
Roboz Imre nyilatkozata Meiz- 
ler Károly interpellációjára

A pesti filmkolónia tagjai Szegeden megkoszorúzzák Dankó Pisi. 
szobrát (balról Pálffy József polgármester)

Utazás Dankó Pista körül

Roboz Imre, a Vígszínház igazga
tója a következő nyilatkozat közlésére 
kért fel minket:

tMcizler Károly képviselő ur 
tegnapi interpellációjával kapcso
latban kénytelen vagyok kijelen
teni, hogy var/n összetéveszt a kép
viselő ur engem valakivel, vagy pe
dig személyemet illetően félrevezető 
módon informálták öt.

A képviselőház bizottságában Ja- 
ross Andor felvidéki miniszter dr. 
Vngár Jóbot, az Egyesült Magyar
Párt egyik tagját nevezte meg, mint 
olyan zsidót, akin kétségtelenül bebi
zonyítható, hogy nem akart asszimi
lálódni a magyarsághoz.

Régi, két-hároméves és még régebbi
lapok érkeztek ma hozzánk, szemel
vények Vngár Jób megnyilatkozásai
ról, példák arra, hogy tulajdonkép
pen milyen magatartást is tanúsított
dr. Vngár Jób az egyes magyar ügyek
ben, például a magyar színészet 
ügyében.

A magyarság 
küzdelmes évei

Az egyik lapszemelvény a Kassai
Napló 1926 augusztus 8-i számából
való. Cseh-Szlovákia tizenkét évvel 
(későbbi sorsa akkor még valóban 
nemigen volt gyanítható és senki sem 
.vádolhatta opportunitással azt, aki a 
cseh uralom alatt élő köztársaságban 
iu magyarság érdekeiért állt ki.

Dr. Vngár Jób ekkor vezércikket 
irt a Kassai Naplóban Faragó Ödön
színtársulatának vendégjátéka alkal
mából.

A cikk elején dr. Vngár Jób végig
tekint a magyar színészet történetén,
a enemzet napszámosainak» küzdel
mein.

«Most megint küzdelmesen nehéz 
éveket él a magyarság — írja — és
ezekben a küzdelmes években újra
kiviláglott, hogy színésznek lenni nem 
foglalkozás, nem , pálya", hanem 
igenis: hivatás, misszió#.

«Bízunk benne, hogy a kassai szín
házi szezon a legteljesebb siker jegyé
ben fog lefolyni, hiszen a magyar
ságnak sohasem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a mai viszonyok köze
pette színházba járni nemcsak élve
vet, de kötelesség, mert a magyar
színház megtarthatása egyet jelent
magyarságunknak, nyelvünknek, kul
túránknak megtartásával.»

«Faragó Ödön neve garancia arra, 
hogy a Kassára érkező színtársulat 
tudni fogja kötelességét és be fogja 
váltani a reményeket, amelyeket a 
közönség támaszt mindenkori szín
házával szemben.*

■*Mi, akik esztendők óta figyeljük a 
magyar színészet gigászi küzdelmét,
teljes hittel nézünk a magyar színé
szet jövője felé, hiszen ennek jövője 
azonos az összmagyarsáq jövőjével.*

«.4 magyar kultúra megnyomoritása
. nem államérdek. A színházi szezon
jelenlegi beosztása nemcsak a magyar
ság ellen, de saját érdekeik ellen is
irányút. A csehszlovák államnak nem 
lehet érdeke, hogy hónapokon keresz-

Nem igaz ugyanis, hogy Parisba
költöztem és ott clhelyezkedtem 
volna.

Ellenkezőleg, helyemen vagyok 
és változatlanul igyekszem köteles
ségemet teljesíteni, mint a magyar 
színházi kultúra egyik szerény- 
munkása immár tizenkilencedik 
esztendeje.*

tül üres házak előtt játsszon Kassán
a csehszlovák színtársulat, amelyben 
csak horribilis szubvenciókkal lehet
megtartani — ilyen körülmények kö
zött a lelket. Ugyanakkor pedig, ami
kor a csehszlovák sizntársulat Kassán
tengődik, a magyar színészek, akiknek 
Kassán mindig lenne közönségük, kol
dusbottal kezükben kénytelenek 'fa
lazni*. Reméljük, hogy a jövő sok 
más sebünk mellett orvosságot hoz 
erre a sebre is.*

„A mienk!"
Egy másik cikkét a magyar színé

szetről dr. Vngár Jób a Kassai Vjság 
1936 szeptember elsejei számában irta:

«Jusson eszébe mindenkinek, hogy 
ma megint úgy, mint százötven évvel 
ezelőtt, nemcsupán szórakoztatásunk
ra és esztétikai gyönyörködtetésünkre 
szolgáló művészeti eszköz a magyar
színház, hanem egyúttal és főképpen 
anyanyelvűnk fennmaradásának és fej
lődésének minden kathedrálisnál hat
hatósabb és akusztikusabb szószéke.*

„Nem először kiáltom be a magyar
kutturembernek ezt az S. 0. S. riadó
jelét a szlovenszkói magyarság köz
tudatába, de ha unosuntig ismert is 
már, nem árt minden kezdődő színi 
évad beharangozásául felhívni a ma
gyar kultúra barátait és letéteménye
seit, hogy gondoljunk szent köteles-
ségünkre.“

„Ma ujbói feltárulnak pár rövid 
hétre a magyar színészet számára 
színházunk kapui. Tudja meg min
denki, aki még nem tudná, hogy ez
a néhány hét döntő jelentőségű min
den esztendőben a szlovenszkói ma
gyar színészet sorsára; nemcsak arra
való, hogy ezalatt itt megéljen a szin-
társulat, hanem itt, e nagy kultur- 
központban kell e rövid idő alatt 
némi tartalékot gyűjtenie az el
jövendő fél esztendő súlyos küzdel
meire, hogy ott is terjeszthessék a 
magyar szót, ahol a lakosság fogya
tékos eszközei nem biztosíthatják 
kellő mérvben a társulat eltartását."

A cikk élére dr. Vngár Jób Fényes
Samu «Bacsányi* cimü müvének kö
vetkező párbeszédét illesztette:

«Sárosig őrnagy császári biztos:
— Ma chére demoiselle, a magyar

nyelv nem a muzsikák berkébe, csak
kocsisok nyelvére való, urnák legfel
jebb a káromkodásra.

Jolán:
— De van egy olyan sajátsága, 

major uram, amivel semmi más nyelv 
nem vetekedhetik: — A mienk!*

Ma Faragó Ödön, a kassai színtár
sulat volt igazgatója nem kapott helyet
a magyar szinészkamarában, Vngár 
Jóbot pedig odaállították, mint a disz- 
szimiláció példaképét. . .

H l a k a S M & u i t
hogy Bajor Gizi művészetpártoló 

társasága január 30-án Freytag Zoltán 
festőművész trombitásutcai műtermébe 
látogat el. Természetesen ezt az alkal
mat is felhasználják arra, hogy több
festőművész képét kisorsolják a tagok
körében.

hogy Erdélyi Ferenc, az ismert- 
nevű kiváló festőművész, akinek Hol
landiában és Belgiumban van kiállí
tása, márciusban Londonban állít ki.

hogy Zádor István, a kiváló festő
művész. a holland-magyar csereakció 
során Hágában grafikai kiállítást ren
dez.

hogy Báth Lili zongoraművésznő, 
aiknek nevét mint csodagyerekét egész 
Magyarország ismerte, február 21-én 
érdekes műsorral lép a közönség elé: 
zongorázni és szavalni fog. A csoda
gyerek ugyanis Thoman mesternél 
tökéletesítette zongoratudását és köz
ben Odry Árpádnál előadómüvészetet 
is tanult. Most mindkét művészetéről 
beszámol estjén, amelynek műsorán
Beethoven, Chopin és Liszt szerepel
nek — zenében és Karinthy, József
Attila és Villon — szavalatban.

hogy Ceruttiné Paulay Erzsi Bu
dapestre érkezett. Édesanyjához jött 
látogatóba.

hogy az olasz rádióban jelenleg 
tizenhat nyelven adnak híreket. Az
olasz rádió arab, orosz, francia, ro
mán, angol, bolgár, magyar, délszláv, 
törők, görög, spanyol, albán, német, 
olasz, svéd és eszperantó nyelven 
közli híreit. Ezzel az EIAR világrekor- 
dott állított fel, mert most ez a világ 
legtöbb nyelven beszélő rádiója.

R á d i ó M ű s o r

Állandó müsorszámok Budapest I-en
hétköznapokon. 6.45: Torna- 7.20:
Étrend. 10.00: Hírek. 12.00: Déli ha
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirck. 
1.20: Időjelzés, idő járás jelentés. 2.40: 
Hírek, étrend, élelmiszerárak. 4.45: 
Időjelzés, időjárásjclentés, hírek. 12.05:
Hirek.

Csütörtök, január 26

BUDAPEST I.
Délután. 4.15: Házi. tanácsadó. 5.00: 

Mezőgazdasági előadás. 5.30: Postás
zenekar. 6.00: Felolvasás hangleme
zekkel. 6.40: Géczy Barnabás-hang-
lemezek. 7.05: Hirek. 7.10: Hirek
szlovák és ruszin nyelven. 7.20: Az
Operaház előadásának ismertetése.

Este. 7.30: „Don Juan.“ (Opera-
közvetítés.) Szünetben hirek, idő
járásjelentés. Az előadás után hirek 
német, olasz, angol és francia nyel
ven. 11.15: Horváth Jancsi cigány-
zenekara.

BUDAPEST II.
5.00: Postászenekar. 5.30: Brisits

Frigyes dr. előadása. 6.30: Angol
nyelvoktatás. 7.30: Geréb László dr. 
előadása. 8.00: Szalonzenekar. 9.00:
Hirek, ügetőeredmények. 9.20: Film
dalok és táncszámok hanglemezekről. 
Közben időjárásjelentés.

Péntek, január 27

BUDAPEST I.
Délelőtt. 7.00: Hirek, hanglemezek. 

10.20 és 10.45: Felolvasások.
Délután. 12.10: Hanglemezek. 1.30: 

Szalonzenekar. 4.15: Diákfélóra. 5.00: 
Közv. a Futura jubiláns díszközgyű
léséről. 5.30: Udo Dammert zongorá
zik. 6.00: Sporthírek. 6.10: Kurina
Simi és cigányzenekara. Közben hirek
magyar, szlovák és ruszin nyelven. 
7.45: Tímár József verseket szaval.

Eslc. 8.20: Hangversenyzenekar.
Közben külügyi negyedóra. 9.40: Hi
rek, időjárásjelentés. 10.00: Dán ka- 
maranégyes. Közben hirek német és 
olasz nyelven. 11.00 Hirek angol és
francia nyelven. 11.10: Csorba Gyula 
cigányzenekara.

BUDAPEST II.
6.30: Gyorsirótanfolyam. 7.15: Mü- 

történeti előadás. 8.00: Beethoven-
hanglemezek. 9,00: Hirek.

(*) Robin Hood kalandjai a Tivoli
ba!

Szeged, január 26.
(Az Esti Kurír tudósítójától.) A 

nagy tiszaparti városban kellemes 
feltűnést keltett az a kis, Budapestről 
érkezett filmes csoport, amelynek tag
jai már vagy egy hete fáradhatatlanul 
járják a várost és keresnek-kutatnak 
Dankó Pista életének epizódjai és 
rekvizitumai után. A pesti filmesek
nek az a szándékuk, hogy a jövő hó
napban nagyszabású filmet készítenek 
a Hunniában Dankó Pistáról, s most 
ehhez gyűjtenek anyagot. A filmet 
gyártó Mester Film képviseletében a 
két igazgató: dr. Barla László és Sza- 
lontai Kiss Miklós érkeztek Szegedre, 
velük volt a forgatókönyvirója: Nagy- 
mihály Sándor, a film rendezője: 
Kalmár László és a produkcióvezető
ség részéről Vincze László.

A filmeseket, akik első utjukként 
megkoszorúzták Dankó Pista szegedi 
szobrát, majd dr. Pálffy József pol
gármester fogadta őket.

Kutató útjukon a Budapestről érke
zett filmesek főleg olyan szegedieket 
kerestek, akik ismerték Dankó Pistát, 
resztvettek mulatozásaiban, megfigyel
hették, hogyan alkotott, talán tudnak

Bartók-Kodály-est
Pénteken a Piánk-féle hangverseny- 

teremben a Magyar Munkaközösség
Bartók—Kodály-estet rendez. Bartók
zongoraszonátája, Kodály csellószomá-
tája, zongoradarabok, dalok, kórusok
kerülnek előadásra. Borsay Pál, Földes
Andor, Huszár Klári énekegyüttese,
Magyar Gábor, Török Erzsébet, Szer
ván szkg Endre szólaltatják meg Bartók
és Kodály müveit.

A tábornok-ban 
vizsgáznak 

a Sziniakadémia 
növendékei

A Színművészeti Akadémia növen
dékei szombaton délután a Nemzeti
Színházban vizsgáznak. Zilahy Lajos 
A tábornok cimü színmüve kerül szín
re. Tekintettel az első vizsgaelőadás, 
A sasfiók nagy sikerére, a Sziniaka
démia újabb vizsgája iránt nagy az
érdeklődés.

egy-egy elfelejtett epizódról vagy isméi* 
rétién müvéről. Ilyen szegedieket ke
resve, bukkantak rá Karikás Lajosra, 
aki a híres dalköltő társulatának egyik 
tagja volt és aki rengeteg értékes adat
tal szolgált a készülő filim számára. 
Karikás, aki most már nyugalomba 
vonultán él Szegeden, elvezette a peslf 
filmeseket Dankó Pista életének vada* 
mennyi jelentős állomásának színhe
lyére, többek között a Prófétakertbe, 
ahol először léplek fel, majd a sze
gedi felső cigánysorra, ahol sokáig la-i 
kőit. Itt számtalan olyan öreg cigányt 
találtak, aki még jól emlékezett a mu
latós kedvű Dankó Pistára, sokszor 
húzták neki egy-egy mulatós éjszakán. 
Ezek az éjszakák voltak a legterméke
nyebbek Dankó Pisla számára, ilyen
kor történt, az ihlet egy-egy pillanata-, 
bán, hogy kiragadta a cigány kezéből 
a hegedűt és egy-egy uj nótái kipö
työgtetett rajta, amelyet azután a 
banda hamarosan megtanult és a dal 
elindult útjára a népszerűség felé.

Számtalan Dankó Pista-emlékkel, 
fotográfiával, ismeretlen dalszövegek
kel megrakodva, a pesti filmesek ma 
indultak vissza.

Rózsahegyi Kálmán
nyilatkozata

Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Szín
ház örökös tagja, a következő nyilat
kozat közzétételét kéri:

— A mai napon felkerestem a kul
tuszminisztérium illetékes urait, ahol 
huszonhét éve működő magánszinész-  
iskolám sorsára vonatkozólag meg
nyugtató kijelentéseket kaptam. Illeté
kes helyen közölték velem, hogy isko
lám zavartalanul működhet tovább. 
Növendékeim eddig az Országos Szi-
nészegyesület bizottsága előtt vizsgáz
tak, ezután a Szinészkamara bizott
sága előtt kell majd bemutatni ké
pességüket.

Kálmán Etelka
nyitja meg a magyar

lengyel bált
Szombaton, 28-án tartják meg a Vi

gadóban széles keretek közt a magyar- 
lengyel bált. A bált a lengyel klasz- 
szikus mazurkával Kálmán Ételka, az 
Operaház kitűnő balerináj-i. nyitja
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1 CARJVO K E G Y E N C E
( T A R A K A N O V A )

A n n i é I  e n n i / / S T Ú D I Ó

„Gondoljunk szent 
kötelességünkre, a magyar 
színészet támogatására!"

Mit tett dr. Ungár Jób a szlovenszkói színészetért?

Bombasiker! Tanganyika * Komédia

Esti Kurir, 1939. január 27.


