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llovszky  Já n o s
neve immár második esz
tendeje ragyog egyesületünk 
homlokzatán, ahova nemcsak 
ékességül, de az egész cigány
zenész társadalom apostolául 
állította őt a gondviselés.

Az elmúlt hóban megtartott 
közgyűlésünk még az első év
ben megnyilvánult örömnél is 
nagyobb lelkesedéssel erősí
tette meg őt díszelnöki tiszt
ségében, félreérthetetlen doku
mentálásául annak, hogy a 
magyar czigányzenészség meg
érlelte és hűen követi őt meg
kezdett reformátori munkájá
ban.

Tiszteletbeli elnökünk mű
ködése uj korszakot nyitott a 
magyar czigányzenészség törté
netében. Megismertetett bennün
ket mint dolgozó és hasznos 
tagjait a magyar társadalomnak. 
Megszerezte számunkra a pol
gári becsület tisztességét, elis
mertette hazafiasságunkat. Tető 
alá juttatta a Bihari zeneisko
lát és ezzel uj fényt, uj hírne
vet s érvényesülési lehetőséget 
szerzett művészetünknek. És 
ami legnagyobb sikere v o lt: 
öntudatra ébresztett bennünket 
is a halódás legsötétebb nap
jaiban.

Uj elnöksége küszöbére 
esik hatalmas és ragyogó ide
ája : az ezer czigány hangver
senye. Döntő rohama lesz ez 
az uj életre, uj dicsőségre in
duló magyar Czigányzenész 
seregnek. Az egész világ fel 
figyelt már a grandiózus mű

vészi eseményre s hisszük, 
hogy május 29-íke a magyar 
cigányzenészség díadalnapja 
lesz s meghozza a v ezér: 
llovszky János nagy remény
ségét is : uj hódilások, uj bol
dogulások lehetőségét.

Boldog bizakodással és tör
hetetlen reménységgel köves-

Hatalmas, világraszóló terv meg
valósításához fogott a Magyar Ci
gányzenészek Országos Egyesülete. 
Tiszteletbeli elnöke : llovszky Já
nos tőrv. hat. tag indítványára el
határozta, hogy az idei Szent Imre 
ünnepségek keretében grandiózus 
czigány-hangversenynyel fog de
monstrálni a magyar nóta és czí- 
gányzene mellett.

Mire e sorok megjelennek már 
lázasan folynak az előkészületek, 
hogy a kész programot sikeresen 
valóra váltsuk s a magyar nóta 
ünnepe tényleg olyan hatalmas 
zenei esemény legyen, aminőnek 
tervezője szánta s amivel magunkra 
és a cigányzenére irányíthatjuk újra 
az egész világ figyelmét.

Az ezer tagú zenekar 
monstre hangversenye május 29-én 
d. u. fél 5 órakor lesz az F. T. C. 
pályán s azon kilencszáz vonós, 
nyolcvan nagybőgős és 20 cimbal
mos tog felsorakozni s 14 prímás 
vezetése mellett a magyar dalos

sük őt, aki a magyar cigány 
zenészségnek utat mulatott a 
pusztában és azon munkálko
dik, hogy elhozza számára az 
ígéretek országát: a boldog 
államban, megbecsült polgár 
módjára és művészetéből jól 
élő magyar czigányzenész je
lenét és jövőjét.

kincstár legszebb gyöngyeit fogja 
eliátszani. — Fellépnek ezenkívül 
a hangversenyen Fáy Szeréna, aki 
a prológot szavalja, majd Kőszeghy 
Teréz, Varga Ferenc és Cselényi 
József, akik magyar dalokat fog
nak énekelni.

A hangverseny fővédője József 
ltir, herceg, védnökei; Drehr Imre 
államtitkár, dr. Ripka Ferenc fő
polgármester, dr. Sipőc Jenő pol
gármester, Lieber Endre és Purebí 
Győző tanácsnokok,továbbá Ilovsz- 
ky János ,Iőv. biz. tag. — Tiszta 
jövedelmét pedig egyrészt Radics 
Béla síremléke javára, másrészt a 
..Bihari zeneiskola" fenntartására 
fordítjuk.

Az előkészítő munkálatok az 
országos egyesület kebelében foly
nak s ezeket dr. Júrossy Jenő irá
nyítja. Gondoskodás történt, arról 
is, hogy a tágas pálya minden ré
szén hallható legyen a hangver
seny s erre a célra uj hangszóró
kat szerelnek fel, a Rádió pedig

tooo
c igányzenész  kasigversesiycz 

stiáfus 29~éis az F. T. C. pályára,

— A magyar nóta világraszóló nagy ünnepe. —
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az egész világ; számára
továbbüja a páratlan zenei ese
ményt.

Ilovszky János biz. tag, akitől 
az idea származik a következőket 
mondta munkatársunknak :

— Mint az egyesület elnöke 
feltétlenül elvárom és megkívá
nom minden egyes czigányzenész- 
lő!, hogy ezen a napon megtegye 
a maga kötelességét, Olyan rend
ben és olyan lelkesedéssel kell 
felvonulnunk erre a hangver
senyre, mint a csatába induló 
hadseregnek. Itt is a lelkesedé
sünktől, fegyelmünktől függ a 
siker, csakhogy itt nem puska 
golyók, de a műélvezetet meg
háláló közönség tapsai fogadnak 
majd bennünket.

— Véleményem szerint ez a 
hangverseny döntő és sikeres ro
hamunk lesz az egész világon meg
gyengülő jazz-front ellen s rajtunk 
áll, hogy a reánk várakozó si
kert teljes mértékben kihasználjuk,

Előrelátható, hogy a magyar 
czigányzenészség megszívleli vezére 
komoly intelmét és teljes szívvel 
és lélekkel támogatni fogja a gyö
nyörű terv megvalósítását.

Az egyesület vezetősége külön
ben gondoskodott arról, hogy a 
nagy dicsőségnek részesei lehesse
nek

a jobb vidéki zenekarok
s. Éppen ezért Szalay Lajos és 
Dombi István helyszerzők megbí
zást kaptak a vidéki résztvevők 
megszervezésére és beállítására. 

Nagyon valószínű, hogy a ha
talmas hangversenyt rövidesen, de 
legkésőbb augusztus 30-án megis
métlik, mert a kitűzött 101 magyar 
nóta eljátszására r.em elegendő egy 
délután. Kétórás műsor keretében 
legfeljebb 50 magyar nóta játsz
ható el, igy a 101 nóta két rész
letben s 28 primás vezénylése mel
let kerül műsorra.

A magyar nóta nagy ünnepélyé
nek

M űsora
a következő:

1. Rákóczi kesergő (Tárogató)
2, A magyar dal. Ejmondja S.

Fáy Szeréna a Nemzeti Színház 
örökös tagja.

3. Himnusz. Vezeti Bura Károly 
a M, C. O. E. elnöke.

4. Magyar nóták 20 tagozatban, 
játsza 1000 cigány mindig más_ pri
más vezetésével. Ennek keretében 
dalokat énekel: Nagy Izabella a 
Magy. kir. Operaház tagja, Kősze
gi Teréz a Városi Színház tagja, 
Cselényi József a Nemzeti Színház 
tagja, Varga Imre a Városi Szín
ház tagja.

Az 1000 tagú zenekar az ösz- 
szes prímások vezetésével játszik. 
Részletes műsort s a nóták szöve
gét a helyszínén kapható program 
foglalja össze, ára 20 fillér.

JS u ra  K á r o l y
h a rm in cév e s  ju b ileu m a
— M e g lc a p ía  a  T esz n a g y é r m é i

A íőváros előkelő társadalmá
nak az egész magyar és zenevilág
nak nagy érdeklődése mellett, ma
gyar nóta hangverseny keretében 
ünnepelte március 23 án ügyvezető 
elnökünk Bura Károly harminc
éves primási jubileumát. A jubi
leum a Tesz. és a Fehérház Baj
társi egyesületek rendezésében a 
Zeneakadémia nagytermében folyt 
le meglepő ünnepségek mellett s 
a nagy termet szororgásik meg
töltő közönség előtt.

A jubiláns hangverseny a Ma
gyar Hiszekegy előadásával kezdő
dött, amelyet Bura Károly,Magyarv 
Imre, Radics János és Bura Sán
dor egyesitett zenekara adott elő. 
Ezután Ezatmáry István a Petőfi 
Társaság nevében, vitéz Mándoky 
Sándor tábori föesperes pedig a 
társadalom nevében üdvözölték a 
jubilánst.

Ezután a négy zenekar három 
régi magyar nótát adott elő töké
letes művészettel majd Cselényi 
József, Sándor Jenő dr. dalait éne
kelte nagy hatással. Bura Károly 
nótáit a szerző kísérete mellett 
Bodán Margit, dr. Szabó Sándor 
veszprémi törvszéki elnök nótáit 
ugyancsak a szerző adta elő.

Nagy várakozás fogadta a jubi
láns újabb nótasorozatát is, ame
lyet Cselényi József, Buray Ele

mér, Sáray Valéria és Szendey 
Ilona énekeltek váltott zenekari 
kísérettel.— Bura Károlyt az egész 
hangverseny folyamán nagy szere
tettel ünnepelte a közönség s za
josan megtapsolta akkor is, amidőn 
a közönség ajándékát egy művé
szi alkotásu fehér hegedűt átnyúj
tottak neki.

Hangverseny után a jubilánst 
barátai népes banketten ünnepel
tek. Itt Szőrtsey József a Tesz 
ügyvezető igazgatója mondott ün
nepi beszédet és átnyujtotta részére 
a Tesz nagy érdemkeresztjét. Ezt 
a kitüntetést a jubiláns a követ
kező szövegű okirattal kapta:

Mi, a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége jelen levelünkkel bizony- 
súgói teszünk arról, hogy 

U u r a  K á r o l y  u r  
a Tesz. jubileumi érdemjelvényt 
Hazájához és Nemzetéhez az ezer
éves Magyarország történelmének 
legfájdalmasabb korszakában is 
tanúsított odaadó és rendíthetet
len hűsége, bátorsága, nemkülön
ben a közjaváért végzett önzetlen 
munkálkodása jutalmául nyerte. 
Ez öt a trianoni vész utáni ma
gyar társadalom legjobbjainak so
rába emelte. Legyen ez a jelvény 
majd a boldogabb időben örök és 
büszke bizonysága annak a vi
gasztaló igazságnak, hogy nem 
veszhet el az a nemzet, melynek 
kebelében egész emberek születnek.

Kelt Budapesten, az Urnák 
1929, keresztrefeszitésiinknek ti
zedik esztendejében.

Szőrtsey ]ózset Dr. Szontágh Tamás
kormányiőtanácsos m. kir. tanácsos,

ügyv. elnök elnök

Válts^ki
uj tagság i igazo lván yát

a régivel nem Játszhat.
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A magyar cigányzenészség nagy 
érdeklődése mellett zajlott le ápri
lis 3-án országos egyesületünk ren
des évi közgyűlése, amely a napi
rendre tűzött fontos egyesületi 
ügyek letárgyalása után általános 
tisztujitással zárult, A választás az 
eddigi elnökséget erősítette meg 
positíójában, ami legszebb elisme
rése annak az eredményes mun
kának, amit az uj vezetőség az 
egész cigányzenész társadalom ér
dekében végez,

A választmányba, titkári tiszt
ségbe azonban uj nevek kerültek, 
biztató reményekül az elkövetke
zendő közös munka sikeréül,

A közgyűlésen llovszky János 
székesfőv. törv. hat. biz. tag, tisz
teletbeli elnökünk elnökölt. Jelen 
voltak: Bura Károly ügyv. elnök 
Orsolya Géza alelnök, Lillin Jó
zsef titkár, Járosy Jenő dr. ügyész, 
Mázor Béla szerkesztő, Forízs Sán
dor, Járóka Sándor és Torma 
Gyula ellenőrök, Oláh Lajos, Ko
vács János, Lakatos János, Járóka 
Pál, Farkas József, Rácz József 
vál. tagok. Mint a budapesti cso
port küldöttei: Rácz Béla, Farkas 
Vince' tottlalusi Horváth Jancsi, 
Farkas Géza, Rácz Antal, Kovács 
Károly, Dombi István. A vidék 
részéről; Rafael Sándor (Csongrádi 
Budai István (Hódmezővásárhely) 
Szalay Lajos (Pápa) Lóié Kálmán 
(Törökszentmiklósi Makai László 
(Kispest).

R ad ics B é la  em léke
llovszky János tb. elnök a köz

gyűlés megnyitása után megemlé
kezett Radics Béla elhunytáról. A 
haláleset sokakat döntött gyászba 
s olyan nagy részvétet váltott ki 
az egész magyar társadalomban 
amire még alig volt példa, Radics 
Béla diszsirhelyen nyugossza örök 
álmát, mi pedig fogadjuk meg, hogy 
emlékét kegyelettel fogjuk meg
őrizni.

Indítványára a közgyűlés egy 
percig néma csöndben felállva em
lékezett nagy halottunkra s azután 
elhatározta, hogy részvétéről a 
családot jegyzőkönyvileg értesili.

A szomorú akkord után Lilin Jó
zsef titkár elmondta

évi je len tésé i,
amelyben megemlékezett az elmúlt 
esztendő minden fontosabb ese
ményéről, Utolsó közgyűlésünket 
még egy sivár pince helyiségben 
tartottuk, ma pedig munkánk ered
ményeként szép egyesületi helyi
ségünk, iskolánk van és a cigány
zenészség eljutott oda, hogy úgy 
a társadalomban, mint hivatalok
ban elismerik, méltányolják. Mind
ezt tb. elnökünknek köszönhetjük, 
aki megragadta sülyedő hajónkat 
és munkatársával Bura Károly 
ügyvezető elnökkel uj, sikeres 
irányba terelte,

Beszámolt ezután Lilin titkár a 
Bihari zeneiskola fölállításáról, majd 
jelentette, hogy az öregség esetére 
való biztosítás kérdését is próbálta 
a vezetőség megoldani, ez azonban 
addig is mig a kérdés rendezése 
sikerül, felmentjük a tagdíj fizetés 
alól s fizetjük állandóan és zavar
talanul a temetkezési segélyeket. 
Karácsonykor 600 pengő segélyt 
osztottunk ki s tb. elnökünk köz- 
beiárására a VIII kerületben 25, 
a IX-ben 15 cigányzenész család
nak szereztünk segélyt. Az egye
sület a múlt évben cca ezer tag 
igazolását látta el, amit a hatósá
gok el is fogadtak.

Az elhelyezés terén is javult a 
helyzet, habár végleges megoldást 
nem is nyert mindenesetre örven
detes, hogy a külföld is egyre sű
rűbben keresi a magyar cigányt.

A hely icsoportok
is derekas munkát végeztek s ve
lünk harcolnak a szebb jövőért, 
Pápán Szalay Lajos ottani törv. 
hat. tag csoportvezetőnknek sike
rült a pápai zeneiskolát megszer
vezni és a város támogatását meg
szerezni. Csongrádon Rafael titkár 
jelentése szerint hasonló akció van 
folyamatban.

Egyesületünknek Budapesten 
ezer tagja van, ugyanannyi van vi
déken, de mire vár még az a tíz
ezer aki kivid van? Reméljük, hogy 
az eredmények jobb belátásra bír
ják őket s mielőbb itt lesznek kö
zös táborunkban.

3

A titkári jelentéshez szólva Sza
lay Lajos (Pápa) elismeréssel kon
statálja, hogy az egyesület dereka
san dolgozik a cigányzenészség 
érdekeiért. Erre annál nagyobb 
szükség van, mert vidéken szomorú 
a helyzet. A cigányzenészeknek 
itt jóformán betevő falatjuk sincs 
és hiába van bennük jóakarat, 
legtöbben a tagdijakat nem tudják 
megfizetni. Majd indítványt lesz, 
hogy a vezetőség kérvényezze az 
illetékes minísteriumnél a zenedijak 
leszállítását, hogy a vidéki kávé
sok tarthassanak zenét,

A közgyűlés a titkári jelentést 
a pápai elnök indítványának elfo
gadásával egyhangúlag elfogadta. 
Á halározat kimondásánál llovszky 
János tb. elnök nagy elismeréssel 
emlékezett meg Bura Károly ügy
vezető elnök működéséről, aki a 
vele dolgozó válaszmánnyal együtt 
megvalósította a Bihari zeneiskolát. 
Majd hasonló elismeréssel adózott 
Járossy Jenő dJ. és Lillin József 
titkár munkássága iránt is, vala
mint Kovács Ilonka tisztviselő mű
ködéséről,

Ezután Lillin titkár ismertette a 
zárszámadást és mérleget, amit a 
közgyűlés elfogadott s a vezető
ségnek a szokásos felmentvényt 
megadta. A peres ügyekről Járossy 
dr. tett a közgyűlésnek jelentést, 
amit tudomásul vettek.

A v á lasz táso k .
Végül a tisztujitásra került a sor. 

Oláh Lajos hálás köszönetét mond 
llovszky János tb. elnöknek és arra 
kéri, hogy ezen tisztsége újabb 
elfogadásával továbbra is legyen 
támasza az egyesületnek. Ugyan
csak arra kéri Bura Károly ügy
vezetőt is, hogy vállalja a központ 
vezetését, A közgyűlés erre llovszky 
Jánost tb. elnökké, Bura Károlyt 
pedig ügyvezető elnökké egyhangú 
lelkesedéssel megválasztotta.

Alelnökké: Orsolya Gézát és 
Bálint Jánost, pénztárossá : Balogh 
Józsefet, főtitkárrá : Lilin Józsefet, 
titkárrá : Lukács Istvánt, föellen- 
őrré; Fórizs Sándort, ellenőrré : 
Torma Gyulát, számvizsgálókká: 
Lakatos Laiost. Járóka Sándort, 
jegyzővé : Szendrey Gyulát meg
választották.

Ezután megválasztották a választ
mányt is. Rendes tagok: Oláh 
Lajos, Búzás Lajos, Gáspár József, 
Kovács János, K. Kovács Gyula, 
Bujka Márkus, Budi János, Járóka 
Pál, K. Kovács János, Megyesi 
János, Lakatos János, Farkas Jó
zsef, Kunu Vilmos, Dénes József,



Bura László, Berkes Andor, Hor
váth László, Bacuda Ede, Parádi 
József, Rácz Lala, ; póttagok : Jós- 
vás Árpád, Tudomány István, Jónás 
Poldi, Bujka Berci, Megyaszay 
Gyula, Pozsár György,

Ind ítványok .
A szentesi csoport 'indítványát 

az ingyenes gyógyszerekre s na
gyobb vidéki propagandára nézve 
a közgyűlés tárgyalás végett a vá
lasztmány elé utalta,

Rafael Sándor a csongrádi cso
port nevében indítványt terjesztett 
elő a temetkezési segélyek újabb 
felemelésére és azonnali folyósítá
sára. Lilin József válaszában kifej
tette, hogy ma még az egyesület 
nem elég erős az illetékek feleme
lésére, Ilovszzky János arra kérte 
a vezetőséget, hogy a temetkezési 
segélyt azonnal utalják ki. Bura 
Károly utalt arra, hogy ő már 
székfoglalója alkalmával testületi 
biztosítást fog kötni, hogy mindenki 
250 pengő segélyt kapjon, azonban 
Ilovszky János tb. elnök kifejtette, 
hogy ez a kérdés ma még ilyen 
formában megoldhatatlan. Oláh 
Lajos azt javasolja, hogy halálese- 
tenkint 50 fillér hozzájárulást űzes
senek a tagok. A közgyűlés a kér
dést előkészítés végett kiadta a 
választmánynak. Végül Ilovszky 
János elnök előadta a május 29-éré 
tervezett monstre hangverseny ter
vét, amit a közgyűlés nagy lelke
sedéssel magáévá telt. Ezzel a köz
gyűlés véget éri.
« i N H i i i i B H H n u a u H i e t

Rácz Is tv á n  f  
Dorogi György f

A csongrádi első zenekar 
kellős gyásza

Csongrádon Kompó Béla közkedvelt 
zenekarát súlyos csapás érte. Meghalt 
Rácz Pista, a vaskapocs ujjtt „orgo
nista selyem brácsás" az országos vi
szonylatban is elsőrendű cigányzenész 
a magyar nóta brilliáns kísérője és 
illanna negyednaprn kísérő társa : a
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szintén jöhirnevti kontrán, Dorogi 
Gyurka is elhunyt.

Rácz lstvánszép karóért futott meg.
A híres „Vásárhelyi Béla11 cigány- 

zenekarának 15 esztendeig volt példás 
szorgalmit tagja, akivel nyaranta ké- 
lix fürdőn és Tátrafiireden muzsikált 
Vásárhelyről Szabadkára, a jóhirnevii 
Hasi Kálmán zenekarához került, ott 
évekig működött, majd Szegeden, a 
Bordics zenekarhoz, később Budapestre 
ahol Parádi Sándor, majd Berkes Berci 
zenekarával szolgálta az eredetiségé
ből még ki nem vetkőztelelt igazi vér
beli magyar nemzeti zenekultúrát. Az
tán Szegeden, Szénási Kálmán zene
karánál játszott, majd részt vett a vi
lágháborúban. Az összeomlás után 
Csongrádon telepedett le. Attól fogva 
Kornpó Béla zenekarával működött a 
legnagyobb szorgalommal, mint zene
karok s a város közszeretetben és 
tiszteletben állott derék, jellemes mu
zsikusa. Mig egyszer csak a vonó ki
ki n,.m hullott kezéből . . .

Dorogi Gyurka konlrás ugyancsak 
jóhirnevü muzsikus volt. Résztvett több 
vidéki kitűnő zenekarban, köztük Kecs
keméten a hires Balogh Bandi zene
karának volt tagja huzamosabb ideig. 
Onnan 23 éve került Csongrádra, még 
Turcsi Pista idejében. Itt később ajó- 
hirnevű és feledhetetlen Farkas Balázs 
volt prímása, akinek elhunyta óta a 
szintén közszeretetben álló Kompó 
Bélával muzsikált. 4 - 5  hónapig bete
geskedés után állapota válságosra 
fordult s 6 heti szenvedés után 56 • 
éves korában őt is elragadta a haiál 
Özvegyén kivül 4 árvája, kiterjedt ro
konsága s a zenekar gyászolja. Teme
tése március 23-án, mig a Rácz Ist
váné előbb, 26-án történt mély rész
vét mellett.

Deák Tamás 
karmester.

a m i a i g a i a i i B g i B m ,
L engyel ezredes

— h a jd a n i p r ím á s á h o z

A magyarsággal való együttélésnek 
és a cigányzenész megbecsülésének 
ritka szép dokumentuma az a levél, 
amit Bura Károly elnökünk kapóit 
Psibill Károly lengyel ezredestől. A 
levelet Bura Károly 30 éves jubileuma 
alkalmából irta a lengyel ezredes, s 
m a g y a r í tI  irt sorai így hangzanak:

A Magyarság-ban olvasom, hogy 
megünnepled sikerekben é.q elisme

JAGYAR GIGÁNYZENESZEK LAPJ/

résben gazdag prirnási pályádnak 
harmincadik évfordulóját. Régen el
múlt idők emlékeit hozza eszembe. 
Mindketten fiatalok voltunk, Nagy
várait magyar volt és Bemer-tér 
hangos volt a gyönyőtü magyar nó
táktól. A Te hegedűd az limitében 
kacagott, sirt, vigasztalt. . .  Mi min
dem történt azóta ? I Szegény Ma
gyarország! Szegény Nagyvárat!! 
Sir a lelkem, Ita tájolt gondolok és 
nem találok feleletet rá, hogy mivel 
érdemelte ki magának a magyar ezt 
a kegyetlen sorsot . . . Kedves Ká
roly barátom, ha csak gondolatban 
is, ott vagyok én is a te szép ünne
pélyeden és tiszta szívből kivánom 
neked, hogy az Eg áldása kísérjen 
tovább is életutadon és jutalmazza 
meg bőven azt a szép kellemes, órát 
amelyet te magyar testvéreidnek és 
nekem is szereztél.
A „Magyarság" azt irta a lengyel 

ezredes leveléről, hogy arra büszke 
lehet nemcsak Bura Károly, de az 
egész cigányzenészség.

PÖzrtiTnirY “ű r
A zsendülő tavasz fűszála a sírján 
zöldül, s muzsikáló lelke már a 
mennyei karok énekében gyönyör
ködik. Muzsika volt éltető eleme 
mindig. Apjának, nagyapjának, 
minden ősének Istentől való mu
zsikába készsége ott lobogott élő, 
igaz érzéssel az <3 lelkében is. 
Mert Pozsár Endre plébános zenész, 
még pedig cigányzenész famíliából 
került a paróchiára s cigányszárma
zását soha nem titkolta, sőt büszke
séggel emlegette.

Szegény cigányfíu volt, de láng
eszét megbámulta tanítója, papja. 
Az akkori híres cigányprímás Rácz 
Pali, meg a többiek adták össze 
a taníttatásra valót, később pedig 
a vád püspök gondoskodott róla 
egész a reverendáig, melynek méltó 
viselője volt mindig. Gyülekezeté
nek igazi, népét szerető, hazafias, 
vallásos papja volt, kinek jószivé- 
rfíl sokat beszéltek és beszélni 
fognak még ezután is.

Porrészei a szentlőrínckátaí te
metőben pihennek, de pihen az 
elárvult brácsa is, melyen megré- 
multak a burok, nem zengik többé 
a nótás cigánypap gazdag lelkének 
muzsikábasirt szent érzéseit, — Le
gyen ez a pár sor Írásom kegye- 
leles levél az ő siri koszorújában!

Murgács Kálmán.
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A Budapesti Kávésok Ipar- 
testülete elhatározta, hogy a 
trianoni szerződés tizedik gyá
szos évfordulóján az összes 
budapesti kávéházakban szü
netelteti a zenét A kávésok 
hazafias elhatározásukat kö
zölték egyesületünk vezetősé
gével, amit ezúton hozunk a 
zenekarok tudomására.

A Bihari zen e isk o la  h ang
versen ye . Az évzáró felé köze
ledő Bihari zeneiskola május 11-én 
tartja első növendék hangvei senyét 
és pedig a Zeneakadémia kister
mében d. u. 5 órai kezdettel. — 
Felkérjük az egyesület tagjait, hogy 
a hangverseny jegyeinek eladásá
val iparkodjanak a zeneiskola fen- 
tartási költségein enyhíteni.

A z erdélyi c igán yok  mű
k ed velő  e lőad ása . Érdekes 
műkedvelő szinielőadás volt Maros- 
újváron. Az előadás szereplői kizá
rólag a cigánysor lakóiból kei ültek 
ki. A cigányműkedvelők Guttsch- 
lag Frigyesné A nubiai leány című 
dalos színművét adták elő Katona 
József tanító rendezése mellett 
magyarul, még pedig igen nagy 
sikerrel. A színpadon meglepő 
otthonossággal és ügyesen forgo
lódó szereplőket a felvonások vé
gén lelkes ovációkban részesítette 
a termet zsúfolásig megtöltő kö
zönség. Különösen nagy sikere 
volt Hálta Húsnak, aki a nubiai

leány szerepében aratott nagy si
kert temperamentumos táncaival.

Thüríngíában tilos a néger  
z e n e ! Rohamosan terjed a jazz 
miatti csömör az egész világon. 
Újabban Thűringiában is betiltot
ták a néger táncot és zenét. A 
tilalmat Frick dr. Thűringía nem
zeti socialista ministere adta ki s 
ennek értelmében Thűringiában 
ezentúl tilos a jazz-band és dobmu
zsika, a néger tánc, a néger dal és 
a néger darab. A négerek állandó 
szerepeltetése a német kultúra ar- 
culcsapása — mondja a rendelet, 
A rendőrhatóságok a legszigorúb
ban kötelesek ügyelni a rendelet 
betartására s azoktól akik megsze
gik a rendelkezéseket, megvonják 
az iparengedélyt.

A cim balm os sik ere. A sze
gedi zenekarok megbecsült cim
balmosa volt sokáig Rácz István, 
aki néhány évvel ezelőtt kiment 
Párisba, majd Stokholmba, ahol 
le is telepedett. Ma már ismert 
nevű művésze a legjobb társasá
goknak s legutóbb az a kitünte
tés érte, hogy játékát meghallgatta 
a svéd trónörököspár és az udvar. 
A svéd lapok mind megemlékez
nek a magyar cimbalmos virtouz 
játékáról s négy nagy lap az arc
képét is közli.

A vasu tas zen ek ar ellen
Szegedről Írják nekünk: Csa- 
by Sándor főtitkár vezetésével az 
elmúlt napokban a Magyar Cigány
zenészek Országos Egyesülete sze
gedi csoportjának egy küldöttsége 
kereste fel Veress Gábor dr. máv. 
üzletigazgatót, akit a szövetség ne
vében arra kértek, tiltsa al a tény
leges vasúti alkalmazottakat attól, 
hogy azok zenekarokat alkotva 
bálakon és esküvőkön pénzért 
muzsikáljanak. Szegeden ugyanis 
annyi a nyomorgo keresetnélküli 
cigányzenész, hogy ezek helyzetét 
még csak súlyosbítják az ilyen 
diletáns zenészek. Veress üzletigaz
gató jegyzőkönyvet vétetett fel a 
panaszról és ígéretet tett, hogy az 
ügyet kivizsgáltatja,

______ ________ _______S

C igányhangverseny K a
posvárott. A kaposvári cigány
zenészek május elején nagyszabású 
cigányhangversenyt rendeznek, s 
enek védnökségét a főváros elő
kelő urai és hölgyei vállalták el. 
A hangversenyen Bök — Czinka 
Panna, Csemák, Bihari — Lavotta 
számok, együttes zenekari darabok, 
ezenkívül cimbalom, tárogató,cselló 
és klarinét szólók szerepelnek.

Találtunk eg y  zá logcéd u 
lát Dula névvel megjelölve. Iga
zolt tulajdonosa átveheti az Egye
sületben.

Női cigányzen ek art keres 
egy külföldi ügynökség hosszabb 
szerződéssel. Felhívjuk a 30 éven 
alóli női játékosokat, hogy ameny- 
nyiben a zenekarban óhajtanak 
állást vállalni,— jelentkezzenek az 
Egyesületben.

A ném et stúdió köszöneté.
A németországi rádiósoknak leg
kedveltebb műsor számuk a ma
gyar cigányzene, amit változatos, 
értékes programmal s legjobb zene
karainktól a magyar Stúdió továb
bit. Legutóbb Magyari Imre és 
zenekara muzsikáját adta a Stúdió 
Berlinnek, amire másnap a ma
gyar állomás a következő sürgönyt 
kapta Berlinből:

— Hálás köszönetét a kitűnő 
cigánymuzsikáért. A vétel itt első
rangú volt, meleg üdvözlettel 
Knöpfke és dr. Flesch igazgatók.

A m agyar c ig á n y zen e  
győzelm e N ém etországban.
Az 8 Uhr Blatt Cigányok Berlin
ben címmel nagy cikket közül, 
amelyben azt írja, hogy a jazz- 
band teljesen háttérbe szorult Ber
linben, mert ma már ̂ minden jobb 
étteremben, kávéházban, szállodában, 
tánchelyiségben a magyar cigány 
játszik. Azt Írja a lap, hogy ez 
egész Berlin külső képét és han
gulatát befolyásolja. A vérpezsdítő 
ritmus után a szívhez szóló bána
tos muzsika uralkodik az európai 
New-York életében,
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M á r a  c íg á u y z e n é s z e k tő l
is  fé ln ek . A prágai Narodni po
litika s/.erint annak oka, hogy a 
Felvidéken ma is magyarosítás fo
lyik, cigányzenekarok tultengése. 
Egész Felvidék a legnagyobb vá
rosoktól a kis községekig tele van 
cigányzenekarokkal, amelyek az 
általuk előadott zenével nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvi
déki társadalmi élei magyar jellegei 
öltsön. A Felvidék zenéje kimon
dottan magyar. A lap a cigányzene 
nagy népszerűségére való tekin
tettel óva int attól, hogy ezt a 
kérdést alábecsüljék, egyúttal rá
mutat arra. hogy a cigányok nagy
részt magyar illetőségűek, ezzel 
tehát a lap útmutatással szolgál a 
„baj" kiküszöbölésére.

M e g h a lt  a  hegedűje id é n . 
Veszprémi Kis* László fiatal ci
gányprímásnak a napokban eltörte 
egy duhaj társaság a kedvenc he
gedűjét. A mulató társaság ugyan 
500 pengőt adott neki kártérítésül, 
azonban ez sem tudta megnyug
tatni. Odahaza agyonlőtte magát. 
Mikor megkérdezték miért lett 
öngyilkos, csak ennyit mondott: 
Megyek a hegedűm után . . .  Nagy 
részvét mellett temették el.

F ig y e lm e z te té s ! Felhívjuk 
egyesületünk tagjait, hogy akár 
betegség, akár baleset bejelenté
seiket nyomban tegyék meg, mert 
az elkésetten, vagy időn túl — 
(felgyógyuláskor) tett bejelentése
ket, még orvosi bizonyítvány nyal 
sem vehetjük figyelembe.

Az elnökség.

F e l / f i v á s  !
Felkérjük a vidéki csoportok ve

zetőit, hogy elszámolásaikat minden 
hó végével pontosan készítsék el 
és azt alapszabályszerü módon le
zárva, az egyesület központi veze
tőségéhez haladéktalanul terjesz- 
szék be, Az elnökség.

A. v id é k i k a t-tá i-sam k lio z!
A központi Elnökség hálás kö

szönetét mond az alábbi csoport 
vezetői Uraknak a kik a közgyű
lésen jelen voltak.

Szalay Lajos Pápa, Rafael Sán
dor Csongrád, Budai István Hód
mezővásárhely. Lobé Kálmán Tő- 
rökszentmiklós Makai László Kispest.

A nevezett urak munkássága 
amit a közgyűlésen kifejtettek, 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
közgyűlés mindvégig igen komoly 
és nívós volt.

Kérjük, hogy ezen szép mun
kálkodást a jövőben is folytassák, 
hogy a tagjaink boldogulása fakad
jon belőle.

Az elnökség.
B 33 ra m s  ts sí 10 ss bj d s s  h ra a sa

F e lh ív á s  l
Értesítjük az „ezer czigány 

hangversenyére' ‘ j elentkezett 
résztvevőket, hogy a hangver
seny
fő p ró b á ja  1930. év i m á ju s  

h ó  19-én, h é tfő n
d é lu tá n  fé l 2 ó ra k o r

lesz a Ferencvárosi Torna Club 
Üllőí-uti futball pályán.

G y ü le k e z é s : a Zita telep 
Üllőí-uti bejárata előtti téren 
történik.

F ig y e lm e z te tjü k  a részt
vevőket, hogy a próbán, pon
tosan és feltétlenül jelenjenek 
meg, mert részvételi díjra csak 
azok tarthatnak igényt, akik 
ezen a főpróbán jelen voltak 
és a részvételi jegyüket a fő
próba után, a helyszínen le
bélyegeztetik.

A v e z e tő sé g .

Atlantisz 
Astória 
Bagolyvár 
Baross kávéház 
Bizánc kávéház 
Bodó kávéház 
Britannia szálló 
Budai Vigadó 
Budapest kávéház 
Cigler étterem 
Debrecen étterem 
Dénes étterem 
Dunapalota 
Elnke kávéház 
Erzsébet királyné sz. 
Exellsior
Fehérvári kávéház 
Fehér Holló étterem 
Gambrinusz étterem 
Gebauer kávéház 
Gellért szálló 
Hungária szálló 
Irredenta kávéház 
Kakuk étterem 
Keleti kávéház 
Király Kávéház 
Kette"1 vendéglő 
Kispipa
Korona Vigadó 
Kovács kávéház 
Kör kávéház 
Kovácsevics

debreceni Kiss Lajos 
Veres Károly 
Bodrics Béla 
Soványka Nándor 
Halász Lajos 
Rigó Jancsi 
Pertics lenő 
Bujka Berci 
Rácz Béla 
Rác Pali 
Gáspár Lajos 
36. Rác Laci 
ifj. Radics Béla 
Bura Károly 
Csorba Dezső 
Nyári Rudi 
Egri Jancsi 
Pertics Pál 
MGller Béla és Pista 
Radics Bálint 
Id. Berkes Béla 

Magyari Imre 
Radics László 
Budai Gyuszi 
Villás Laci 
Sárai Elemér 
Lakatos Misi 
Farkas 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. ésV 
Toll Árpád 
Bujka Ödön 
Oláh Berci 
Horváth Béla 
Tóth Pista 
Horváth Gyula

Park kávéház 
Pannónia kávéház Ujp. 
Pannónia szálló 
Palace kávéház 
Pátria kávéház 
Posch étterem 
Pozsgai étterem

Gondi Dezső 
Horváth Péter 
Radics Béla zenekara 
Kurina Simi 
Lakatos Flóris 
Lakatos Gyula 

Torma testvérek
Raposa étterem 
Rivéria
Royal szálloda 
Rózsadomb étterem 
Seifert kávéház 
Spolarich kávéház 
Széchenyi kávéház 
Trombitás étterem 
Vén diófa étterem 
Valéria kávéház 
W estend kávéház 
Zöldfa étterem 
Zürich (Schweiz)

Dani Gyula 
Gy. Vörös Misi 
Bura Sándor 
T.oll Jancsi 
Sípos Sanyi 
Farkas Jenő 
Lakatos Gyula 
Torma Tóni 
Dénes József 

Károlyi Árpád 
Dundus 
Czicza József 
Csorba Gyula

Kiadásértés szerkesztésért felelős: 
d*-. J á r o s i  J e n ő ,

Főmunkatárs: M ázol- B é la

Bárd-nyomda VII., Mikaa-ucca 17. 
Felelős vezető : Bdrd J.
Telefon : J. 422-29.
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