Pista 
Kecskeméti Rác J. 
Pertics Jenő 
FarkaB Béla 
Banda Marci 
Vörös Misi 
HorvótjDundusF. 
Rigó Jancsi 
Zsákai Árpád 
Csorba Dezső 
Rác Pál 
Molinári Laci 
Lakatos Gyula 
Id. Berkes Béla 
Zsolnai Lajos 
Gyattai Aladár 
Magyari Imre 
Lakatos Flóris 
Sárközi Márkus 
Budai Gyuszi 
Gáspár Lajos 
LakatosMispTón 
Mursi Elek 
Sípos Sanyi 
Veres Károly 
Kolompár Aladár 
Dulti Károly 
Bujka Ödön 
Oláh Berci 
Horváth Gyula 
Gondi Dezső 
Horváth Rezső 

. Horváth Péter 
Radics Béla 
Kurina Sírni 
Parádi József 
Ifj. Radtcs Jenő 
Bura Sándor 
Balog Dajna Rúd 
Farkas Jenő 
Dombi József 
Torma.,Tóni 
Balogh Jancsi 
Dénes József 
Purcsi Pepi 
Czicza József 
Csorba Gyula

Akiadásért és szerkesztésért felelős • 
dr. Járosi Jenő,

Főmunkatárs, Mázor Béla

Bárd-nyonrda VII., Miksa-ucca 17. 
Felelőt vezető : Bárd J. 

Telefon: József 422-2U
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