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Az erdélyi színészet
írta;

Cselle

Az 1918-ik év veqen, .a mikor az ájult Erdélyt megszálloHák
a románok, Kolozsvérnak
három szfnhéz-épülete
volt: A Fal'kas-ufcai, régi
sz.ínház, .a melyét a XIX. század elején építettek
lelkes,áldoz,atkész
magyarok. Ez volt a leqrégibb kőből épült magyar színház, amelyben
csaknem századév ig lánqolt a nemzeti érzés és
fejlődöHa
nemzeti színművészet. 1905-ben ezt
az épületet fűzrendészeti okokból bezárták saKkor nyilt meg a Hunyadi-téri
díszes, új szinhézpalota, a hol ,a meqszállás ideje ,alatt a románok
bitorló hada játszott. És, állott a mozgófényképek
számára épült Nyári Színkör,a
hol viszont a
megszállás húsz éVle alatt a hajlékukból kiűzött
magyar színészek játszottak.
A dr. Janovics Jenő igazgatása alaH álló kolozsvári Nemzeti Szlnhézon kívül a megszállás
idején Erdélyben még tíz magyar színigazgató
működött: Szendrey Mihály, Erdélyi Miklós,' Sebestyén Géza, Szabadkay József, Neményi Lipót,
Kovécs lmre, Fehér Imre, Krasznay Ernő, Gáspár
Jenő, Szabó Pál.
Az első hetekben a színházak rendes menetét nem gátolták a meqszéllók, Egyébbel voltak
elfoqlalva. Az lelőadások tehát zavartalanul folytak. Egy hónap elteltévelezonban,
e mikor már
kezdették magukat otthon érezni, a Kolozsvári
Nem zet i Színházban sziqorú házkutatást tartottak s azután a színházat minden indokolás nélkül bezárták. Egy héttel későbben azonban szintén minden indokolás nélkül engedélyezték
a
színház megnyitását. Állítól,ag a riomán fisztek, a
kik természetesen
mint «hódítók» ingyen jártak
a színházba, kérték a tábornokot, hogy engedélyezze a színházi elöadésokat,
mert nekik ez az
egy,eHen szórakozésuk,
Március 13-ától március
20-,áig megint tilos volt játszani, attól tartottak
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la románok, hogy március idusán a szinház lázadásra foqja ingerelni a magyrarságot, tehát egy
teljes hétre becsukták a színházat. Március 20-án
ismét eqész éjjel ház kutatás volta színház épületében és az igazgató magán lakásán, de miután
azeredményt,elen
volt, újra enqedélyezték
CI
szlnház] előadások
megtartását.
Április 1-étől
7-éig ismét zárva voltak a színház kapui a katonai parancsnokság
rendelete folytán.
1919. május hó 14-én rneqjelent a színház
irodájában a román kormányzó tanács nevében
egy kimondhatatlan
nevű államtitkár és követelte az igaz'gatótól, hogy .azonnaladja
át a
színhézat. Az igazgató ezt megtagadta,
a miről
jeqyzőkőnyvet
vettek f.e1,' kinevezték a magyar
színház rornán származású
tenoristáját,
Papp
(Pavel) Constantint a szlnház kormánybiztosává,
azután eqyelöre eltávoztak. Az átvétel jeqyzőkönyvi flQrmalitásai dacára a színházban folytak
tovább ,a magyar előadások, akadályokkal, nehézséqekkel,
sziqorú katonai oenzura felügyeI,ele alatt és gyakori betiltésokkal. A kinevezett
román korménybiztos igyekezett rávenni a Nemzeti Szjnház igazgatóját, hogy ellenállás nélkül,
békésen és önként adja át a színház épületét
és társulatával vonuljon ki a Színkörbe. Ez az
iqyekezete oeredménytelen
lévén, a színháznál
akkor működö bizalmi testület elnökéhez," Réthely Odönhöz fordult, hogy mozdítsék el helyé-'
ből konok ig.azgatójukat, adjék lát ok a szlnhézat
,a roménoknek és vonuljanak ki ·a Színkörbe. Ekkor a színház szernélyzete társulati gyűlést tartott 'és 'ott egyhangú hatérozatot hozott, melynek
értelme ez volta jegyzőkönyv szerint: «A színház művész-szernélyzete
dr. Janovics Jenő igazgatóval . rnindenben
szolidérisnak vallja magát
Az ig.azgafó álláspontját a legtelj.esebb mérték-

1IIo"or színészet

2

ben magáévá teszi és elhatérozza,
hogy jogszerű pozicióját szintén csak az erőszaknak enqedve hagyja ,e!.» A jegyzőkönyv kelt 19~9. július hó 9-én, eláírték: Réthely Odön, Harcsay
Ferenc, Pálffy Bertalan, Gálosi Zoltán, Vetésy
Dániel, Táray Ferenc, Baranyay Jolán, Báthory
Elza, Godányi Julia, Balogh Árpádné,
Lévay
Hona.
Erre a hatérczetra azzal .válaszolt a román
Kormányzó Tanács, hogy minden tiltakozás dacára, ha kell katonai erőszak iqénybevételével
is kitelepíti a magyar színház személyzetét.
Ezt meg is tette, mert újabb és újabb hiábavaló iqérqetések
után 1919. szeptember
30-án
a polgári hatóságok mellett egy ezredes vezetésév.el katonai csapat v,ette körül a színházat, a
honnan az iqazqatót kihurcolták, s a színpadon
ősszeqyűlekezett eqész szernélyzetet kiűzték,
Igy k,erült rornán kézre a gyönyörű
vári Magyar Színház.

Kolozs-

Október 4-én megkezdték tehát a magyar
színészek előadásaikat a szellős színkörben. Embede letti nehézségekkel,
áthághatatlannak
hitt
akadályokkal
kellett megküzdeniök.
A magyar
iQazgató
magántulajdonát
képező
ruhatáref,
dísz leteket, f,elszereléseket is lefoglaiták a románok, ezekből eleinte még pénzért adtak egyes
darabokat kölcsön a magyar társulatnek, de később ezt ,a kőlcsőnadást is megszüntették.
A magyar színháznak ezekben a nehéz időkben még
új felszerelésról is gondoskodnia
kellett. A mellett aliqhoqy a maqyar színészek megkezdték
előadásaikat, újabb csapás érte őket: A magyar
közönség lelkes s~er.etettel támogatta derék színészeit, a nézőtér minden este szoronqásiq megtelt, mire a katonai parancsnokság
október hó

EGRI NYOMDA RT. EGER
ÁLLANDóAN
RAKTÁRON TARTJA
AZ ALÁBB
FELSOROLT VÁROSOK TERVRAJZ
SZER INT
KÉSZüLT
SZINHÁZJEGYEIT,
AMELYEKET
DÁTUMMAL VAGY DÁTUM NÉLKüL SZÁLLIT:
Baja
Komárom
Pécs
Beregszász
Kecskemét
Rákosszentmihály
Cegléd .
Kískunhalas
Sátoraljaújhely
Csaba
Makó
Sopron
Debrecen
Miskolc
Szentes
Mohács
Eger
Munkács
Székesfehérvár
Győr
Nagykanizsa
Szemhathely
Gyula
Nagyvárad
Szolnok
Hódm.-vásárhely Nyíregyháza
Ujpest
Kassa
Pápa
Ungvár
Kaposvár
Pest erzsébet
Veszprém
Mindama városok részére, amelyek nincsenek felsorolva, a tervrajz beküldése után azonnal elkészítjük
a szinház-jegyeket, ha leaalább két hónapi mennyiséaet rendelnek. Számozatlan blankettakat bármilyen
szöveggel készítünk,

30-án minden indokolás nélkül bizonytalan időre
betiltotta a színházi előadásokat. Csak november
19-én engedélyezték
újra a színkör megnyitását.
A mozqófényképelőadások
céljaira épült nyári
színkör akkori állapotáben természetesen
alkalmatlan volt rendes színházi előadások tartására,
a szfnészek vezonban f,agyoskodva, minden nap
újra kockára téve eqészséqüket,
valahogy mégis
átverqődtek ,a télen. Át kellett alakítani, át kellett épíHetni a szín kört és ez; is a magyar igazgató vállára súlyosedott. A színigazgató
kérte:
Adják át néki a régi Farkas-utcai színházat,
ernelvet hajlandó átépíttetni, de ezt a kérését is
visszeutasitotték,
mert hiszen a c:él a magyar
színészet megfojtása volt,
Eqyszerre kiszivárqott annak a híre, hogya
Kormánvzó Tanács elhatározta
március hó 21én tartott ülésén, hogy szepternber I-étöl megvonja ez összes magyar színházi enqedélyeket
és éppen úgy, mint ahogy a szerbek cselekedték, toloneúton foqja eltávolítani, a magyar színészeket Erdély földjéről. A kolozsvári
színigazgató akkor nyilt levélben fordult Goga Oktaviánhoz, az akkori kultuszminiszterhez
s köntörfalazás nélküli választ kért, mi a célja a rornán
kormányzatnak ,a 128 éves, dicsőséges magyar
sz ínészettel ? Rámutatott az érdemekre, amelyeket ,az legyetemes emberi kultúra oltárán szerzett
az erdélyi magyar szinház, s ,a történelern itélőszéke előtt Goqa Oktaviánt tette fel·előssé a tervezett meqszüntetésért,
A nyílt levél nagy feltűnést keltett, az ügyészség vád alá helyezte a.z
igazgatót, azonban
Goga magához
kérette s
hosszas tárgyalás végén utasította államtitkárát,
Prie Oktaviánt, hogy valamennyi magyar színigazgató ooncessióját hosszabbítsa meg egy évvel, Ez a tárgyalás volt alapja annak, hogy a
magyar színészet Erdélyben a megszállás húsz
év,e alatt fennmaradhatott,
mert később, amikor
a külföld figyelme -,erősebben terelődött az erdélyi viszonyokra, már nem lehetett világbotrány pélkűl meqszüntetni
a magyar színházak
rnűkődését,
Ebben az első é~ben 10 igazgató kapott
játszási engedélyt és a következő városokban
játszottak rendszeresen
hivatásos magyar színészek:
."Kolozsvár,
Nagyvárad ,Arad,
Temesvár,
Szatmár, Nagykároly, Naqybánya, Déva, Máramarossziqet, Lugos, Nagysz,eben, Petrozsény. Belényes, Seqesvár, Medgyes, Hátszeg, Resicabánya, Karánsebes,
Radnalippa,
Orabicabány:a,
Anina, Dicsöszentmárton,
Nagyszal-onta,. Orsova,
Dés, Zilah, Szilágysomlyó, Beszterce, Szászváros,
Gyergyószentmiklós,
Szamosújvár,
Gyulafehérvár,
Erzsébetvéros.
Foqaras,
Kézdivásárhely,
Székelyudvarhely,
Sepsiszentgyörgy,
Torda, Csikszereda, Szászrégen, Nagyenyed, Székelykereszfúr, Marcsvésérhely, Brassó.
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Mihelyt a játékengedélyek
ideig-óráig biztositva voltak, a kolozsvári igazgató azonnal értekezletre hívta kertérsait és megalakult Kolozsvárott az »ERDÉLYI ÉS BÁNÁTI MAGYAR SZINÉSZEGYESOLET«, ernelv fegyelmet és rendet
teremtett a színházak
művészi munkájában
s
rendezte az Erdélyben akkor élt kb'. 90 öreg
nvuqdíjas színész járandóságát.
Ez az egyesület
- sajnos - csak 1923. júniusáig műkődhetett,
mert ekkor az állambiztonsági
hivatal a koloz svári szín igazgatót, aki egyszersmind ez egyesület
elnöke is volt, Magyarmszággal
való titkos kapesclatokkal és irredentizmussal
vádolta sennek
következéseként az egyesületet feloszlatta. Nagy
kár volt ez, mert ennek a színészegyesületnel<
műkődése 'áldásos volt ,a nagy zűrzevarban
s
az elnyomott erdélyi magyar színházak élete
azóta vált szomorúvá, a fegyelem azóta lazulf
meg, amióta ennek az eqyesületnek
működése
megszűnt.
i

igazgató is bemeheteH, ezzel a társulatok megélhetési lehetősége teljes bizonytalanná vált.
Ezeknek a soroknak nem aza céljuk, hogy
történeti sorrendben kísérjék és vázolják azt a
hősies, nemes és nemzetfenntartó
munkát, amit
a magyar színészek és színigazgatók vállaltak az
elnyomatás idejében.' Meg kell majd írni aprólékesari ennek a hősi küzdelernnek
históriáját. Tenulsáqos lesz ez és tükre annak, hogy
barbár erőszak miképen akart elnémítani egy
századéves, nemes kultúrát. A románok igazán
nem voltak válogatósak
az eszközökben:
Színészek kiutasítása, börtön, színházak bezárása,
embertelen jeqyadóval való sarcolás, a cenzúra
okvetetlenkedése
darabok
betiltása és ezerféle
agyafurtnál agyafurtabb
eszközök, amelyeknek
egy céljuk volt: - Els.orvasztani és megölni a
magyar szót, a magyar qondoletot
az erdélyi
színpadokon.
Jóleső érzéssel állapít juk meg, hogy a magyar színészek magyar hűséggel r magyar bátorsággal éllották ezt a harcot, s ha a megszállás
hosszú húsz éve alatt olykor el is halkult, olykor
félénkebbé is vált, olykor el is halványodott a
magyar szó és magyar nóta az erdélyi ősi színpadokon, eqészen
nem tudták azt elnémítani
,a megszállók soha.

Az igazgatók 23 év alatt eqyrészt a románokkal való kűzdelernben,
másrészt az egymás
ell.eni kenyérharcban felmorzsolódtak,
.a társulatok száma csökkent. A viszonyok rosszabbodásával mind több városra volt szükség egy társulat eltadásához.
Végül a kerületi rendszer teljesen felbomlott és ugyanabba a városba több

V lo sz trnó nyí ha táro za tok
ó

--------------------

A visszatért

erdélyi

színészek

iicfvözlése.

A véleszfmény korábbi határozatával klrnondotta,
hoqy a visszatért k,eleti és erdélyi részeken élt szintérsulati t.agok, karnarel-t.agfelvételi ,~érellmeinekelbírálá,sánáJez erdélyi szjnészek képviselőit is meghall.gatja.
Evégből az Erdélyi szjnművészek kőzül, 'Mth Elek,
Réthely Odön és Lantos Béle, a kolozsvéri és Berenqh
Béla a naqyvéradi ma,gyar szjnház művészeit lkérte
~el CI választmány, hogy az erdélyi tagf'elvétele~nél j.avaslattevő bizottséqként közremüködjenek,
A Kamara Színművészeti főosztálya vélesztrnénye
f. é. július 14-i ülésében fog,la,lkoz.ottelsőízben erdélyi tagfelvétel ekkel" amely ülésen a fenf.ebb említett jeveslettevö bizottság tagjai, mint a' visszatért erdélyrészi magyar szlnészet felkért képviselői' is megjelentek'.
Ez a,l,ka.lombólKiss F,er,enc,a Kamara 'elnöke a
váll,asrlmánynevében az elébbi megható szevakkel üdvözölte az erdélyi maqyer színészek képviselőit:
Különös rneleo szeretettel üdvözlöm a visszatért
erdélyi színészek képviselőt, névszerint, Tóth Elek, Réthelyi Odön, Lantos Béla és Berenqh Béla urakat, akik
meghívásunkra közöttünk most rneqjelentek,
.
Olyan maqasztos pillenat ez' a Kamara életében,
amelynek me9v~lós\Jlasáb~ a Kamara megalakulásakor,

csak igen 'kevesen hittünk feltétlenül, hogy a legkedvesebb, szívünkhöz leqközelebb álló erdélyi
részek
visszatértek hozzánk és az ott élt művész-testvéreink
képviselőit kedves vendégekként magunk kőzőtt üdvözölhetjük. E1Jenünnepi ajkalomból. szavak helyett eg}'
percre fdMlva', maglUnkbaszál'lv,a,
adjunk hélét a Jóistermek, hogy ,ez ünnepélyes pillonetot is meqérhettök,
kérve, hogy akik még nem tértek halia, miné] rövidebb ido alat! vlsszetérhessenek, a, még elrabolt föl\...
dünkke] együtt.
A választrnény az elnöki indítványnak meqfelelöen,
egy perces néma felállással adórot! az ünnepélyes pillanatnak.
Ujabban

javasolt

vidéki

S%ínigaxgatók.

Előző szérramkben közölt, a, válesztménv ál~al j,avasolt sztnlqazqatők közül f,elpéczi Ihász Aledér és
Kérolyl Vilmos súni.g.azg,atóilengedály elnyerése iránti
kérelmetket visszavonták.
Ennek alapján a válesztrnény f. é. júl,ilus 14-i Ü'1ésében a lemondás folytán betöltetlenné vált két szfnigazgatói helyre Hlatky Endre és Hangya Szabó Márton pályázók részére javasolta pőtlólaq az 1941-42-i
sZÍ'oiévadra vidéki, színlgazga~ói engec[ély kladését. .
/

mo~~orszinészef
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A Ikeresdény-zddó .a~ányS%ámmegáHapítása
színművészeti föoS%tá'lyában.
A 7720/1939, tvl. E.

rendelet

a Kama·rá;ha,csak januér és július
felvenni.

Ezeket a' hónapokat

meg évente
a

kétszer a

véqrehaj-

értelmében

zsidót

hónapokban

lehet

meqelőzően

áHapítja

Kamara felterjesztése

kiUltuszminisztérium a keresztény

és

h.~' ez

arényszémét, ernelvnek alapján,

alapján

zsidó

tagok

'az arényszém

A Kamara' felterj,esztése alapjén azt jóváhagyva

a

kultuszrnlnlsztérium 26.332/1941. Ill. sz. rendeletével éllapította meg az ősszlétszérn és az egyes szakcsoporto~on belül ez arányszámokat, amelyek alapján utasította
a Kamarát, hogy ez összes benyújtott .zsidónak tekintendő személyek tagfelvételi

kérelmét tárqyalja

le és

hozzon határozatot.

A Kamara á,lta,1felterjesztett és jóváhagyott
szám kimutetés, a' színművészeti

a detokat

vetkező

0'0N
••••

,

•

N

-o

Q)t:O

tö~"'O
'" .•.. ..o o c:
..oc:~
:0- w

ofo

I

vezetők

54

62
67
14

--

IV. Igazgatósi ügykezelők

149

646
149

--

--

795

--

nal

vélasztrnényi

ülés Í'egyzőkönyve

2586
/

4.98

8

0.60

5.76

2

0.82

--

Az Országos Színművészeti
nécshoz

és Filmművészeti Ta-

intézett leirat a kövotkezőképen

ezze] küldöm meg,

--

35
2

5,42
1.35

37

4.65

5

sége a 7.720/1939.

M, E.

sz. renddet

alatt felterjesztette

a, Kamara szfnművészeti

főosztályá-

na'k tagnévjegyzékét.
A Kamara, által' bernutatott névjeqyzék

Rendes tagokul

és szernélyi

személy felvételére

126
1

--

1-

6

0.94

-

-6

075

4,871

0,81

21

1

1

a

zsidének tekintendő

rendeletem

kézhezvé-

számított nyolc napon belül 'a zsidónak' tekin•.
személyeknek a Kamara- elnökségéhez
kérelméta

lehető-

zsidónak tekintendők

névjegy-

A

személy.

gyakorlatosol< névjeqyzékébe

benyuj-

választmánnyal

felvehető

2 (kettő)
~ II. (előadó) szakcsoportba
az V. (müvészl
seqédszem.) szakcs. 6 (hat)

8 (nyolc)

összesen tehát
gyakorlatos.

Háborus érdemek alapján kedvezményezett
névjeqyzékbe (külön 30/0) felvehető
a II. (előadó) szakcsoportba
az

V.

tár-

zsidó

30 (harminc)

(öt)

(rnűvészl seqédszem.) szakcs. 12 (tizenkettő)
összesen tehát

mésoletát tudom~Slllvéte,l, végett

hogy jelen

nyílik

a II. (előadó) szakcsoportba
10 (tíz)
az V. (művészi segédszem.) szakcs. 3 (három)

zsidónak tekintendő

telétől

összes felvételi'

18. §~a értelmé-

ben, folyó évi június hó 14-én ~elt 11.999/1941. szám

3.36

rendő
tott

szól:

»A Színművészeti és Fllmrnűvészeti Kamara elnök-

_...:..~----

--

»Az Orsz. Színművészetl és Filmművészeti Tanécsleitatom

össze-

hozzám azon-

13 (tlzenhérorn)

Ar. ennek elapján megküldött ku ltuszm iníszter] I'eira~ a következőképen szél:
hoz intézett

eU'en

felterjesztendő.«

a Ill. (művészi ügykezelők) szakcs.5
Összesen:

határozata

A zsidónak tekintendő személyek felvételére

-0,50
1.50

--

5.37

8

-

6
2

--

--

V. Művészisegédszemélyzet:
rendestagok
gyak. tagok

elutesító

zékébe felvehető

-

--

--

243

kezelők

hogy még ke,l,Iő időben ad-

választmány

esetleges fdlebhe~ésü'ket.

ofo

N

> •.•

5.12
3.76

~

1345

n. Mű:észetiügy-

a

w

--

--

--

hassák be

ség júlitls hónapban.

~ -5i'v;
E

_

-

-

II. Előadóművészek:
1212
rendestagok,
j33
gyak. tagok

,ról az érdekelt ~el'e'~etis,

zsidónak tekintendő

,

Q)-o
>--0

:g~i
..o

N '"

"''G)

1. Művé~zetiügy-

értesítse. Ugyan-

csak ha,I,adékt,alianulértesítse a vélasztrnény hatérozaté-

lapok átvlzsqélésa titán rneqálleplttatott, hogy e színmü-

o,'É ~~

5:0 p:ort

Filmművé-

és

vészéti főosrlá,ly egyes szakcsoportjába bizonyos szémú

,

kc

arány-

a Szfnművészeti

szeti Tanács elnoksé~.;~t haledéktelerrul

főosztályben, a· kö-

tartalmazza:

'o

S za

és annak eredményéről

hivott

60jo,..;o,n alul: van, vehetők ~el az új zsidó teqok,

azok tekintetében

!9y,aHassale, a megadott 'k:e,retekközött a feJvéte·lt ejtse
. meg, illetve a' felvétel· kérdésében hozzon határozatot

a zsidótörvény

SZ.,

tási 'Utasításá~ tartalmaző

a Kamara

•

47 (negyvenhét)

I<:adveziménye~ettzsidónek t·akint~ndő személy,
A háborús érdemek alapján a' gyakorl,atosok névjegyzékébe felvehető
a II. (előadő) szekcsoportbe
az V. (művészí segédszem.) székes.
összesen tehát
kedvezményezett

zsidónak tekintendő

1 (egy)
4 (négy)
5 (öt)
személy,

5
Zsidónak' t,ekint,endő személyt nem

I,ehet rende~

A :z;sidótőry,ény be nem

taqu] fdv,enni, sem á,tminősít,eni az 1. ~művészetj, ügy~
vezetők),

Ill. (művészeti

üqykezelök)

gaMsi és rnűszeki üqyvezetők
portbe

(az ,iga,zgatá,si és műszeki

sa,li ismételIten hanqsúlyoznl

kívánom,

ho'gy zsidónak

személy csek ,egy szekcsoporfbe vehető fel,

csoportben ikimutatott felvételi

Iehetőséq '~eretén belül.

Felihívtam a Kernera elnökséqét, hogy felein rende..
számltott

nyolc napon belül

az

személyek ~e·l\léteH kérel-

összes zsidonak tekintendő

mét tá,rgya,llja,I,e és anna,ker'edményéről az érdeke:lte,ket
tam arra, is,

ta-

9-i

ülésében elhaté-

kamar,ai tagok

el,len,aki:ket

a

A

Kamara elnökséqét

hogiy a· ,zsidónak ~kintendő

illetve elítélt, a kamara is hivatalból

kőfeles a ~eg'Yelmi eljárást

hogy az ilylen

kőzü] ikiközösíthetök leg'yenek.
Nem ik'étség'esugyanis, hogy az ilyen kamarai ta90k

a 6Ö90/1938. M.

E. sz. r'endelet 72. §.,ának 2.

pontjébe ütközö Ik,amar,aivétséget
ezen:

»maqavlseletűkkei

a

is elkövették,

mert

szfnművészeti és fHmművé-

szetielkalrnazottek t'estületénék tekintélyét súlyosan me9sérthetik, vag'y veszélveztetbetik.«

~elhív-

tagok re,lvéfe,-

tesítse. Ezzel módot 'kivándk nyujtani, hogy az elutasítottak a Tanácshoz f,eHehbezéssel, élhessenek.«

A Kernera szfnművészef

lefolytatni,

meqbélveqzett emberek szűkséq esetén a Kamara t,agjai

A vidé,kinyitó

darabok

'leben hozott haMrOZiatá.róla t. Elnökséget ezonnel ér..

f. évi

é. júnjus

rozta, hogy rníndazon

több szekcsoportbe is, de csak' <;1' swik).•

haliadé'ktalanlu,liérlesffse,

f.

A vé.lasztrnánv

sen meqbüntetett,
21.520/1941. Ill/2. számú rende,lietemre való utalás-

lelem kézhezvételétöl

kamarai

ügyv,ez'etők és üg.yke,Z!e.lOlk) zsidótörvény kijétszésa v,a'gy be 1nem tartása miatt a'
pol,gá,ri bí~óság, vaqy r.endŐri büntető bíróság joqerő-

szakcsoportbe,

ililetve felvehető

miatt ,elítélt

e'l,é állítása.

és IV. az i·gaz-

és űqykezelök) szakcso-

va'16min~e ikedvezmény'e'zett zsidók köz;ü!11
a IV.

te~intendő

tartása

9'ok fegye.lmi

Iyel
Előfordult,

júlilus' 14-i ülésében a fentebb: isme.rtetett ren.•

delikezés'eknek meg~ellelően hozta meg hatá,rowtait, a

kamaraieng'ed'ély

..

jálS%hatók.

hogy ,egy,es vidéki

tá,rsutat,aik megnyitó

főosztá'\yá!nQkváilasztmánya,

csak előzel,es

előedásul

sztniqazqatók

sz in-

nemcsak művészi,

de

hezafies szempontból is klfoqásolhetó, illetve meg nem
f'el'elő darabokat vál'ilsztoHak.
Ennek jövőbeni me'~előzése céljából a vála,sztmány

zsidónak t'ekintend<S személyek tag~elvétel,i ,kér'e·lmeire

f. é. júnilus 9-i ülésében elhatérozta, hogy az összes

vona,~kozóI6g. Háborús érdemek elepjén kedvezménye-

vidéki

zett zsiéIó, névjeqyzékbe

zafias, rnint művészi szernpontbó] megfel,e,I,ő nyitó da-

semgyakorlatos

velö

~el~éteJ,re sem l'ende,sf,

tag,okul, jelentkező

nem volt, A ~el-

Kamara

színművész·eti

főosztályának
,osztály rendes

1. A Műy;éS%~ti ügyv'ezetők
Koltai Jenö

12.023-1941.

Szebö Hangya Má,rton

időben

kötel'8s,ek ·gondoskodni, emely

1941. évi július
tagjai

szekcsoporíjéba.

11.979-1941 .

kellö

csak a

úgy ha-

Kamara

előzetes jóváhagyás,áva.l [átszható.

vett zsidó, ta,go~aib.a t,a.gfelvét,el,ek:
közölt kőzöljük,

~

rabról

szfniqezqetók a jövőben

-'

sorába

hó

14-i

ülésén

a színművészeti

fő-

felvét'ettek:

12.122-1941.

Horváth Tivader

12.090-1941.
11.787-1941.

Kincses Erzsébet
Kondói Kíss Jenö

12.171-1941.

Kl'imó Mihály

11.926-1,941. Lány,i Ágnes
II.

Ar.

előadóművészek

szakc$Oportjába:

12.164-1941.

Mafya,sovsiky Zoyka

12.192-1941.

Bán Ibolya

12.047-1941.

Milinkovics Gemma' -

12.162-1941.

Bodor Tibor

12.121-1941.

Nagy Matild' (Mata)

Bozöky István László

12.198-1941.

Osváth

12.118-1941.

Petrényi

12.109-1941.

1:2.252-1941. Fébién Jénos
12.112-1941.
12.046-1941.

Eta; (Keucz]!
Edith

12.098-1941.

Rédey ~ubchich

Hetényi

12.064-1941.

Rákosy Cs. Tessze

István

Etelka)

•

Fábri Furtkovits Zoltán

~- '-."

éne~művésznő

Katalin

6
12.167-1941.

Sándor István

12.219-1941.

Dr. Sikolya István

Ill.

A

művészeti

ügyke~elők

szakcsoportjéba.

12.078-1941.

Sikheqyi Ilona

11.141-1941.

Biró

11.992-1941.

Szakács Miklós

11.142-1941.

Kiss Má,ria -

irodai tisztviselő

11.994-1941.

Szép

12.252-1941.

Fébién

-

12.144-1941.

T,el'ek llona

llonke

11.967-1941.

Tordei Tarrkő Gábor

11.922-1941.

Turi Iurqony!

12.227-1941.

Vadai Ferenc György

12.119-1941.

Váradi

12.151-1941.

ZsiH'ey Zsil:I,e Marg.it

11.915-1941.

ürmösy Anikó (GeHért Lajosnél

Zenekari

Györgyi

Bág.yoni Badócs István

11.843-1941.

Bereng Béla-

10.330-1940.

Borovszkv

8.701-1940.

11.714-1941.

Borsos Mári,a

11.177-1941.

Czeqlédi

10.193-1941.

CS1eng.eryDsida Aladár

10.195-1941.

Csóka József

10.196-1941.

Deési Jenő

Eténé

10.194-1941.

Ditrói Puskás Béla

12.199-1941.

Fábián Andorné

11.694-1941.

Gróza

10.161-1941.

Hcmm Pál
Károly

10.329-1940.

Kőszoqi

Anna (Dusu)

10.328-1940.

Kőszeqi

Má,ria (Manyi)

10.237-1940.

Kőszeqi

Margit (Borovszky Oszkérné)

Nagy István

II. A~ előadóművészek
12.042-1941.

Dr.

Ajta1'

Perényi (Predics) János

11.604-1941.
10.237-1940.

Pelucz Vilma (Mihályi
Réthely Odön

10.948-1941.

Sántha Ilona

10.045-194'0.

Senkárszky 5ndre

'10.245-1940.

Tóth El'ek

10.426-1940.

Tóth II'Us

10.013-1940.

Végh

művészeti

Dukony

12.048-1941.

Halmos (Halmes) István

12.019-1941.

Medv·esl'Y Mii:~

szakcsoportjába:

Szabados Árpád -

rendező

9.956-1939.

Stephenídes Jőzséf

-

9.980-1939.

Kudelasz Károly

rendező
karmester

-

dfszletterve ző

Szakács Sándor -

főosztály

Nagy

s, színész

gyakorlatos

Nádori

Ma,rgit

tagjai so-

(Jalovenczkv

LEmke

Dr. Szemere Lászlóné (Galabova

Bogda~:

nova Zvezdanka)

V.

Margit

Művészi

;1.507-19;19.
•

-

I

Jó-

zsefné)
11.801-1941.

Bors Katalin

ügykezelők

10.162-1941.

István

11.742-1941.

József

Deési Jenő -

11,949-1941.

sz. Jakab

11.721-1941.

Károlyné)

10.196-1941.

alapján a színművész·eti
rába felvé~ettek:

sza'kcs,oportjába:

Miklósné,

Bakos (Hannel)

10.124-1940.

V. A művészi segédszemélyzet szakcsoporljába:

(VáraHy Lenke)
8.256-1940.

Major Blanka Margit

11.835-1941.

A gyakor/a tos vizsga sikeres letétele

János

réstekrő/.

Ill. A

(Balog Julianna)

Erzsébet

9.941-1940.

tagok:

10.108--:-1941. Sz'entes Sziszik F,er,enc

Zsófia)

(Koós

Holics

12.237-1941.

Oszkár

Lantos Béla

g. titkár

Bor Kálmán

11.609-1941.

10.022-1941.

'12.068-1941.

Jénos

V. A műv,éSJ:isegédsz:.emélyzet nakcsoporljábll:

II. Az előlldóművéSJ:ek 5Z<lkcsoportjába:

Jódy

pénztárosnő

-

Pál

A viss%atért keleti 61s erdélyi

9.981-1940.

lrrne

segédszemélyzet

Eck Mária
/

(Moldrick

szakcsoportjába:

lstvánné)

mo,~m'szineszef

7
A 7.720;1939. M. E. sz. rendelet

13. §-ának megfelelően

a zsdó

tag,ok névjegyzékébe

felvé-

teUek:
E:lőadóműv,észek

nakcsoportj.ába:

5.632-1939.

Bániki Zsuzsa

3.431-1939.

Gerő

4.127-.1939.

Gonda

3.061-1939.

Gyárfás

12.142-1939.

Pásztor

M:űvészi

Ilona
József

3.003-:1939.

Kardos

István -

11.376-1941.

Somló

Sarnrnler

10.820-1941.

Vámos

László

Pasch'kesz

Frida
Dezső

3.218-1939.

Dr. Szabó
Szécsi

Erzsébe!

2.932-1939.

Szirma

György

3.819-1939.

Szirma

11.911-1939.

Vágó

N.agyPál

Béláné,

Az előadóművészek

Györqyné,

sz. Sas Singer

Marg'it

3.558-1939.

rendes

tagokként

Terelmes

M. E.

r,endelet

SI.

52. §-ának

14-i hatá~ozataa1apján

ü9'yv,e,zető:kés

megfelelően

jébe

ügykezelők

fenntertésa

a ikama~ai tagok
és mű-

szakcsoportjébe

tar-

rnellett, az elöadóművészek

rnűvészeti
Kardos
dező

az

szak-

a

Kamara

rnellett,

mint

rendező

a

tartozésének

az előadóművészek

fenntartása

üqykezelők

melíett,

szak-

rnint

'~en-

jába

tartozásének

P.acséry Ágost,
tertozésának
vészefi

f,enniartása

Sámy

az előadóművészek

fenntertése

loHán,

szakcsoportjába:
-

táncmester

főoszlály,a

f.

választmá!nyának
eszközöJtettek:

Sóti Árp.ád, rnint ügyelő a rnűvészeti ügykezdők
szekcsoportjébe
tertozásének fenntartása mellett, mint segédnendező'

a

művészef
Zoltán,

művészeti

üqvkezelők

milnt neplóvezeíő
ügy'k,ezdők

zésének - fenntertésa

meHett

szakcsoporíjéoe.
a filmművész,et'i

szekcsoportjébe

,a szfnrnűvészeái

tartofőosztály

szak csoport jába.

A Szí,nm'uvészeti Tanács 1941. június hó6-i
wtt határozata a'lapjánátjegyedetelt:

ü'lésén 'ho-

rnint

a

rendező

Margit

a karténcosok

tozá,sána1k fe,nnIa!rtásávall,
üg~kezelőlk

szekcsoportjéba

mi,nt téncmester

a,

tar-

művészeti

szakcsoportjébe.

szekcsoportjéba,

rnellett,

mint zenekari

szakcsoportjébe

mint

T Ö. R L ÉS

szakcsoportjébe
rendező

a

mű-

A Kernera színművészeti főosztélya válesztményánek
f. évi július hó 14-i ülésében hozott hetérozete all;apján

t,ag a művészi

tartozásénak

{lett, rnínt 'k,a~mesteJr a müvészetí
jába,

rnellett,

szakcsoport-

üg,ykeZJe,lők szakcsoportjéba,

személyzet

ló-

szakcsoportjéba,

a,z előadóművészek

ügy~ezlelők

Erzsébet

slÍ'nműv,ész'eti

Horváth
Kái~o1yi Vilmos,

ügy:k,ez,elők

Krutsay

előadóművészek

szakcsoportjéba,

Kr,auszpe'k J6nef

művészeti

rnűvészeti

Ágnes

névj'egyzékébell1l a iköv;etkező átIegyzések

főosztéjy

Ie:!őadóművész,eik szakcsoport-

~ennf,artása

ügykez'el,ők

csoportjába'

Györgyi

műv,észeli

Sz,epessy
Ferenc,

tartozésének

a

Z É SE K
a

csoportjébe
Harsányi

ta,g

uakcsoportjába:

Szi,j.'i,rd'Zsuzsenne

10.912-1941.

Lili

Babicz:ky Bé:la, rnint g. titkár az igazgatási
tozásának

z'enekari
tag

felvétettek:
A

sza'kcs,oportjába:

Á T ] EGY

szekl

-

zonekari

Tanács 1941. június hó 6-i határ,ozata ,alapján a Kamara színművészeti

Tordai

hó

Simon

10.869-1941 .

Az 'előad'őművész,e'k

július

Sándor
-

tag

A gyakorlatos vizsga sikeres letét~le alapján
gyakorlatosok
névjegyzékébe

osztályába

évi

zenekari

sz.

Éva

A színművészeti

A 6090/1938.

szakcs.>portjába:

Mi,kllÓs
F,erika,

4.237-1939.

3.697-1939.

segéduemélyzet

seqéd-

fenntartésa

ügykez,elők

mel-

székcsoport-

saj,át !kére1mére
,a karama

tagja,i sorából

Vereckey

laJtán

töröltetett :

1941. évi júlilus h6 1-évek-
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FELHíVÁSOK
Színigazgatók

figyelmébe!

A kamara] tagsá,ghoz között rnunkakörőkben
elkelmezottak
rnunkeviszonyének
meqkezdése,
vlagy meqszűnése,
va'lrami:r1ita bejelentert
adetokben
beélló eg'yéb
vá,ltozások a
Kernarénél
haladéktalanul
bejelentendők.
(6090/1938. M. E. sz. Ir,end. 62. §.)
Uj szorződések
,a Kerneréhez
~elülbél,yeg'zés
és jóváha.gy,ás végettllegkésőbb
15 napon be,lül bekűldendok. (6090/1938. M. E. sz. rendelet
66. §.)
Minden szjnlep hérom példénya
a f.e,lhasz:nálá~sa,1
e9'yidejüleg
ra Kemarához
f,eg)'lelimi felelösséq
meH,ett
fe,ltétl1enül: pontosan beküldendlŐ.

Vidéki

színigaz,gatók

figyelmébe!

Anomásh.e'ly vá'lto%áso'k ra Kerneréhez
azonnal
bejelentenelök.
(6090/1938. M. E. sz. y,endel'et 68. §.)

Az

összes

kamarai

tag'ok

figyeimébel

Mindazon
Ikamarai tagok, a vidéken
kulíusz»
minlszteri
eng-edél,y (koncesszió)
a,lapján működő színtá,rsulatdk tagoja,i kívételével
akik pontos [akcimíiket
felvéte'li
Ik,é~elmü'kön ,anna'kjdején
nem jeledék,
vagy
aJkiknek ,Ia'kcíme azóta, v,agy il'egulóbbi bejelentésük
Ó'~a
is megváHozott,
j.elenlegi
pentos Ilakcímükel sürg,ősen
jelentsék
bea
hm.a~áh,oz.
A »Magy,a,r Színészete-et,
a Karnsre színművészeti"
főo,sztál'ya hivatalos
.lapját ugy,anis ez összes kamarai
~agdk részére (a vidéki t,á,rsul,atok taqjei kivételével)
Ilakéscímökre
küldjűk ki.
De egy,ébként
is minden kemerai fag pontos lekcíme :kelll" hogy áll:l~mdóan nyllvántarthető
legyen a Kema ráné 10.

.A Kamaráho% beküldendő
bármííly,en tarta'lmú
y,ányokbiélin a pontos ila'kcím mindig feUüntetendő.

bead-

A Magy.

próbajátek

Kir. Operaház

az Ope,rában
iga,zg.atóság:a

~elhívás

a kamarai

tagdíj

két

péld'ány-

befizetésére

lsmételten ~elhívjlUlk ~ama.rá:nk mindazon t,agjait, akik
karnerei ta'gsági díj fizetési Ikötellez,eltségü'knelk rníndez!idei9 eleqet nem tettek, hogy ta'9'ság:i díj tertozésukat
~küllÖn felszólltés
bevárása
néliküll rendezni
szfveskedjenek.
A liegkisebb évi tagdíj, . me,I,y a szerződésben
nem
levő tagokra
is kötelező,
évi 18.pengő
(azaz havi
1.50 penqő.)
Mindazon karnerei taqok, akik az év folyarnén, ha
idelqlenes
szerződésben
(mint fe\!léptidíjoas stb.) volltak
is, de ezen liegkisebb évi tagsági díjat tagdíjbefiz'eléseikkel még el nem érték, tagd íju kat, ezen ilegkevesebb
18 pengŐt kiíevő
ősszeq
er,ejéig
k'iegészítep'i
tertoznek.
.
A tagdíjak
befjz,etéséV1el kepesoletben
felhívjuk
a
tagök figyelmét
a 6090/1938. M. E. sz. kamarel re:n~
delet 38. §-á,r,a, mely szeriot »az : a kemerel ta'g:, aki
a neptér]
év végéig
esedékessé
vált kamara,i tagsá:g:i
díjat a következő
év jenuár havának 5. napjáig
nem
fizeti meg, az esedékesséq
évét kővetö évben a kamara önkorményzetében
nem vehef részt.
A tago'k névjegyzékéből
törölni ke'" azt a kérneral
tagot, a'ki az 'előző évi esedékes
Ikamarai tag~á.gi díját
a kövefkezö
évben sem fizeti- meq.«
Tagdíjat befizetni
a Kernera pénztérénél
minden
hétköznap
d. e. 10-2
óráig lehet.
A taqdíjbeflzetés
pénzesutelvény,
vagy csekkbefizetés útján Is eszközőlhető,
de a postel kézbesítés,
i,lletve ,a' Postetekarékpénztér
által felszérnított
kezelési
dljet (10) fillért) az átut,alt ősszeqqel
legyütt be~el\tl
fizetni.

FELHIVÁS

PÁLYÁZATI
Zenekari

P.naslíO'k, vagy fellebbezések
mindig
ban !kiá'llítv:a ,ad'alnd'ó'J( be a Kamarához.

próba játékot

tart

ia:)

f. évi uepfember
hó 20..,án d. 'e. 10 és fél órahelyiségében
a mélybeged1ü egyik
szólainvezetői
helyének
betöltése
céljából.
Kötelezö:
Bach el'ső szonétájének
első tétele (pr,alludilum 9 rnoll),
~g'Y .szebadon
választott
versenymű,
a Bénk bán viola
d'arnour szóllój,al 1$ a he:lyszínen kljelölt operarészletek;
Külső pályázó 'ig.azolni tartozlk véqzettséqét,
edidigi rnűködését
és szérrnezését
InagyszüllŐkig bezérólaq;
11:) f. évi ueplember
hó 22-én d. e. 10 és fél óralkor a nagyszínpadon
mélyheged'üs,hegled'üs
és oboa él-

kor a há,zi,színpad

l<!isbetöltése
céljából" köteíezö:
a mélyhegedűnél
Bach
első szóló szonétéjénak
első téteile [preludium
9' moll),
heqedűné!
Beethoven
he.geclűv,ersenye
Joachim Kadenelével. az oboénél
szabadon
valesztott
versenymű
és
enqolkürt
szólarn, továbbé
a helyszínen
kijelölt operarészliete'k.
A pélyázók ketelesek vég.zeHségülket
és származésukat na,gyszül,őkig iqazolni.
Az összes pélyámi
kívénók kötelesek
szándékukat
szeptember
hó 18-án délii 1 óráig- az irodában bejelentent
Budapest,
1941. július 10.

ID01~O"szineszJ
A Kamara színműv,észeti
főosztályának
hivatalos
közlö nye.
Felelősc szerkesztö:
CSELLE LAJOS. Szerkesztő
és ~elelős kiadó.: Dr. vitéz LACZKó
JóZSEF. Megj.el'eni'k
.hevonte
egyszer.
Elő f ,j z ,e t é 5: ,egy évre 10 pengő,
félévre 6 penqő, negyedévre
3 pengő, jogi szemétyeknek
20 pengő. - Egyes szám á,ra 1. penqő,
A Kernera Szfnrnűvészeti
Főosztályének
rendes
tagj.ai
részére dljtalan. Kiadótulajdonos:
A Szlnrnűvészeti
és Filrnrnűvészeti
Kemere, Szerkesztőséq
és kiadóhivatal: B!udapeit, VI., Bajza-\.!. 18. - Tel.: 220-855
422-961. »Jövő« Nyomdaszövetkezet,
Bp., Erkel-\.!. 17.
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?\SZINU:;\Z
~»Becskereki
menyecsk,é«a:z;- Er%Sébet\(,á~osi Szí.nházban.
Erdélyi
Mihá,ly sz íniqazqató eddiil9li szokáséhoz 'híven, ez idei nyérra is meglírta s!láger-oper,ettjét,
a "Bl8csk'91"i6k:imerwecskét«. amel~nel',< a Vá:rosliqeti Erzsébet Színhézben
juruus
21-én volt a, bernutató elöadás3
s
!azóta is sorozatosan jálsze elöreláthatólag az eddiqi
szokásnek megfelelöeo a nyá,r végéig, Lorént Va-!
mQS rendezésében,
Endre EmH karnag'y vezénvlése rnellett.
. Az előadás
érdekesséqe,
hoqy
labban Dayka Marqit,
Fejes Teri,
Somogyi
Nusi, Jávor Pál, Cs:)rtos
Gyula
és mlndhárom Latabár szerepelnok.
Az operett már elérte 50-ik jubi·Iáris előadását.
»Három
a :kil>lány« a Margitui",
geti Szabadsúnpaclon.
A léqvédelmi elsötétítés -folytén már-már
úgy
~átsz,ott,
hogy
az
idei
nyáron
a Marg,jtszige~i Szebedszjnpad ter;vezett eíöadésalnek végleg el ~eJ;l
meradniok.
Tudvalevőleg
az idei
Jlyá,rj évadra Bubik
Árpád
ber:llini szfniqezqetó
bérelte
'ki
a
szfnhézat, ,aki viléqvérosi
programmot állított
össze nyári
sz lnháza
részéne.
A légvédelmi
elsötétlsben
bsélllIOtt könnvltés révén a Szabadsztnipad j úlius 24-én véqre meqkezdhette 'e,l:őadása,it, a Schúbert muzsikábó] ősszeéllftott és Bubik Árpád
:álta,1 szabadszfnpadra
átdol:gozolt,
bájos, ,ré9li operett,
a »Hárorn a
'kis!á,ny« bemutatásával.
A bemutató utén ítélve, a »Hárorn a kis~lány» szebecitéri f.elúj ltása rendkfvülli nagy sikernek íqérkezik. A kiváló ,együttes élén, Schúbert szerepében,
Patakv Ká'lmá,n vilá,ghíres
kemeraénekesönk, il M. Kir. Operaház tisz'eletbeli
taqja, Grisi szerepéhen Honthy Hanna és Szalay Karole,
Operaházunk
első szólótánrosa áll. Az előadést Nédasdy Kál",
mán rendezte. A díszleteket
Fülöp
Zoltán, a jelmezeket
Mérk Tivadar,
a táncok koneog'rafliáj,á! Brada Rezső
tervezte.
Az operett
zenéjét
szebadszfnpedoa V,as.zy Viktor dolqozta
~t. A renekart Paul Tébor vezényli.
A téncokat Brada Rezsö és Horváth'
Marqit tenítotte be. A viláqítés vezetője, Kornay János.
A 'gyönyörű környézefben
já~szódó kitűnő előadás sokáig !elejthetetl,enl művészi élménye marad Budapest nyári színi évadjének.

Vil,éz To'lnay Andor cseretárl>u1ata
tábori
színházzá a'laku'lt. A m. kir.
'honvédelmi
miniszter
úr harcban
álló honvédségünk
részéne,
mint
lmiát' a multban is v.olt, ismét elren-
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delte a Tábori
Színház meqalekí. tását. A Kamara javaslata alapján
a Tébori Színház v,ez'etéséne' vitéz
Tolnay Andor cseretársulatl iqazqató
kapott ismét megbízást. Vitéz Tolnay már vezethe az eJmult évben ,is
az akkor létesített Tébori Szjnhézat,
a legnagyobb
elisrnerés mellett. A
Tábori
Színház, amely . nevezett
'i'gazga!ó jelen Legi sz íntérsulatéból
a,nnlak kiegészítéo:ével alaku! meg, f.
évi euqusztus 'l-én 'kezdi rneq '[TlŰködését. Vitéz Tolnay szfniqezqató
Tábori Színhéze rnűsorét, amelye!
eddligi érték,es lapasz!a!a:a,i a,'a,pján
á,llítoH össze elindulás előtt, jeI,enlegj áLlomáshe,lyén Újpesten
'is bemubetja.
Kamara]
v:álaszt'OH
bírósági
dönt·é.sek. A kamarai
szerződés]
{ellélel,ekkel kapcsójatos vitás esetekben, ezen f,e:l,téte,te~nek, adott
,esetekre vonatkozóan
mikénli
érte:mezése tá':'9'yá'can hozott ksmaIrai választott
bíróséqi
ítél'etekben
fQgl,al1 döntéseket
az alábbiakba:n
li'smer-tetjük azoknek kőztudornásul
",é:,e:'e véQlett.
.
A fővárosi szerződésí minte 23.
pontja
szerint az egy
szerepra
szerződletett
fel'épbi díjes tagnak
'I'eg.alább 10 fel.épés biztosítandó ..
Kivételt
képez többek
közőtt
az
újdonság-számba, nem vehető rep-

riz,
Adott
esetból
kifolyólaq
a váilasz'boH bíróság' ezzel kapcsolatban
kimondotte :
«Egy
olyan
darab
felújítését,
ernelvben a magá,nszereplőknék
'I'egalább 5COfo-a új szereplő,
újdonság számba veendő reprtznok kell
tekinteni,
még akkor is, ha az a
darab ugyanannál a s,zínhám1éil"kl'J~
ráoben sorozatos előadásokban keI~ült is sz ínre, Mert abban az esetben,
ha a. szereplőknek
500/0-,a
valamely oarab felújítésénél
új, a
darab szfnrehozetaléra
úgy a rnűkődő színészek, mint az i,g'azgató~
ság' szempontjéból
olyan. maqasfokú tevékenvséqet
,~e,J1kifejteni,
hogy művészi 'eredmény legy;en ellérhető,
ernelv
munkával
a még
lniem játszott
űjdonsáqot is sz ínre
!Iehet hozni, ha pediq a művészi
szernélyzemak
tevékenvséqe
ilyen
körű,
ekkor ez joggal
sorozható
olyan reprlzek
közé, amelyet
ú]donsá.g' számba kell venni rés amelyért járó felléptidf]
I,egalább. 10
lel,őadás.r,a,mlnden körülmények
között a 'tagot
megi:JI.eti, ha csak
a, szerződásben a tag kifejezetten
Inem vá:II,a':tkevesebb eliÖadálSlrpi100telezettséqet» .

A fővárosi szerződésl rninta 22.
pontja értelmében,
ha a darabon
Qly változt.atás történik,
amelynek
lkövetkeztében az i,Hető s~erep tel~
jesen kimar,ad, a sZ!erződlés ~el,mond ható és a tovább
nem lá:tszott szerepért a kieső tagnak 10
előadás
felléptidfja
ikifiz,etendő.
Ilyen vá,!toz!a'!ást a darabon azon.ban cMk a harmadik előadási~, lehet eszközöini.
Adott esetből 'kifolyólag: felmerült annak eldöntése, jogosult-e az

ismertetett
pontra' hivatkozva,
az
igazgató karszemélvzetét
egy va~y
több személlyel a: darab harmadik
,előadásáig csökkenteni.
Evvel . kapcsolatban
a, vélasztott
'bíróság' kirnondotte :
az
említett
szorződésí pont a,lapján a karszemélyzet ,e9'y,es fagj,aival a, szerződés {lel nem bontható. A szerződési, rnlnte ismertetett pontja alep-.
ján 'Ugyanis a .szerzödés meqszüntetésének lehetőséqe az 1iJ,I'etősz'erep teljes kímeradásához van kötve, tehá;b a kerszemélvzetre
vonatkozóao ,ez a feltétel csak akkor
következhet be, 'ha a darebon eszközölt
vá,lkJZ.ás oly mérvű,
hogy
abból' az egész kar teljesen kimarad. Vaqyís röviden a körus csak
legyüttesen tekinthelö
e szempontból szereplönek,
külőn-külőn
tag:jaiban nem.
A K'Dlozsviíri Nemzeti
Súnház
megnyitása. Mint ismeretes, a. volt
Kolozsvárí
Magyar
Színház
az
az 1941-42.
színiévadtól
kezdődően ál!ami kezelésben, Kolozsvérí
Nemzef
Színhéz elnevezés- alatt
újjáala'ku It.
A színháznak báró Kemény Já~
nosIet! a tiszt,el'efbeli fő.igtazg,afója,
,i'g.azg.atására pedig Téray Ferenc il
'btudaOlesti Nemzeti Színház müvész,e,'kapott megbízást.
.
Az opera,
operett
és 'dráma~
e~öadá:slÜkr,ameqszervezett
tá rsulat,
rnér meg' is ikezd!be a sz ínhéz l évedot előkész ítő munkéjét. A szfnház
ünnepélyes
megnyitása előreléthetól,ag',sz'eptembe,r
hó
folyamán
lesz.
Gy,a'koliatos fa'l",é~eli vizsg.álc'. A
'gyaxlOr,I,atos szjnrnűvészek és film ...
művészek képesrtő vizsqebizottsáIga á,I'ta,I,f. évi júnilus hó 23, 24, és
27-én rneqtertott
f'elvétel,i vizsgákon az arre je'entkezett,
ősszesen
55 v,izsgá,zó közül az elébbtek tették ,Ie sikerrel
al felvétell,
vagy
pótvizs.gá.jldkat s így [oqosultséoot
!sz,ene:tbd,<
a Ikamarai ,gy,a,~orl~tos ta90k névjeqyzékébe
való felvétel
!kéne'mezéséhe'z és feh/éte,lüik u'án,
kernarai taqsáqhoz
kötött
munkakörben való működésükhöz:
Az ,el'őadó müvészek
szakcsoportjáben : Beck
(Bácskai) Erzsébet, Bajcsi Fülőpné
Márton
Irén,
Bors ~talitn,
Bochkor Kérolv, Du'kony Mar.g1it, Dr. F.a,!lubel'yi Hales]
Veroníke
Gőgh Z9UZ5a, Halász GiIna', Halmos Istvén,
Kerbauer
Józsefné, Frekóni Séra, Dr. l.efrenoe
Istvénné Hildornarm (Hatházi) Má'd,a" B. Lengyel
László, Medveqy
Má,rtéll, Mététfy Éva, Noseda Noé/mi,
Nagy
Nándori
Margit
Jaloveczkv
Józsefné,
Pészti
Tibor,
Richter Remsey ljone, Somogyi Judith, Dr. Szemene Lászlóné Galabova
Bogdanova
lvezdsnlka,
Tamá,skal Mária, Toha'k ~ataHn ,és Vár
raHy Nóra Dr. Ajtay Miklós.né.
A művészi, slegédszemélyzet srek-,
csoportjában:
B,aranyai Béla, Cgeh'
Ilona, Deák Edith, Drexler Róhert,
Frankovits( (Fontos) Pét,er, Horvá,th
András, InsititQnis (Kalotás)
Lajos,
Kerpán Magda K1uthy Kei'J,ner Jó-

zs.efné, Márlous Ferenoné
Bárdos
Zabala
Maqda,
ifj. Matyi
Makói
Sándor,
Németh
József,
Oláh
György
és Pokorády Borbála,

A 'SZÉPMűVÉSZET
balatoni
külön
száma Mariay Odön és. vitéz Nagy
Zoltán
szerkesztésében
rneqjelent.
A SZÉPMűVÉSZET júliusi számát
egés.z terj-edelmében
a' Balaton és
Ikörnyék,e muHjlának, művészeti em!llékeirndk, természeti
szépséqeinek I
vall'ami'nt a Baletonről
'készült rnűvész,i
elkotésoknak
ismertetésére
fordította.
A különbözö
cikkeket a
kérdés
legnagyobb
ismerői
írták.
Mariay Odön, a lap főszerkesztője
"A Beleton irodelrnunk és rnűvészetünk tükrében«
címen
írt
költői
hangullatú
ibevezető
tanulmányt.
Say Géza a balletont
művészeti
ösztöndíjak
céljélt és eredményeit
ismerteti. Romhányi. Gyula a Balaronról, készült tájképeket
méltetva
nyujt ''Szép' fej lödéstörténett
összefog:l,aJást. Cholncky
Jenő, a Balaton szépséqeiről,
Antal
Dezső a
Balaton kőmvékériek
népi
és mai
építészetéröl,
s a táj hoz val:ó viszonyáról,
Dercsényi
Dezső a, Balaton
környékének
műemlékeirő!
közö] értékes tanulmányt. A számat
ez alkalommal
is gazdag J<iámtási
és művészef
élet rovat, valamint
bő német és. olasz nyelvű kivonat
egészíti
ki. A szekésos
műmellékleteken kívül ez elkaloromal
Mészöly Géza balatoni fáját ábrázoló

olajfasfménvét
szines reprodukcióban közli.
Kapható
és rneqrendelhető
a kiadóhivatalnál
(Budapest,
VilI. Múzeum krt, 6. Egyetemi
nyomda.)

Ar. OrS%ágos Magyar Sajiókamará, hogya, háborús. viszonyok foly-

Érde1(!ődő. A színigazgató
és .tag
között
a jövő
szfniévedra
kötött
előzetes,
ideigl,enes,
írésbeli megá lia podások,
ezoknak
a. kamarai
szerződési
blenkettéra
való átírás,á,igojoqérvénvesek.
Az utóhag ki-.
á,IHtott kamarai szerződésí bl,alnkdta aliá írása, amennyiben
annak ki-'
kőtésai megegy.eznek
az előzetes
írásbe:,i mag.1\IIapcídással', meg nem
tagadható,
it\,letve annak megtagadása esetén,
másik
szerződő
fél
I<érhef.i fegy,elmi úton a, .szerződésszeqés ma~á,II,apítáSoát. Iermészetesen
jcqérvénvesen
az
előzetes
meqállepodások
sem tarltalmazhatnak
súlvosabb
.kö~lellez'ettségve1~et,
mint a Kernera áM.a'l megál,!lapított.
szerződési minte,
.

tá,n' a lepkiedésra
háruló rendkívül i
nehézségeket
némileg
envhítse,
Ikényt,el'env'olt
eg'y,es megtaik,adtá,si
'nandelkezésekd é llet'be:lépftetni , ame'lvek minden
lapki,adó~a nézveeqvé,ránt kőtelezőek.
Ezek szerint
a
budapesti
és vidéki
sajtónak egy'Hánt megtiltotta
tiszteletpékíéoyok
adá-sát, valamint
eltiltette a lapkiadókat bárminemű
ajándékozás, pályázet
és rejtvényrneqfejtési
jIutaIcm, kedvezmény
tny;ujtá,Soától.Ezen
bilalom kiterjed rninden előfizetésgyűjtéssel
foqlalkoző
véllalkozésra
is,
Tuclva, hogy az a,ltal.ános anyagdrágrul,ás, a, hiányzó
vasútszállttás
helvett beállltott
eutó, sínautó és
repülőqépszéllltás
hata,lmas. túlkiedésai ali,g' elviselhető
terheket ró!njaik a lepkiadásra, az olvasóközőnséq bizonyére megértéssel fogadja
ez Országos Magyar Sajtó'kamara
kényszerű
,i ntézkedése it.

. Gyak,o~latos tag'. Levelét átTerttük
a Karnore szerzödtetési
irodéjehoz.
Onnan
f,og
érdemleges
választ
kapni
és 'esetl·eg addig is: ott érdeklődjön.

Esküvő. Zimonyi Mérta és Szentiványi
Béla, 1941. euqusztus
hó
2-án déli 12 órakor tartjátk esküvőjüket
a vérosliqetí
Jáky kápoltnáhant (Vejdehunvadvéra).
Lakáscím: XIV., Stefénie-út 11(e, II. em.

K. Lajos. A tábori
van
bori
lezni,
nem
utén

színház rnost
mega,ltakulóban.
Tagjaival
táposta útján lehet majd lia'.'&Tábori
posta számuk még
ismeretes, azt csak íel,indlullá,suk
fogják rneqkepni.

Vidéki színigazgatók jelenlegi állomáshely ei :
AZ

I

-

TARTóZHELYE:

AZ

IGAZGATó

NEVE:

I

JELENLEGI
KODASI

TARTóZHELYE:

Hajdúszoboszló

Krémer

Ferenc

Szevétefürdö

Mester

Tibor

v. Bánky Róbert

Ujpest

Hádasi József

Rákospalota

Galelta

Vác

P'utni'k Bá'lint

szünet. befejezte

Szenttamés

Szalay

Károly

Makó

Ihász Aladár

GY'ula

v.

To1nay Andor

Tábori

Inke Rezső

Makó

Tóváry

Egel'

Thuróczy

szünet

Ung'er István

szünet. VilI. hótól Kaposvár

Kardoss Géza

Hódmezövésérhelv

Vérres

Káro1y

Szarvas

Kőszegi

Kispest

' Zilahy

A:lbert

Szilágyc~eh

Balogh

LáS%ló

BaHyán

Kálmán

Ferenc

Hámori
;

NEVE:

IGAZGATó

JELENLEGI
KODASI

Aladár

v. Jakabffy
Jódy

Dezső

Károly

Géza

Pál
Gyula

Merosvésárhetv
Tatatóváros

szezónlót.

r
Színház

Pestszentimre
Pestszenterzsébet

-

r

BAEDER

SZINHÁZIZSIRfESTÉKEK
évtizedek óta használatban állnak és úgy elsőrendű színöszszeálIításukkal, mint kiváló minőségükkel tökéletesen beváltak.
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