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A m a g y a r  n ó ta  d ia d a l ím siepe
Iluszonkétezer néző clőt^ tizenöt nemzet fiainak érdeklődése mellett, 

óriási siker jegyében folyt le :
a z  e z e r  c ig á n y  m a g y a r  n ó ta  ü n n e p e

T á ro g a tó
bús szava zengett Áldozó csü
törtökön a világ négy tája felé 
s magyar nóták borongó me
lódiái pattogó ritmusokkal ölel
kezve diadalmasan szárnyaltak 
az égboltozatra.

Zsongtak-bonglak a fájó, bús 
melódiák és a zsolozsmás szent 
hangulatban az édes múlt, az 
elvesztett boldogság emlékébe 
ringatták a sziveket, megnyi
tották a könnyek csatornáit, 
hogy aztán egyetlen fordulat
tal felnyissák a bizakodó re
ménység rozsdás zsilipjeit.

Áldozó csütörtök napsugaras 
nótaünnepén feltámadt a ma
gyar nóta s feltámadt a ma
gyar reménység.

Ezer karnak ősi talentuma, 
ezer szívnek mélységes érzé
sével, lángoló hazaszeretetével 
uj dicsőség kapuit tárta fel, 
amelyen át uj rohamra, uj di
csőségre indultak a magyar 
nótának, a magyar dalnak leg
hívebb katonái a magyar mu
zsikus cigányok.

Radícs Béla nyugodtan pi
henhet. Az ő emlékének szen
telt ünnepi délutánon megva
lósult életének minden vágya, 
művészetének minden célja: 
a magyar nóta feltámadott! 
Magyar lelkének hő vágya be
teljesedett : a magyar cigány 
melódiáival együtt szárnyal a 
magyar bizakodás, a magyar 
reménység is. (««>)

Áldozó csütörtök ünnepén nap
sugaras, gyönyörű délutánon, húsz
ezret meghaladó, imponáló tömegű 
közönség sorai előtt lezajlott a 
Radícs Béla emlékének szentelt 
nagy magyar nóta ünnepély. Es a 
szelid nyári alkonyatba hajló késő 
délután olyan várakozáson felüli, 
minden frontot áttörő, és minden 
szivet megnyerő sikert hozott a 
magyar dal és a magyar cigány 
zenészség számára, amihez hason
lót még nem jegyeztek fel.

A magyar nóta emlék ünnepé
ből a magyar nóta diadalmas fel
támadása lett, mert az ezer cigány 
hangversenyének grandiózus napja 
várakozáson [elül beváltotta mind
azokat a reményeket, amelyeket 
még a bizva bizakodók is bizonyos 
aggodalmokkal táplálhattak, éleszt
gettek.

A magyar cigányzenészség meg
nyerte a nagy csatát, nemcsak a 
magyar szivek előtt, de tizenöt 
más nemzet fiai előtt is, akik a ren
geteg tömegű hallgatóságba ékelve, 
legnagyobbrészt hivatalos képvise
leteik illusztris hallgatóival együtt 
lelkesedtek, tapsoltak és éljenez
tek a magyar dalnak, az aréna 
közepén játszó ezer magyar ci
gánynak.

Szívet, lelket gyönyörködtető 
és a magyar cigányzenészség leg
szebb sikereit felülmúló felejthe

tetlen órák voltak ezek, amelynek 
hirét elviszik a világ minden ré
szébe, a magyar cigányzenészség 
pedig ékes krónikájának legszebb 
legragyogóbb lapjára jegyeztek fel.

Kezdjük ott, hogy a grandiózus 
terv tiszteletbeli elnökünk 

Ilo v ssk y  J á n o s  
főv. biz. tag elgondolása volt, 
akinek ideáját négy hétnek ke
mény, szívós és minden akadályt 
lekíizdő munkája váltotta valóra. 
Az. egyesület helyisége négy héten 
át valóságos szervező táborrá ala
kult, ahol a főrendezővel együtt 
Bura Károly elnök és Járossy Jenő 
rendező titkár iparkodtak a ren
dezés és előkészítés munkálatait 
minél tökéletesebbé tenni, Értékes 
segítsége volt a rendezőségnek 
Sikk Rezső színművész, a Városi 
Színház rendezője, aki a külső és 
scenikai rendezés előkészületeit 
oldotta meg fáradtságot nem is
merve és igen sikeresen.

De ott áÜtak a siker melegágyá
nál a fővárosi cigányprímások is, 
még azok is, akik első alkalommal 
nem kerülhettek műsorra és Rácz 
Laczi vezérlete és Magyary Imre 
lelkesítése mellett munkálkodtak 
a siker érdekében. Az ezertagu 
gárda öss/.etoborzásában a cigány- 
zenészség kedvelt impresszáriót 
Sz.alay,Dombi ésLukács fáradoztak.

Az utolsó napok szinte idegtépő 
lázas munkában zajlottak le, habár 
akkor már az anyagi siker jórész
ben biztosítva is volt.

A jegyek legnagyobb része
elővételben  elkelt
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de még halra volt a nagyobb kér
dés : a művészi siker kérdése és 
ami nem kevésbbé fontos volt az 
időjárás. A Mindenható kedvezett 
s Áldozó csütörtök napja ragyogó 
napfényben virradt fel s köszön
tött a nagy eseményre. A hang
verseny kezdete délután félötre 
volt kitűzve s ámbár a villamos 
és autóbusz közlekedésre fokozott 
előkészületek történtek, a közönség 
zarándoklása már három óratáj
ban megkezdődött.

*

De beszéljen helyettünk elfogu
latlanul, hűen a „Magyarság" je
lenvolt krónikása, aki a gyönyörű 
ünnepély lefolyásáról hatalmas, 
két oldalra terjedő tudósításban 
számolt be:

— Félötre van kitűzve az ün
nepség kezdete, de négy órakor 
már csaknem egész tömve van a 
két nagy tribün. Az ünneplő kö
zönség azonban még egyre Szön- 
lik, úgy hogy attól lehet félni, 
kicsi lesz a hely a sok érdeklődő 
befogadására. Kint az Üllői- és 
Hungária utón is széles embergyürü 
veszi körül a pályát, villamosok, 
taxik, magánautók raía önti ma
gából az embereket s a pénztárak 
valóságos ostrom alatt állanak: 
százakramenő embercsoportok áll
nak sorban jegyekért, Bent ezalatt 
a leventezenekar szórakoztatja pat
togó indulókkal a közönséget, mely 
türelmetlenül vár már az ünnepség 
megkezdésére.

Lent a nagy pálya is óriási ün
nepély készülődését mulatja. Kö
zépen drapériával leiakart emel
vényen pálmák közt áll

B ih a r i .János meSIssEolbra
s körülötte félkörben ezer szék az 
ezer cigány számára. Fent, a szo
borral szemben, a megafon. A pá
lyán szigetelt villamos drót fut 
keresztül, a büffé mellett áramfej
lesztő autó s a tribünök középső 
oszlopain óriási hangszórók várják 
az ünnepség megkezdését. A tri
bünökön, az ülő és állóhelyeken 
az emberek tízezrei, budapestiek, 
vidékiek vegyesen. Mindenki jó
kedvű. Mintegy harmincezer mo
solygó emberarc figyel a pálya 
közepén álló emelvényre, ahol egy 
magas, ősz ember lép a mikrofon 
elé s abban a pillanatban már

hallatszik is a hangszórók dübör-

Halló 1 Halló 1 Megkezdődik 
az ünnepély, melyen — most az 
egyszer rádió nélkül — Scherz 
bácsi konferál.

A közönség elhallgat, mindenki 
feszülten figyel a konferáló felé, 
háromszoros gongütés, ebben a 
pillanatban az Ollői-uti bejárat fe
lől felharsan a cserkészek zenekara 
s megkezdődik

S123 liiűipoassítxs líílvOIlÉlIífcS.
A zenekar után magyar ruhás 

lányok csapata lépked, mindegyik 
lány kezében rúdon kartontábla 
s a táblán a résztvevő bandavezető 
prímások nevei. Utánuk egy sudár- 
növésü, ugyancsak magyar ruhás 
lány lépked, kezében biborpárnán 
az elhunyt híres cigányprímás, 
Radics Béla húrjaitól megfosztott, 
elnémult hegedűje. Aztán tömött, 
fekete sorokban a cigányok, ke
zükben vonóikkal vonulnak el a 
közönség elölt. Legelöl a prímások 
jönnek, a Magyar Cigányprímások 
Egyesülete elnökével, a híres Bura 
Károlyat az élükön. Utánuk mel
lette megismerjük az őszhaju, te
rebélyes, mindig mosolygó Magyari 
Imrét, Sovánka Nándort, Farkas 
Jenőt, Lakatos Misit és Tónit, az. 
öreg cigánykirályt, 36-ik Rácz 
Lacit, n város diszszalagjával a 
mellén, Bura Sanyit, Pertis Jenőt, 
Radics Jenőt, Rigó Jancsit, Toll 
Károlyt, Banda Marcit, id. Berkes 
Marcit, Farkas Bercit, Kóczé Gyu
lát, Kurinit, ifj. Radics Jánost, 
Vörös Jancsit, •— hej, Uram isten, 
de sok jó nóta fakadt már a vo
nójuk alól 1 — aztán a nagybőgő
sök következnek, a konlrások, a 
brácsások, a cimbalmosok, a sípo
sok, a kisbőgősök, a segédprimá- 
sok, majd a vidéki cigányok két 
csapata.

Jó, negyedóra beletelik, mire 
felvonulnak, elhelyezkednek s föl
készülődnek a nagy munkára.

S megkezdődik a fényes ünne
pély. A Dugonits-utcai leánypol
gári magyarruhás növendékei sor
falat állnak a pódium és az öltöző 
bejárata között, fölvonulnak köz
tük az emelvényre tárogatóikkal 
Hám Gyula dr. Ráb Károly dr., 
Bujka Márkus és Oláh Lajos Rá- 
kóczi-korabeli gyönyörű ruhákban, 
arccal a négy vílágtáj felé fordul

nak s Járossy Jenő hangszerelé
sében felharsan tárogatóikon Rá
kóczi kesergője. Oláh Lajos és 
három társa játsza a kesergőt s 
a négy tárogató hangja száll a négy 
égtáj felé, a hangszórók huzszoro- 
sára erősitik a hangot s a kuruc 
nóta úgy zokog a nézősereg felett, 
mint az ezer esztendős magyar 
feljajdulás. Percekig tart, mig a 
közönség magához tér s dörgő 
tapsban csattan ki a lelkesedés.

Aztán két szép apródja, Kolveck 
Ica és Takács Etelka, a Mester- 
uccai leányfelsőkereskedelmi nö
vendékeinek kíséretében S. Fáy 
Szeréna vonult fel a lányok dísz
sorfala közt az emelvényre s meg
hatott hangon, tapsvihar közben 
szavalja el Ilovszky János

MI a m agyar nóia ?
cimüprológját, amely igy hangzott: 

Nagy fejedelmünk II Rákóczi Fe- 
rencz szabadságharca alkonyán szü
letett a magyar bánat kesergője.

Tárogató 1 Olyan ősre tekintesz, ame
lyet a szabadság üldözői gyűlöltek. 
Olyan hangszerszám vagy, amelynek 
hallatára őseink vére sebesebben lük
tetett, szivük hevesebben dobogott.

Tárogató I Vérpezsdítő hangodért 
tüzhalálra Ítéltek. Őseink a magyar 
dalért, máglyán haltak I 

Hegedűk I Ti vagytok a magyar nóta 
fentartói I Cigányok ti vagytok a ma
gyar dalok hirdetői, továbbitói 

Mi nekünk a magyar nóta ?
Ami a virágnak a napsugár,
A csecsemőnek az édes anyatej,
A betegnek gyógyír,
A hívőnek a harangszó,
A szontjuliozónak az üdítő forrás,
A szerelmesnek az édes rózsája,
Az embernek a szabadsága 
, Mindez“ Te vagy Magyar nóta! 
Téged megcsonkítani nem lehet, 

élsz és élsz mig magyar lesz a földön I 
Zengjen hát az isten szabad ege 

alatt, étherszárnyon, léghatáron át régi 
idők emlékei: hallgatók, palotások, 
csárdások . . .  Az édes szép tünemé
nyes magyar nóták!

Magyarok I Ünneplő magyarok I Fo
gadjátok szivetekbe hurok zengését, 
évszázadok öröme, buja, bánata, ke
serve, reménye fűz téged magyar nóta 
a telkeinkhez. Hitünkkel, bizodalmunk_
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és imádságunkkal — 1000 vonó liaj- 
lásával — szálljon fel . . . fel a ma
gasságúi égig ! Isten hallgasd meg 
könyörgésünket! Isten I Késs véget e 
nemzet bánatának I Jöjjön el már a 
boldog magyarok országa. Isten áldd 
meg a magyart I

Hatalmas tapsorkán zeng fel a 
prológ nyomán s maga az előadó 
is meghatva áll a pódiumon és le
nyűgözve hallgatja percekig a rend
kívül nagy hatást.

Utána gyönyörű újabb jele
net következik. A Vas utcai fiú
felsőkereskedelmi iskola tornaru
hás növendékei kialakítják, féltérd
re ereszkedve, Nagymagyarország 
határát, a Mester-utcai leányfelsö- 
kereskedelmi iskola 63 növendéke, 
az illető megyék népviseletében 
s címerével a karjukon, betöltik 
az országhatár belsejéban a 63 
vármegye helyét, a négy égtáj leié 
elhelyezett négy emelvényen a 
Vas-utcai fiukereskedelmisták meg
csinálják élőképben az irredenta
szobrokat, két apródja kíséretében 
Hungária — a szép Halácsy Panni 
— felvonul az ország címerével 
Budapest helyére s akkor feláll 
Bihary szobra mellé Bura Károly, 
int a vonójával s az ezer hege
dűből felsir a magyar Himnusz 
imádsága.

Nem lehet megmondani, milyen 
érzés vesz erőt az embereken. 
Ezer hegedű nyelvén a Himnusz 
ott zokog a levegőben, a cigányok 
álla alatt jár fel-alá a vonók er
deje, hajladoznak a nagy melódia 
sodrában.

Elfelejthetetlen látvány. Sokan 
nem bírnak megmaradni a helyü
kön. Van, aki zsebkendőt lobogtat, 
aki összehúzza magát, aki a mel
lét domborítja ki, aki ökölbe szo
rítja a kezét. Hosszú percek kel
lenek, mire lecsillapodnak az em
berek s folytatni lehet a műsort 
tovább. ;,v ;

Nincs mit hozzátennünk a kró
nikás festői képéhez. A  valóságot 
irta. Ilyen hangulatban került sor, 

a  m agyar n óták  
sorozatára, amit Bura Károly, Ra- 
dics Béla veje nyitott meg a kö
vetkező nótákkal: Kossuth Lajos 
azt üzente, Megállók a kereszt ú t 
nál, Nem akar az ökörcsorda le
gelni, Haragszik az édesanyám.

Hatalmas tapsvihar kisérte elő

adását, utána újból íelzugolt a 
tapsvihar, amikor a nemzetiszínü 
szallaggal övezett Rác Laci lépett 
a dobogóra s eljátszotta: Csere
bogár, sárga cserebogár, Édesanyám 
is volt nékem, Nem loptam én éle
temben, A faluban nincsen kislány, 

Sorra jöttek ezután a többi ze
nekarvezetők s valamennyien taps
viharban fejezték be előadásukat. 
Az egyes prímások a következő 
nótákat játszották :

Magyari Im re: Qyere velem 
akáclombos falumba, Rácsos kapu, 
rácsos ablak, Rámás csizmát visel 
a babám, Hármat rikkantott már.

Sovánka Nándor: Fekete szem 
éjszakája, A Ti uccátokban fénye
sebb a csillag, Kalapom, kalapom 
csurgóra, Asszony, asszony az 
akarok lenni.

Közben, két-három csoport nóta 
után magyar énekszámok hangzot
tak fel még fokozottabb sikerrel: 

Cselényi József Kurini Sinű és 
az ezer cigány kisérete mellett a 
következő nótákat énekelte: Buj- 
dosik a kedves rózsám valahol, 
Fekete szárú cseresznye, Sűrű csil
lag ritkán ragyog az égen, Jaj de 
magas ez a vendég fogadó.

Nagy Izabellát Rácz Béla kisérte, 
A művésznő a Lehullott a rezgő 
nyárfa, Nincsen annyi tengercsillag 
az égen, Kertek alatt faragnak az 
ácsok nótákat énekelte frappáns 
hatással.

Kőszeghy Teréz Pertits Jenő ki
sérete mellett Tele van a város, 
Mit susog a fehér akác, Ott ahol 
a Maros vize dalokat adta elő 
nagy hatással.

Vargha Imre pedig Gáspár Lajos 
kísérettel énekelt s különösen a 
„Száz szál gyertya" c. Fráter nó
tával aratott dörgő tapsorkánt.

Közben alkonyra hajlott az idő. 
Már hetet ütötték az órák, ami
kor befejezést h?ert á műsor s 
újból megjelent a pódiumon Rácz 
Laczi s intésére az ezer cigány 
felállva rezenditett.a Rákóczi in
dulóra. Az induló hangjai mellett 
aztán oszladozni kezdett a közön
ség és mire az utolsó akkordok 
is elhangzottak, kiürült a pálya, a 
magyar nóta diadal napjának di
csőséges szintere.

A sajtó méltatása 
A páratlan sikerű nótaünnepély

ről a megjelenés sorrendje szerint

a Mai Nup hozta a legelső tudó
sítást. A lap két hasábos cikkben 
méltatta az ünnepély jelentőségét 
sikerét. Az Est hasábjain Móricz 
Zsígmond a kiváló magyar iró 
emlékezett meg a nóladéíutánról 
s teljes oldalon foglalkozott a 
monstre hangverseny jelentőségé
ről, Pásztor Árpád viszont arról 
irt, hogy a siker hatalmas volt 
ugyan, de a magyar szívnek és a 
hallgatónak egy , cigány még is 
több cigány, mint ezer cigány. A 
főváros többi orgánumai igy írták :

Budapesti Hírlap: . , . ezer ci
gány vonója alatt Zendült fel a 
magyar nóta. Ezer feketébe öltör 
zött cigány hajolt a hangszerére, 
hogy síkra szálljon a magyar nó
táért.

Friss Újság: Valóban gyönyörű 
ünnepe volt ez a csütörtöki nap
nak. Huszonkéte/.er ember dübör
gő tapsorkánnal jutalmazta a fe
kete smokingban díszesen felvo
nuló zenészeket s az eljátszott 
hetven magyar dalt.

Újság-.'. . . a gyönyörű időben 
huszonkétezer néző nézte végig az 
F. T. C. pályán a magyar nóta
ünnepet. Megjegyzendő, hogy in
kább a jómódú polgárság jelent 
meg, mint a nép. A drágább je
gyeket egy szálig elkapkodták, 
viszont az állóhelyeken voltak 
üres foltók.

Pesti Napló: Ennél mozgalma
sabb napja a pesti cigányságnak 
aligha volt még. Aki prímás, aki 
arisztokrata a cigányságban mind 
ott volt. (Boldog cigányság: Náluk 
valóban a legtehetségesebbek a 
vezetők) A Burák, Magyarlak Rá
diósok, Ráczok, Lakatosok, So- 
vánkák, Pertisek, ki tudja vala
mennyit felsorolni. És micsoda 
rend 1 . . . .  Mintha zsinóron húzták 
volna valamennyit , . ,

A Pesti Hírlapban Farkas Imre 
tollából jelent még gyönyörű mél
tatás, amelynek záró sorai igy 
hangzottak :

— A tegnapi hangverseny elénk 
tárta újból a magyar dal hatalmas, 
hóditó erejét. A magyar d a l: a 
mi könnyünk, reményünk, szo
morúságunk mosolygásunk. Sze
ressük a magyar nótát 1 És szeres
sük és becsüljük meg azt az ezer 
hegedűt, cimbalmot és valamennyi 
testvérüket. A hegedii és a saxophon 
harcában álljunk a hegedii mellé,
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mert a hegedű a miénk volt és min
dig is a miénk marad . . .

Magyar Hírlap: Sorra felcsen
dültek a népszerű magyar nóták, 
a közönség pedig minden turnus 
után tomboló lelkesedéssel ünne
pelte a zenészeket, a prímások 
közül Bura Károlyt, Magyari Im
rét és 36 Rácz Laczit, a „cigány
királyt".

Magyarság : Ha az ember a lel
kes, hol síró, hol nevető közön
séget nézi, azt kell hinni, min
denki vágyott már az alkalomra, 
hogy a mindennapok tompa és 
mindent elfojtó keserves robotja 
után valahol összetalálkozzék s 
kifejezze, hogy a hétköznapi fut- 
kosások, a létért való küzdelem, 
az ellentétes társadalmi, politikai 
és világnézeti különbségek miatt 
állhatnak ugyan szemben egyének, 
tömegek, de van egy mindenekfe- 
lett álló gondolat, melynek ígére
tében mindannyian találkozni tu
dunk, az, hogy mindanyian magya
rok vagyunk. Ennek a nagyszerű 
gondolatnak, a legmagasabb faji 
öntudatnak jegyében zajlott le ez 
a klasszikus ünnepség, amelynél 
szebbet szebbet, igazabbat és meg- 
hatóbbat nem hisszük, hogy nemzet 
valaha is produkált volna.

A magyar lapok példáját nyil
ván követik a külföldiek is, de 
ezek véleményét csak a következő 
számunkban tudjuk csak méltatni. 
Most még csak azt Írjuk le, hogy 
abban a hatalmas munkában, amely 
ezt a ragyogó sikert kitermelte, 
kik működtek közre.
A kik  d o lg o z ta k  a  sik erért
Előljárt a munkában maga a 

terv kigondolója: llovszky János 
tb. elnökünk, aki éjt és napot 
egyétett munkával heteken át a 
legnagyobb önfeláldozással mun
kálta a sikert, amely nem is ma
radt el. Vezetése alatt egész ve
zérkar serénykedett és fáradozott 
a siker érdekében: a központi 
egyesület egész vezetősége Bura

Károly elnökkel, Orsolya Géza és 
Bálint János alelnökökkel, Lillin 
József titkárral és Balogh József 
pénztárnokkal mindent elkövettek, 
hogy elősegítsék és megkönnyít
sék a rendezőség munkáját.

A rendező titkárság fárasztó és 
ezer irányú tevékenysége Járossy 
Jenő dr. feladata volt, aki ezt a 
hivatását lankadatlanul be is töl
tötte. A szervező és előkészítő 
irodában Kovács Ilonka és Tériké 
mellett serény iroda-cserkészek 
fáradoztak, a pénztári teendőket 
pedig Bencskó László gazd. taná
csos látta el. Mellette az ellenőri 
teendőket Torma Gyula, Járóka 
Sándorjés Fórizs Sándor végezték,

Külön szükebbkörü sajtószolgá
lat is működött, amelynek agilis 
tagjai : Oláh János, dr. Kapy Re
zső, Reichards László, Bencsics 
Gyula, Papp András, Körösi Béla, 
dr. Csák Zoltán és Kolba Gyula a 
közönséget tájékoztató közlemé
nyeikkel munkálkodtak a nótaün
nep sikerén, az egész magyar 
sajtó jóindulatú és megbecsülhe
tetlen értékű támogatásával.

A magyar nótaünnep elszámo
lására az egyesület vezetősége 
rendkívüli közgyűlést hivott össze, 
amit a jövő hét folyamán megtar
tanak s amelyen határoznak afelett 
is, hogy a nagysikerű hangversenyt 
megismételjék-e. A terv ugyanis 
az, hogy augusztus 17-én felújítják 
a május 29-iki nagysikerű hang
versenyt.

Váltsa ki

iij ta g sá g i ig a z o lv á n y á t

a  rég iv e l n em  lá tszh a t.

A  cimbalomért
— Levél a  szerkesztőhöz —

Igen tisztelt Szerkesztő U r !
A magyar nemzeti létkérdés egyik 

fö alkotó része a magyar zene, mely 
sajnos a mai viszonyok mellett a kül
földről beáramló Jazz zene és a tech
nikai vívmányok által ugylátszik kiha
lásra van kárhoztatva.

Mint érző magyar arra kérem legyen 
szives a magyar érzésű közönség tö
megénél arra hatni, hogy a még a 
béke időben a külföldön is nagy ha
tással elismerésben és kitüntetésben 
részesült magyar zenét, újból fel
karolják, mert elég szenvedés és nél
külözésben volt része a megcsonkított 
országnak.

Mint érző magyar arra kérem legyen 
szives a magyar érzésű közönség tö
megénél arra hatni, hogy még a 
béke időkben a külföldön is nagyha
tással elismerésben részesült magyar 
zenét, újból felkarolják, mert elég 
szenvedés és nélkülözésben volt része 
a megcsonkított országnak.

A mai gazdasági helyzetben a nagy- 
közönségnek nem a külföld, hanem a 
magyar zenét és kultúrát kell pártolnia.

Sajnos maga a főváros is rossz pél
dával jár elő, mert a legmagyarabb 
hangszert kizárták a fővárosi zenedé
ből. Pedig béke világban a cimbalom 
nemcsak a népzenekarokban, hanem 
a hazai családi körökben is igen ked
velt és játszott elterjedt hangszer volt.

A főváros évekkel ezelőtt törölte s 
végleg száműzte a főv. zenetanfolya
mokból a cimbalmot és ezen intézke
dését még a mai napig sem szüntette 
meg többszöri beadványunk dacára.

Ha igy pártolják a magyar ze
nét és a hangszert úgy az teljesen cl 
fog tűnni, és csak mint mesekép fog 
élni a jövendő nemzedék előtt.

A cimbalmot külföldön nemcsak a 
zeneiskolákban veszik fel, hanem Pá- 
risban és az Egyesült amerikai álla
mokban a Rádióban igen gyakran sze
repeltetik,

Csak nálunk magyaroknál nem, mert 
„Magyar"

Soraimmal el szerelném érni azt, 
hogy az illetékes kötök tudomást sze-
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rezzenek ezen sajnálatos tényről és a 
kultuszminiszter Ur figyelmét erre 
fel hívják. Meg vagyok győződve, hogy 
ezen a bajon nagyon könnyen lehet 
segiteni.

Azt hiszem, hogy a hazai közérdek
nek is hasznára leszek felszólalásom
mal, mert ebben a dologban az indo
lencia már oly mérvet öltött, hogy fel
tétlen szükséges közönyösségükből az 
illető köröket felrázni. A mai jelsző? 
„Pártoljuk a hazai ipart” nem csak 
erre, hanem magyar zenére is szól.

Tartsunk össze tehát és vállvetve 
működjünk közre a magyar zene fel
lendülésére.

Schunda József
kereskedelmi tanácsos 

a Schunda V, m. kir. hangszer 
szállító ezég tulajdonosa,

Httffll&illlKIMaMeSESQKBIHffilŰSB

Zene délután Kaposvárott
A budapesti nagysikerű nóta- 

iinnepet megelőzve néhány héttel 
ezelőtt kaposvári csoportunk agi
lis elnöksége is rendezett nóta- 
délutánt, amely a kaposvári szán- 
házban a köz.önség nagy érdeklő
dése mellett zajlott le.

A kaposvári nótadélutánon : Ba- 
uea Jenő, vitéz Balogh Károly, 
sümegi Horváth Dezső, Tólsy Jenő 
Ietenyei Horváth István, márama- 
rosi Hudy Zsiga, Fila Géza, An
gyala Vilmos, szenyéri Horváth 
Imre és Toky József prímások és 
z.enekaraik szerepeltek az öreg To
ky Lajos pedig az otlani diszelnök 
tárogatón, Balogh József hegedű 
szólóval, Oláh Lajos csellón, továb
bá ugyancsak hegedűn Babay Béla 
és János adtak elő sikeres számo
kat.

A nagysikerű nóta délutánt Ko
vács Jenő József rendezte Dr. Le- 
hotzky Brúnó főjegyző külön üd
vözlő beszédben vállalta kaposvári 
kartársaink nemes törekvéseit s a 
közönséget a magyar zene ápolá
sára hívta fel.

1  iiizMüt a riiil 
i ü í p i

— A  „Munkács" cikke —

Az elszakított Munkácson meg
jelenő „Munkács" című lap leg
utóbbi számában a magyar főváros 
népességeiről hosszabb cikk jelent 
meg, amelyben a cikkíró külön 
fejezetet szentel a cigányzenének 
s érdekesen fejtegeti, hogy a rá
diónak mit köszönhet a cigány
zene.

— A magyar cigánynak a ma
gyar cigány rádió játékának sokat 
köszönhet a budapesti idegen for
galom. — A legközelebb elmúlt 
években már-már, úgy látszott, 
hogy a jazz megöli a magyar ci
gányzenéi, kiszorítja elsősorban 
Budapestről. És nem is Budapest 
tette ismét divatossá a magyar ci
gányt és munkát, hanem a külföld, 
mely azt a rádióból ismerte meg 
újra.

És a magyar cigány és mun
kája — írja tovább a cikkíró — 
belnpia magát s a magyar érzést az 
idegen telkekbe. Londonban — Ber
linben — Párisban igen előkelő 
helyeken a magyar cigány játszik, 
kedveltebb, népszerűbb, mint a 
jazz s ha a külföldiek Pestre jön
nek, cigányzenét akarnak hallgatni 
És hallgatják szeretettel, csillogó 
szemmel nagy figyelemmel. Nem 
értik, de érzik, hogy érzés, fájda
lom, sirva-vigadás van benne.

Majd így végzi sorait: a nemrég 
elhalt Radícs Bélának, a kitűnő 
Magyari Imrének, Bura Károlynak 
Bura Sándornak, Radícs János
nak az érdeme, hogy a ma
gyar nóta, magyar muzsika újjá 
éledt . . .  A magyar cigány le
győzte a jazzt, a fekete négerek he
lyét a barna cigányarc foglalta el 
ismét s reméljük nem is adja oda, 
nem hagyja el többé soha . , .

Jm  cigány -  egy szál cigány
(Móricz Zsigmond)

„Ezer cigány nem egy b a n d a !“
(Pásztor Árpád)

K ár! Kár ! K ár! — hogy ez a 
két íllustris iró — szomszédos pá
holyban ülve a május 29-iki nóta
ünnepen — megegyezett abban 
(és lapjában, külőn-külön, fenli 
cimek alatt megírta) — hogy a 
magyar nótát játszó cigány csak 
akkor rikalja meg, csak akkor vi
dítja fel a magyar embert, ha — 
sóló-ban játszik 1

Bántó, szomorú kritikák, bele
tek ezek az ezer cigány együttesé
ről. — Még ezer szerencse, hogy 
ezzel kapcsolatban nem került sor 
a Kodály-féle „szabadalmazott, 
igazi" népdalokra — s a sympho- 
nikus zenekarokkal való összeha
sonlításra ! Az egyik kritika szerint, 
a cigány oly módon lelkesíti a vi
gadó magyart, hogy játéka közben 
nem is szentel figyelmet a nótának, 
hanem a mulató ember tárcájában 
rejlő ropogós bankók kimuzsiká
lásában reménykedik ! Milyen in- 
dískrét, fenhangon kikiáltott (bár a 
valóságot nem egészen fedő) igaz
ság ez — a muzsikálásából élő 
cigányra 1 — De hát a lateiner, 
iparos, kereskedő, nem-e szellemi 
vagy physikaí munkájából él?

Vájjon az író munkája közben 
sohasem gondol arra, hogy verse, 
vagy Írása milyen anyagi előnyö
ket fog biztosítani számára szer
kesztőnél, kiadónál, közönségnél?

Hát igenis 1 A vezető prímás 
egytől-egyig játékával nem a tár
cánk bankójaira pályázott, — ha
nem varázslatos művészetével per
gő könyeket fakasztott szemeim
ből, — s a múltakon merengő, a 
mai divatot, Ízlést alig megértő 
lelkemet ép úgy elringatta, ép úgy 
felvidította az ezer cigány, mintha 
a kis kocsmában egyetlen primás 
(harmadmagával) tobzódott volna 
elémbe! — Mert az ezer cigány 
az egyes vezetőprimásnak (hang
verseny mesternek) csak segítőtár
sa, alátámasztója vo lt! A prímá
sok. pedig ott és akkor igazán nem 
bankóért muzsikáltak !! !

Dr. Kárpát Zoltán.
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A MAGYAR CIGÁNYZENÉSZEK ORSZÁ
GOS EGYESÜLETÉNEK SZÉKHELYE 
Budapest, VIII, József-körut 16 sz, 

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

E g y esü le ti irodán k  h iv a ta lo s  
órá i: ü nn ep  k iv é te lé v e l m in

d en n ap  d. u . 2 —6 -íg

L ilim  J ó z s e í  k e ttő s  k i 
t ü n t e t é s e .  Nagy megtisztel
tetés, kettős kitüntetés érte a 
napokban Országos Egyesüle
tünk kiváló képességű főtitká
rát Lillin Józsefet. A  TESZ. 
vezetősége kiváló és hazafias 
szellemű működéséért érdem
kereszttel tüntette ki, amely- 
lyel legutóbb érdemekben gaz
dag Elnökünk Bura Károly 
lett kitüntetve. — Megkapta 
ezenkívül a Német Birodalmi 
Becsületrend érmét is, amit a 
háborúban és a forradalmi 
időkben teljesített tántorithat- 
lan magatartásáért adomá
nyoztak. L i l l i n  József ket
tős kitüntetésének híre egye
sületünkben nagy őrömet kel
tett, de nagy megelégedéssel 
vették hirül mindenütt, ahol 
széleskörű s más vonatkozású 
társadalmi munkásságát isme
rik és méltányolják.

M eghalt M agyarország  
leg job b  tá ro g a tő sa . Kedden 
délelőtt váratlanul elköltözött az 
élők sorából Oláh Lajos, Radics 
Béla zenekarának legrégibb tagja, 
Magyarország legjobb tárogatósa, 
A halál 65 éves korában hirtelen 
köszöntött be reá s fájdalom szen
vedés nélkül követte a túlvilágra 
nagyhírű vezérét s prímását Ra- 
dícs Bélát. Oláh Lajos kerek negy
ven esztendeig muzsikált a Pannó
niában. Halálát kiterjedt rokonság,

köztük a Rácz család is gyászolja, 
mert felesége Rácz Pali leánya, 
Rácz Lujza volt.

El ío g  műim! — m int a  jazas 5
Ezt a kijelentést a színpadi szer
zők budapesti kongresszusa alkal
mával Charles Marié, a franciák 
elnöke mondta brazílliaí kollegá
jának Amurién Diniz írónak, aki
vel együtt hallgatták a szálloda 
halijából odaszürődő cigányzenét,

— Bizony a cigányzene gyönyörű 
szebb mint a jazz, ismételtté a bra
zíliai ur és hozzátette még : A ma
gyarok nem is tudják, hogy a 
magyar cigányzene milyen népszerű 
nálunk Brazíliában is. Es azt sem 
tudják, hogy a cigányzene és az 
ősi brazíliai indián zene milyen 
megdöbbentően hasonlítanak egy
másra. Ugyanaz a rytmus, melódia 
— Ez a két beszélgetés is a ci
gányzene értékét és uj hajnalát 
igazolja.

A „ B ih a ri” z e n e is k o la
n ö v en d ék e in ek
h a n g v ersen y e .

Az első esztendő elhaladásá
nak biztató eredményeként május 
11-én vasárnap délután 5 órakor 
lezajlott a Bihari zeneiskola nö
vendékeinek második hangversenye 
az iskola nagytermében az érdek
lődő szülők és zenebarátok előtte

A hangversenyt Síegmann Pál 
tanár rendezte és vezette és az ő 
szakavatott irányítása, mellett a 
saját valamint Holfmann Pál tanár 
növendékei szerepeltek. így : Ko
vács Sári, Látó Mihály, Hédervári 
Rudolf, Oláh Kató, Járóka Páni, 
Bálint László, Farkas Ferenc, Ker
tész Antal, Bálint Sándor, Oláh 
Béla, László Antal, Kalmár S. Sze
nes Ibolya és Polgár Andor.

A szereplők mind sikeresen 
megállották helyüket s biztató 
nagy előmenetelről teltek bizony
ságot. Tanáraikra sem hoztak szé
gyent, hallgatóik pedig zajosan 
megtapsolták mindnyájukat.

Cl

Astória
Budai Zöld Hordó 
Bródi kávéház 
Bagolyvár 
Baross kávéház 
Bizánc kávéház 
Bodó kávéház 
Britannia szálló 
Budai Vigadó 
Budapest kávéház 
Cigler étterem 
Debrecen étterem 
Dénes étterem 
Dunapalota 
Emke 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 
Ketter vendéglő 
Kispipa
Korona Vigadó 
Kovács kávéház 
Kör kávéház 
Kovácsevics 
Lovrana
Margit park kávéház

Veres Károly 
Horváth Gusztáv 
Gyalai Aladár 
Bodrics Béla 
Soványka Nándor 
Halász Lajos 

debreceni Kiss Béla 
Pertics lenő 
Bujka Berci 
Rácz Béla 
Rác Pali 
Gáspár Lajos 
Kóczc Gyula 
ifj. Radics Béla 
Tóth Pista 
Csorba Dezső 
Nyári Rudi 
Egri Jancsi 
Pertics Pál 
MOller Béla és Pista 
Radics Bálint 

debreceni Kiss Lajos 
Magyari Imre 
Radics László 
Budai Gyuszi 
Villás Laci 
Sárai Elemér 

Lakatos Misi 
Farkas Béla 
Gyémánt János 
Mursi Elek 
Járóka Feri 
szlkszéí Horváth Lajos 
Hédervári Feri 
Lakatos Gy. és V

M.-sziget Foris cukr.NagyváradiSuraKároly
Metropol szálló 
Munkácsy kávéház 
Molnár étterem 
Ostende kávéház 
Park kávéház

Bujka Ödön 
Oláh Berci 
Horváth Béla 
Toll Árpád 
Gondi Dezső

Pannónia kávéház Ujp. Horváth Péter
Pannnonia kávéház 
Miskolci Pannónia 
Pannónia szálló 
Pátria kávéház 
Posch étterem 
Pozsgai étterem 
Raposa étterem 
Royal szálloda 
Rózsadomb étterem 
Seifert kávéház 
Spolarich kávéház 
Széchenyi kávéház 
Trombitás étterem 
Vén diófa étterem 
Valéria kávéház 
W estend kávéház 
Zöldfa étterem 
Zürich (Schweiz)

Gy. Vörös Misi 
Kurina Sírni 
Radics Béla zenekara 
Lakatos Flóris 
Lakatos Gyula 

Torma testvérek 
Dani Gyula 
Bura Sándor 
Toll Jancsi 
Sípos Sanyi 
Farkas Jenő 
Lakatos Gyula 
Torma Tóni 
Dénes József 

Károlyi Árpád 
Dundus 
Czicea József 
Csorba Gyula

Kiadásértés szerkesztésért felelős: 
dr. J á ro s i Jen ő ,

Főtnunkatárs: M ázor B é la

Bárd-nyomda VII., Miksa-ucca 17. 
Felelős vezet* : Bárd J. 
Telefon : J. 422-29.
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