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H O R T H Y  M IK L Ó S .
Az idő homokórája pergett, 

pergett és eltelt — tiz esz
tendő, a homokpergés nem 
unalommal telitett volt. Inkább 
szivszorongással teljes. Nem a 
végtelen azúrkék nyugalmas 
kárpitja alatt lefolyt napsuga
ras intermezzo, hanem a ha
ragos Hadúr fekete felhős 
villámaitól szaggatott viharos 
küzdelem infeszitő erőpróbája!

Elmúlt. Lefogyott a tíz esz
tendő homokja. Határkőhöz 
értünk a történelem rögös ut
ján. Jelentékeny határkő, Bi
zonyság egy emberfeletti aka
rás, egy törhetetlen hit, egy 
gigászi tetterő halhatatlan tel
jesítménye mellett.

Tiz évvel ezelőtt felemelke
dett egy férfikar és parancsolt: 
„Állj111 És megállt a horda, a 
sáskahad, visszahúzódtak a 
további rablásra kinyújtott 
görbe újak. Akkor, tiz év előtt 
még e férfi kar mögött alig 
volt segítség. Úgyszólván egye
dül meredt a magasba és mégis 
tudott parancsolni. Ez a férfi 
kar Horthy Miklós kormányzó 
karja volt! Akkor még a le
targikus nemzet nem volt ké
pes egységet alkotni, alig volt 
pár ezer szív, mely szorongva, 
de elszántan dobogott mögötte 
elkészülve a harcra és az utolsó 
küzdelemre. Amikor a férfikar 
parancsa teljesítve lett, hirtelen 
visszatért a vér a sápadt ar
cokba, a remény a letargikus 
lelkekbe és a nemzet a re
ménykedés sugarával szívében

odaállt a csodatevő vezér mel
lé és lelkesen ajánlotta fel 
neki az ország kormánykere
két !

Tiz éve ennek. A nemzet 
ma is ott áll a csodatevő ve
zér mellett szeretettel. Nem 
olyan szeretettel, ami az állam
főnek jár ki, hanem olyan 
szeretettel, mellyel a gyermek 
szereti az apát. Horthy Miklós 
tényleg nem államfő ma már, 
hanem apa. Apja ennek a 
földre tiport, kifosztott szét
szaggatott, agyonsanyargatott 
magyar népnek, amely felett 
még mindig felemelve tartja 
erős férfi karját, melyet ma is 
meghunyászkodva félnek azok, 
akik minden nap várják a 
percet, hogy ismét ránk tehes
sék begörbített ujju kezüket. 
Igen, apja Horthy Miklós a 
magyarnak, mert visszasze
rezte az elveszett hazát, mert 
felnevelt a szétesett magyar 
társadalom helyére egy mási
kat igaz apa szeretettel, gon
doskodó szívvel.

Tiz év nagy idő. Nagy idő 
különösen küzdelemmel, vész
szel telten. Lepergett az óra, 
odaértünk a határkőhöz. Mit 
jelent ez? Talán azt, hogy 
most pihenjünk? Vagy talán 
azt, hogy most már csak verő
fény, napsugár foglalja el a 
vészes felhők helyét fejünk 
felett? Nem. Ez a határkő 
csak arra való, hogy megáll
junk, de csak egy percre, ál
lítsuk meg a vezért, hajtsuk

meg előtte a magyar szeretet
nek, ragaszkodásnak nemzeti- 
színű zászlaját és fonjuk a 
homloka köré a hálának és a 
megérdemelt dicsőségnek ba
bér koszorúját. Azután, ha 
megköszöntük neki a létet, a 
feltámasztást, az újraéledést — 
kérjük, hogy vezessen benün- 
ket tovább I Induljunk !

Vezérünk vezess minket. A 
nagy mü alapjai vannak még 
csak lerakva, most kezdődik 
a tulajdonképení építő munka. 
Mert jaj a mi hazánk gyönyörű 
palotájáról még hiányzik na
gyon sok ékesség és még hi
ányzik a tető.

Vezérünk! Az elmúlt tíz 
esztendő arra való, hogy hitet, 
bizalmat merítsünk a jövő iránt, 
hogy törhetetlen ragaszkodá
sunkat még erősebbé tegyük 
irántad, hogy vakon bízva 
menjünk tovább utánad,

Ünnepeljük a Vezért az el
múlt tiz esztendő utolsó és 
magasztos percében, de már 
nézünk a jövő felé. A jövő 
tiz esztendő felé, amely jövő 
tiz esztendőnek a méhében 
ugyanolyan, vagy talán na
gyobb és keservesebb küzdel
mek készülődnek, de amely 
jövő tiz esztendő hivatva van 
arra, hogy az alatt bevégez- 
zíik a megkezdett munkát.

Vezérünk a hála szavai el
hangzottak ajkainkról, a ho
mokóra ismét pergeti homok
szemeit és mi, akik az imént 
mint hálás gyermekeid járul



.MAGYAR CIGÁNYZENÉNEK LAPJA

tünk magas szilied elé, most 
ismét felállnnk, mint katonák 
a csatasorba mögéd és jelent 
kezünk;

Vezérünk nagybányai vitéz 
Horthy Miklós kormányzó alá
zatos tisztelettel jelentjük, hogy 
áll a sereg, benne a magyar

nemzet minden tagja és alá
zatos tisztelettel kérünk vedd 
kezedbe ismét a zászlót és 
vezess bennünket, hogy bévé 
gezhessük a müvet, hogy szét- 
szaggassuk a viharok villámos 
felhőit, hogy kivívjuk magunk
nak a magyar nemzet éltető

napfényét, hogy a következő 
tiz esztendő alatt a Te fele
melt férfi karod segítségével 
visszaszerezzük Nagymagyar- 
országot!

Dr Járosy Jenő.

M e g h í v ó .

a Magyar Csgányzenészek Országos Egyesület® 1930 évi április 3 án d. u. 4 órakor

1030. é v i  r e n d e s  K ö z g y ű l é s é t
Budapest Vili., Némel-ti. 10 szám alatti hivatalos helyiségében tartja,

T Á R G Y- S 0  R Ó Z Á T
6.) Felrnentvény megadása,
7.1 Tisztikar és választmány megválasztása.
8. ) Indítványok,
9. ) Elnöki zárszó.

1. ) Elnöki megnyitó,
2. ) Jelentés az elmnlt évről,
3. ) Zárszámadás és mérleg előterjesztése,
4. } Számvizsgálat jelentése,
5. ) Jelentés a peres ügyek állásáról és ezekről ha

tározat,
A közgyűlésre a vezetőség a csoportok kiküldötteit meghívja.
A kiküldőitek kötelesek meghívásukat a közgyűlés előtt a vezetőségnek bemutatni.
Indítványok interpellációk a közgyűlés előtt két héttel bejelentendök a központi elnökségnél.— 
A helyicsoportok vezetősége a közgyűlést megelőzően 8 nappal köteles taggyűlést összehívni, 

melyen a tagok a közgyűlési kiküldötteket megválasztják. -  A vezető ség .

M e g h i v  ó.
A M agyar C igányzenészek  O rszágos E gyesü le tének  b u d ap esti H elyicsoportja

1930 március 25-én d. u, 3 órakor tartja,

é v i  r e n d e s  K ö z g y ű l é s é t
T Á R G Y S O R O Z A T :

1. Elnöki megnyitó. 5. Felrnentvény megadása.
2. Jelentés az elmúlt évről, 6. Tisztikar és választmány megválasztása,
3. Zárszámadás és mérleg előterjesztése. 7. Indítványok.
4. Számvizsgálók jelentése. 8. Elnöki zárszó. A veze tő ség .

A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesületének budapesti helyicsoporlja 1930 március 25-én 
d, ti. 4 órakor

t a g g y ű l é s t
tart. A taggyűlés tárgya: Az alapszabályok 37, §-a értelmében a közgyűlési kiküldöttek megválasztása,

A gyűlésen csak azok vehetnek részt, akik tagsági dijukkal nincsenek hátralékban. Tagsági könyv, 
ellenőrzés végett felmutatandó.

A v eze tő ség .
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E l ő r e !
Most egy éve annak, hos>y egye

sületünk vezetésében változás ál
lott be, Uj tisztikar alakult és a 
tisztikar élére két a fővárosi köz
életében igen jelentékeny szerepet 
játszó urat választottunk tiszte
letbeli elnöknek. Tiszteletbeli or
szágos elnök Ilovszky János Bu
dapest Székesfőváros Törvény
hatóságának tagja és a Budapesti 
Helyicsoport elnöke Wigh János 
Vili. kor, elöljáró.

Azóta abból a végtelen szereiéi
ből és jóakaratból folyólag amely- 
lyel a magyar társadalom e két 
kiváló representánsa ügyeinkkel 
foglalkozik, sok minden megválto
zott. Először is tagjaink létszáma 
300 ról 1000 re növekedett. A régi 
kis Kinizsi uicai otthonunkból 
megfelelő helyiségbe költöztünk. 
Felállítottuk a „Bihari" zeneiskolát. 
Az egyesület pénzügyi helyzete 
egyensúlyba került és a magyar 
cigányzene iránti rokonszenv újból 
növekedő irányt mutat. Megalakult 
a prímás szindikátus is. Egy év 
nem nagy idő, de az alapok le 
vannak rakva és most kezdődik 
az az időszak, amikor az alapvető 
munkák után valóra válhatnak 
mind azok a kívánságok és óha
jok, amellyel a magyar cigányze
nészek sorsát a mai nehéz gazda
sági viszonyok között lépésről 
lépésre előbbre lehel vinni. Ilovsz- 
ky János tiszteletbeli elnökünk 
amikor mindnyájunk megbecsülé
séből, szeretetéből a tiszteletbeli 
elnöki széket elfoglalta, nyilatko
zatot telt,

Azt mondotta: Ne várjanak tő
lem sorsuk fordulásában azonnali 
változást, de Ígérem, hogy két 
esztendőn belül lényeges eredmé
nyeket fog az egyesület felmutatni 
ha az én utasításaimat megfogadják.

Ilovszky János intelmét, utasítá
sát az egyesület komolyan vette.

E héten magához kérette Bura 
Károly elnökünket és Dr. Járosi 
Jenő ügyészünket és közölte vele: 
hogy elérkezettnek látja az időt,

arra, hogy a magyar cigányzené
szek kilépjenek a porondra és 
megmutassák az egész Magyaror
szágnak, jiogy a magyar dal ápo
lása terén mire hivatott a cigány
zene. Kifejezte azt az óhaját, hogy 
ennél az első megmozdulásnál 
minden magyar cigányzenész a 
helyén legyen, legyen az zenekar
vezető vagy zenekari lag, eljölt 
az ideje, hogy egyesült erővel, 
rohammal vegye be azt a pozíciót, 
amelyet évszázadokon keresztül a 
magyar közönségnél birt és amely
ről a jazz leszorítani igyekezett. 
Közölte elnökünkkel és ügyészünk
kel, hogy ez év junius elsejét jelöli 
ki annak a napnak, amikor 

ezer cigányzenész felváltva más 
és más prímások vezetése mel
let száz magyar nótát játszva 

foglalja el újból helyét a közönség 
szivében és hogy ennek a hang
versenynek a jövedelme fordilas- 
sék Radics Bélának az egyesület 
diszelnökének síremléke emelésére 
és a jövő évben még jobban ki
szélesítendő Bihari zeneiskola alapja 
javára.

Bura Károly elnökünk eme fel
hívás alapján az intézkedéseket 
megteszi és a következő felhívást 
intézi a budapéstí cigányzené
szekhez,

Folyó évi junius hó 1-én délután 
öl órai kezdettel monstre hang
versenyt adnak a  budapesti cí- 
gányzenészek. Ezen a  nagy együl 
lesen a  prímás szindikátus tagjai 
ülésén, amely még c hóban össze 
ül, lesz kijelölve, az a száz 
magyar nóta, amelyet játszani 
fognak.
Minden zenekari tag  tartozik egy 

együttes próbán és hangversenyen 
megjelenni.

Napi dij fejében minden egyes tag 
a  hangverseny napján a  játszás meg
kezdése előtt öt pengő próba és ját
szási dijat kap.

Jelentkezések határideje április 
hó 15. Jelentkezés naponta délután 
3 -6-ig az. egyesület helységében.

A jelentkezőkből fogja az egye. 
sülét kiválasztani azokat, akik úgy 
ezen az első hangversenyen mint 
a későbbi időpontokban lejátszandó 
hangversenyeken részt vesznek.

B n n n m a a n

Fráter Lóránd -

A régi vidám Magyarország leg
népszerűbb nólaköllője és dalosa 
Fráter Lóránd nincs többé. Elköl
tözött ő is az élők sorából, követ
te hamarosan a hegedű fejedelmét 
Radics Bélát, akit kevéssel elölte 
ragadott el a halál az élők sorá
ból. Miként az ő tragikus vége, 
úgy Fráter Lóránd halála is hir
telen, váratlanul következett be.

A mii It hét el éjén mandulagyu- 
ladást kapott. Nem tulajdonított 
neki nagy jelentőségét, mert ha
sonló baja több Ízben volt. A be
tegség azonban pár nap alatt vál
ságosra fordult. Kisebb műtétet 
hajtottak végre rajta, amely sike
rült is, de közben s/.ivgyengeség lé- 
peü fel nála s csülörtökön meghalt.

Fráter Lóránd mint daliás hu
szárliszt tűnt fel nótáival, amiket 
saját maga kisért, dalolt és legna
gyobb részét szerzetté is. A mun
káért, a zenéért otthagyta a fényes 
huszártiszti élelet s eltol fogva ki
zárólag a nólaköllészetnek szen
telte magát. Leghíresebb szerze- 
niényei voltak : Száz szál gyertya 
Őszi rózsa. — Tele. van a váios. 
— Ütött kopott a hegedűm, Ké
sőbb a hangverseny pódiumon is 
feliépeit s nagy sikerei voltak.

Tavaly kint járt Amerikában is, 
ahol szintén sok dicsőséget szerzett 
a magyar névnek. Olt különösen 
felfigyeltek reá, mert a lapok fel
tárták, hogy az angol király uno
kaöccse, ami nagyrészben fedte is 
az igazat, mert a Fráter család 
ezen ága révén harmadik unoka
öccse volt Mary királynőnek.

Hazafias gondolkozását jellemzi 
hogy Érsemjén községben, ahol 
született, saját költségén bronz 
szobrot állíttatott Bocskay István
nak, akinek szabad hajdúi alapí
tották ezt a községet, — Még mint 
képviselő megnősült, Plósz Sándor 
egykori ígazságügyminiszter leá
nyát vette el, akitől két gyermeke 
született.

Temetése szombaton ment végbe 
a Kerepesi temetőben, ahol tízezer 
főre menő gyászoló közönség gyűlt 
össze. A temetési szertartást Ravasz 
László püspök végezte s a búcsúz
tató után a főváros kiválóbb cigány 
zenekarai eljátszották leghíresebb 
nótáit. A koporsót hétfőn Ersemjén- 
be szállították s Fráter Lóránd tete
mét ott lielve/ték öl ük nyugalomra,
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Bura. Károly
h a r m i n c é v e s  ü n n e p i  ju b i l e u m a  a  Z e n e a k a d é m i á n .

Az o rszág  előkelő tá rsa d a lm a  m árcius 23-án ünnepli 
E gyesü letünk  elnökének harm incéves prím ás! jubileum át.

Az ünnepi hangverseny  p rog ram ja .

Országos Egyesületünk elnöke 
Bura Károly, aki művészeténél 
fogva is egyike a hegedű műve
lőinek, ebben az évben érle el 
primáskodásának harmincadik év
fordulóját. Barátainak és tisztelői
nek az egész országban hatalmas 
tábora van, nemcsoda tehát, ha a 
jubileumát is, kél hatalmas és az 
egész ország előkelőségeit magában 
foglaló fővárosi egyesület, a TESZ 
és a FEHÉRHÁZ BAJTÁRSI 
EGYESÜLET vette kezébe.

Kétszáz tagú rendező bizottság 
munkálkodik már hetek óla azon, 
hogy Bura Károly jubileumát mi
nél bensőségesebbé és minél fé
nyesebbé tegye. Nemcsak a prí
mást akarják ünnepelni benne, 
hanem a magyar nóla és a magyar 
zene fanatikus harcosát is, akinek 
éppen lángoló hazafísága mialt 
kellett otthagyni szülőföldjét, ifjú
sága és sikerei helyét Nagyvára
dok Ünnepelni akarják azonkívül 
a magyar cigányzene távolbalátó 
harcosát, akinek vasenergiája küzd 
legszívósabban az idegen zenei 
inváziók ellen s akinek készsége 
életre hívta a világ első cigányzene 
akadémiáját a Bihari zeneiskolát.

A jubileum ünnepségei 
a m. kir. Zeneművészeti főiskola 
nagytermében zajlanak le és pedig 
március hó 23-án cl. u. 5 órai kez
dettel. Az ünnepségeket négy ki- 
váló zenekar; Bura Károly. Bura 
Sándor, Magyary Imre és Radics 
János együttes „Hiszekegye" ve
zeti be, amit előreláthatólag maga 
az illusztris szerző ; Szabados Béla 
fog dirigálni.

Ezután a társadalmi előkelőségek 
nevében Pékár Gyula és Szörtsey 
József üdvözlik a jubilánst, majd 
régi magyar nóták együttese követ
kezik, u közös négy zenekarral s

azok vezetőivel. Utána Sándor 
Jenő nótáit: Azt mondják, hogy 
tavasz nyílik, — Csak egy szál 
virágot — Hosszú volt a tegnap 
este, énekli el Cselényí József 
Bura Sándor és zenekara kísérete 
mellett,

Majd a jubiláns saját szerzemé
nyű nótái következnek: Ne hite
gess cudar élet — Nem kell ne
kem, (Fényes Lóránd verseivel. 
A nótákat Budán Margit énekli s 
Radics János zenekara kiséri. Itt 
10 perc szünet lesz s a műsor 
második részét dr. Szabó Sándor 
nótái vezetik be, amit maga a 
szerző énekel, Magyary Imre és 
zenekara kíséretével.

Ezután újra három szép Bura 
nóla következik: Nagyvárad — 
Hol vannak ? Kalitkában, Az el
sőnek dr. Melha Armandné irta a 
szövegét a következőnek pedig 
ugyancsak Fényes Lóránd. Ezt a 
nótacsokrot Cselényi József éneke 
fűzi egybe a jubiláns kísérete mel
lett, mig a következő négy Bura 
nótát Sáray Vali és Bury Elemér 
éneklik. Ezek : Szól a nóla szo
morúan (szerző saját szövege) s 
három Fényes Lóránd vers: Ke
resd meg a kicsi szived, — Ha
ragszik az édesanyám, — Dombon 
van egy ház.

Végül Szendrev Ilonka „Izenet" 
dala következik s utoljára adjuk 
a hangverseny clouját, hogy azt 
Nagy Endre, a neves iró és a ma- 
gvar kabaré megteremtője Bura 
Károly nagyváradi földije konfe
rálja. A hangversenyre jegyeket 
nem adnak ki, belépésre a 80 fil
léres műsor szolgál. Á hangverseny 
után pedig a Váci utcai Posch féle 
vendéglőben bankéit lesz. a jubi
láns tiszteletére.

A n a g y v á r a d i  ju b ileu m
A nagyszabású előkészületek s 

maga a hangverseny is alighanem 
meglepetésszerű mozzanatokkal is 
bővülni fognak. S méltó illusztrá
torai lesznek annak a harmincéves

művészi és munkás múltnak, amit 
a jubiláns kiérdemelt. Nagyvárad 
közönsége már őt esztendővel ez
előtt jubilálta ugyan Bura Károlyt 
s ebben az ünneplésben részt vet
tek a román helyi előkelőségek 
is, azonban ezt Bukarestben olyan 
rossz, néven vették, hogy nemcsak 
a jubilánsnak el kellett jönni, de 
menesztették állásaikból azokat a 
román előkelőségeket is, akik a 
magyar cigány ünneplésében részt 
vettek.

Most Csonka Magyarország tár
sadalma lógja megünnepelni. Az a 
társadalom, amelynek ő is lelkes, 
küzdő harcosa. Mert ő is kiiz,d és 
munkálkodik Csonka Magyaror
szág minden hü fiának jövendő 
álmáért: egy uj boldog Nagyma- 
gyarországért.

Bura Kásoly pályafutása
Úgy a nagyváradi 25 ik évfor

duló, mint a most következő har
mincadik egy sikerekben gazdag 
művészi élet eredményei, Bura 
Károly, aki előnevét az elszakított 
kőrösparti Metropolisra emlékez
tetőén vette fel, már fiatal korában 
mint 17 éves gyerek került az 
akkori Bura-banda élére. Hama
rosan megkedvelték és megszeret
ték. 0  volt a Monarchia elit ez
redének a 7-es Vilmos huszárok
nak kedvenc muzsikusa, de_ na
gyon megbecsülték a püspöki aulá
ban is, ahol Schlauch Lőrinc bi 
boros püspök, Sztnrecsányi püs
pök, Szmrecsányi és Széchényi 
püspökök diszlakomáinak muzsi
kusa volt.

Különösen szerelte a jogász ifjú
ság, amely rajongott cile s hamar 
barátjukul fogadták a bihari gent- 
rik. Érthető, ha sikereinek Ilire 
tovább ment s nyáréra a legna
gyobb fürdőtelepek iparkodtak őt 
megnyerni. Jtt megismerkedett az 
ország előkelőségeivel s több Ízben 
felé hajloll az udvar figyelme is. 
Ferenc Ferdinánd trónörökös csa
ládi címerével ellátott arany ké-
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zelő gombbal honorálta a lakodal
mára irt nászdalt; Károly király 
pedig a részére irt Koronázási 
Indulójáért tüntette ki legmagasabb 
elismerésével. Ferdinád bolgár ki
rály is kitüntette s szép dísztár
gyakkal jutalmazták művészeiét; 
Varsóban létekor Mihajlovics és 
Melicher nagyhercegek.

Közben a Dankó szobor javára 
Nagyváradon rendezett cigányver
senyen arany érmet nyert, a jog
akadémia címerével disziletl érem- 
kereszttel Hintette ki. A magyar 
nóta és a magyar cigányene ápo
lásért és fejlesztésért Siófok kö
zönsége kétszer is kitüntette, Első 
Ízben aranyleveiü ezüst koszoruval, 
tavaly pedig hatalmas ezüst pálma
ággal, A világháborúból is hozott 
néhány kitüntetési, köztük a ko
ronás érdemkeresztet a vítézségi 
szalaggal.

Művészetének alapjait olyan ki
váló zenepedagógusok rakták le, 
mint Ruzicska Antal a becsi Opera 
első hegedűse, Schmerovszky és 
Beleznay székesegyházi karnagyok.

A magyar zenetörténetembe a 
Bihari zeneiskola fel állításával irta 
be nevét s valószínűleg el ismeri 
munkásságát saját tábora is, ame
lyet a szociális boldogulás és egy 
jobb jövő felé akar elvezetni s ezt 
a munkásságát, mint az országos 
egyesület elnöke kifogyhatatlan 
energiával és nagy ambícióval 
végzi. Ámbár a sors megtagadta 
tőle azt, amit a legjobban fájlal, 
a tarlós s egy életet végig kisérő 
családi boldogságot. Feleségét a 
nagy emlékű Radics Béla leányát 
Annuskát fiatalon elragadta tőle a 
halál. Ezt a csapást egy évtized 
múltán sem heverte ki, olyan fájó 
sebet ejtett rajta.

A munkában és művészetében 
keres vigasztalást, de megvigasz
talhatják most azok a szerető elis
merő hangok és tények is, ame
lyek harmincadik évfordulóján kö
rülveszik s amelyek méltó ékes
ségei lesznek tevékeny munkás 
életének.

NYÁR t 'KiÁN'i ZENÉSZEK LA I

Durva támadás
a magyar cígáwyaenészség 

ellen.

Mialatt az ezer bajjal luizkődő 
magyar cigányzenészség egyé forr
va a magyarság legszentebb törek
véseivel, úgy idehaza, mini külföl
dön művészetével, kulturális tö
rekvéseivel és tetteivel küzd a 
magyar nemzed ideálokért, idehaza 
olyan durva támadás érte, amely 
éppen azért mert magyar lapban 
és magyar (?) toliból jelent meg 
többszörösen kinos feltűnést és jo
gos felháborodást váltott ki nem
csak a mi sorainkban, de a magyar 
társadalom legszélesebb rétegeiben 
is.

A támadás a NAPKELETcimii
havi folyóiratban jelent meg dr. 
Piohács Margit tollából, aki a zene- 
krilikus palástjába burkolva 
egyszerűen kiakarja irtani a ma
gyar cigányzenét, vagy legalábbis 
discredilálni. A kitűnő kritikus, aki
nek már a neve is elárulja, hogy 
mennyire hívatott az ősi magyar 
jellegek és motívumok feltárására, 
egyszerűen azt állapítja meg rólunk 
hogy mi „minden nemzettől megve
tett idegen népfaj vagyunk, „páriák" 
akiknek inkább a meg/iem engedett 
kereseti források iránt van erős haj
landóságunk, Megállapítja ezután a 
kisasszony, hogy a cigánynépnek 
se Istene, se hazája, se törvényei 
nincsenek, csak babonái és kuruzslói.

A kritikai tudásnak (!) alapos 
érvelésnek, (!) ilyen finom megál
lapításait csokorba szedve végül 
arra a konklúzióra jut a cikkíró, 
hogy a cigányzene nem magyar ha
nem elierditése a régi hagyományok
nak, művészetünket s bennünket 
a teljes kalturálatUmság jellemez, ami 
minden tanítást, mint barbár erő
szakot visszautasít. Misem termé
szetesebb, hogy ezeluitán arra a 
megállapításra is reájut, hogy igazi 
magyar'zene az, amely a fonóban 
és a „tülök szaván" hangzik.

Érthető, hogy a durva támadás 
egyesületünk vezetőségét is megfe
lelő elhalározásra- birla. Meghízta
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ügyészét Járosy Jenő drt., hogy 
a ciiík rágalmazó és a magyar ci
gány zenészség becsületét sértő ki
tételekért a bíróság elolt keressen 
jogorvoslatot. Kritikai vitába mi 
sem bocsátkozunk a kisasszonnyal 
mert a mi szótárunkból, dacára, 
hogy „páriák" vagyunk, hiányza
nak az ilyen finom szavak, mint, 
aminőket ü használ. A kritikai 
döntés jogát pedig ezentúl is ferit- 
tarljuk a magyar közönségnek, 
mert azt Íriszük, hogy az még i-i 
csak jobban tudja, hogy mi áll az 
ő magyar szivéhez közelebb, mint 
az ös magyar nevű kritikus.

A magyarságunk elbirálásál is 
nyugodt lélekkel reábixxuk ugy az 
illetékesekre, mint azokra, akik 
alaposabban ismerik a magyar cí- 
gány zenészség múltját, fejlődését 
és hazafias szereplését, — ne ve
gye tőlünk rossz néven azt sem, 
ha mi a kulturális előhaladás ut
ján nem a „tülök szava11 felé aka
runk haladni, mi nem akarunk 
külön érdemeket szerezni a kul
tuszminiszter ur előtt. A mi hala
dásunk iránya a műveli nemzeti 
irány, törekvéseink és céljaink zá
loga: a BIHARI. ZENEISKOLA. 
Itt azoknak is tanulni lehet, akik 
nem ismerik a magyar cigányze
nészség fejlődési történetét, akik 
kritikai készültségükben és tudá
sukban még olt tartanak, hogy a 
kóbor és vályogveid, vagy vándor- 
népfajt összezavarják (nem hinnénk, 
hogy szándékosan) a magyar nem
zeltel eggyé forrt, vele érző, együtt 
küzdő, magát magyarnak, vallásos
nak, tanulni vágyónak és törekvő
nek valló magyar-cigányzenész- 
seggel,

(m .)

PígyeJm ezfötés. Felhívjuk 
azon tagok figyelmét, akik 
ezideíg működési engedélyei
ket nem kapták meg, de ok
mányaikat már beadták, je
lentkezzenek az irodában Ko
vács Ilona tisztviselőnél.



6. MAGYAR CIGÁNYZENÉSZEK LAPJA

H Í R E K .
A MAGYAR CIGÁNYZENÉSZEK ORSZÁ
GOS EGYESÜLETÉNEK SZÉKHELYE 
Budapest, VIII. Jó/.sef-körut 16 sz.

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

E g y e sü le ti i ro d á n k  h iv a ta lo s  
ó r á i : ü n n e p  k iv é te lé v e l m in 

dennap d. u . 2 -  6-íg-

A v ilá g s a j tó
Radics Béla haláláról

Az országos nagy gyász nyomá
ban, amely Radics Bélát végső ut
ján kisérte, megszólalt az egész 
világsajtója, amely méltó-kegye
lettel emlékezett meg a mi nagy 
gyászunkról. Angol, [randa, német, 
olasz, holland, svéd, lengyel, szláv, 
spanyol lapok és az amerikai sajtó 
révén a világ minden részében 
megemlékeztek Radics Béla halá
láról és méltatták nemes művé
szetét.

A francia „Populere" ezt Írja: 
Meghalt a muzsikus cigányok ki
rálya Radics Béla, aki Európa 
valamennyi uralkodója előtt ját
szott. Csodás muzsikusa volt . . , 
A „Pesler J.loyd" igy méltatja: 
Cigány volt, de a cigányok azon 
művész-fajtájából, akinek művé
szete a Hubermancval szárnyal...

Hasonlóan méltatták nagy halot
tunkat a ,.Daily Mail", a „World", 
az amerikai magyar lapok, a bécsi 
sajtó orgánumai kivétel nélkül, a 
nagy német napilapok é's illusztrált 
folyóiratok, a lengyel „Lodzkie 
Echo Viecori" a spanyol A. B. C. 
a jugoszláv sajtó, az erdélyi ma
gyar lapok. A Prágai Magyar Hír
lap a száraz fa fejedelmét búcsúz
tatja s hasonló kegyelctes szavak
kal Írnak még ma is a küllőid 
lapjai Radics Béláról és haláláról.

Itt említjük meg, hogy a magyar 
sajtó kegyeletét az Írók és Újság
írók Otthon Kőre rótta le, Díszes 
babérkoszorút küldött a koporsóra, 
dr. Halász Lajos ny, államtitkár 
pedig, amint arról beszámoltunk,

a temetésen mély hatású búcsúz
tatót mondott.

A c íg á n y m u z s ík á ró l. A Prá
gai Magyar Hírlapban „Fulgnr" 
aláírással legutóbb hosszabb cikk 
jelent meg a cigánymuzsikáról, 
amelyben a cikk Írója arról pa
naszkodik, hogy Szlovenszkóban 
egyre jobban fakul és halkul a 
cigány művészete, mert nyomják 
a gazdasági bajok és gondok s ezer 
baj között felmorzsolódik ősi te- 
helsége. Majd megállapítja, hogy 
a magyar cigányzene Magyaror
szágon uj virágzásnak indult s ez 
reményt ad a jövőre, ámbár itt is 
ezer bajjal küzd a cigány, Dakon- 
jukturában van, de azért a cigányt 
sehol sem szabad és lehet elfelej
teni, Kell, mint mezei virág, mint 
az illat. Soha se bántsa, ha néha- 
néha elfordulunk tőle, mégis csak 
visszaszálunk hozzá, mert kü'sőd- 
leges szépségeket túléli az, ami 
egy nép igazi belső lényegéből 
fakad. S ilyen a cigány zenéje.

H a lá lo z áso k - A hírneves Pi
ros Józsi zenekarának legutolsó 
élő lagja Zsiga Antal Újvidéken 
meghalt. Zsiga Antalt az egész 
Bácskában ismerték s nagy részvét 
mellett temették el.

Nagyváradon meghalt Pocsí Laci 
prímás, aki n háborúelőtti évek 
leghíresebb és legtehetségesebb ci
gánymuzsikusa volt. A régi biha
riak kedvenc muzsikusa volt s 
cigány kortársai is nagy művész
nek tartották, Önmagával azonban 
sohasem törődött s igy öreg korára 
nyomorba jutott s nagy szegény
ségben halt meg 74 éves korában.

A b a n k ig a z g a tó  te m e té se . 
Debrecenből Írják : A tragikus vé
get ért Létay Lajos bankigazgatót, 
akit a gyorsvonat gázolt halálra 
az egész hajdúság nagy részvéte 
mellett temették el, Á gazdasági 
képviseletek négyezer főnyi kül
döttje kísérte utolsó utján s a 
gyásznak megkapó szint adott, 
hogy a menet élén kilencven tagú 
cigányzenekar haladt, amely az 
elhunyt kedvenc nótáit játszotta.
F e l h í v á s  !

Felkérjük a tagokat saját 
érdekükben , hogy tagsági köny
veiket az április elsején meg
jelenő sárga szinü könyvre 
cseréljék be. A  fehér tagsági 
könyvek érvényüket vesztik.

Budapesti c i p y z e n e M  
játszonah.

Astória 
Bagolyvár 
Baross kávéház 
Bizánc kávéház 
Bőd) kávéház 
Britannia szálló 
Budai Vigadó 
Budapest kávéház 
Cigler étterem 
Debrecen étterem 
Dénes étterem 
Dunapalota 
Enike kávéház 
Erzsébet királyné sz. 
Exellsior
Fehérvári kávéház 
Fehér Holló étterem

Pertics Pál 
Parádi Józsi 
Soványka Nándor 
Balogh Jancsi 
Rigó Jancsi 
Pertics lenő 
Bujka Berci 
Hántás Béla 
Rác Pali 
Mágó Károly 
Sárai Elemér 
ifj. Radics Béla 
Bura Károly 
Csorba Dezső 
Nyári Rudi 
Bujka Jancsi 
Hédervári Ferenc

Gambrinusz étterem 
Gebauer kávéház 
Gellért szálló 
Hungária szálló 
Irredenta kávéház 
Jobb mint otthon 
Kakuk étterem 
Keleti kávéház 
Király kávéház 
Ketter vendéglő 
Kispipa
Korona Vigadó 
Kovács kávéház 
Kör kávéház 
Kovácsevics

Műller Béla és Pista
Rigó Tóni 
Id. Berkes Béla 
Magyari Imre 
Rddics László 
Farkas József 
Budai Gyuszi 
Vil ás Laci 
P. Bertók Vili 
36 Rác Laci 
Bodrics Béla 
Gyémánt János 
Mursi Elek 
Járóka Feri 
szikszói Horváth Lajos

London (Anglia) 
Margit park kávéház 
Metropol szálló 
Merkúr kávéház 
Munkácsy kávéház 
Molnár étterem 
Népopera kávéház 
Ostende kávéház

Veres Károly 
Lakatos Gy. és V 
Toll Árpád 
Bujka Ödön 
Oláh Berci 
Horváth Béla 
Korodi Gyula 
Horváth Gyula

Park kávéház 
Pannónia kávéház 
Pannónia szálló 
Palace kávéház 
Pátria kávéház 
Posch élterem 
Pozsgai étterem 
Raposa étterem 
Rivéria
Royal szálloda 
Rózsadomb étterem 
Seifert kávéház 
Spolarich kávéház 
Széchenyi kávéház 
Trombitás étterem 
Vén diófa étterem 
Valéria kávéház 
Westend kávéház 
Zöldfa étterem 
Zürich (Schweiz)

Gondi Dezső 
Horváth Péter 
Radics Béla zenekara 
Gy. Lakatos test. 
Kurina Sírni 
Lakatos Gyula 

Torma testvérek 
Dani Gyula 
Gy. Vörös Misi 
Bura Sándor 
Toll Jancsi 
Sípos Sanyi 
Farkas Jenő 
Kolompár Aladár 
Torma Tóni 
Dénes József 

Károlyi Árpád 
Gáspár Lajos 
Czicea József 
Csorba Gyula

Ujp.

Kiadásértés szerkesztésért felelős: 
dr. J árosi Jen ő ,

Főuumkalárs: M á zo r B é la

Bárd-nyonida VI!., Miksa-ucca 17. 
Felelős vezető : Bárd J. 
Telefon : J. 422-29.
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