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A régi szavak kisértenek és a meg- szen tiszta ruhában lehetetlen kalpagba
szokott ideológia tolul a szájamra. rossz festékkel ügyetlenül kifestett arcMi lesz az uj színészet, mert mi ter- cal egy tizenhétéves lány került elém.
mészetesebb, hogy az u j korszak uj Egy pár mondatot baszéltem vele mindmulatságot, uj szórakozást és uj művé- össze és egészen biztos vagyok, hogy
szetet is akar ? En a magam részéről az u j korszak egyik legelső színésznője
egyelőre megelégszem, hogy a régi lesz. Csak az a kérdés, lesz-e szerenművészet, a nagyszerű, de most már cséje ?
valóban antik művésznők a fiatalság
Egyáltalán, hogy állunk a kommünörök forgandóságában, a régi értékben, ben a szerencsével, mit csinálunk vele,
d e az uj alakban megelevenednek. Ket- hogy dolgozunk nélküle ? Bizonyos,
tőben hiszek : a szépségben és az erő- hogy akik kitűnő és becsületes elmében. De nem disztingválok avatag mó- jükben az uj korszak politikai és tárdon, nemcsak kettőben hiszek. Vegyük sadalmi rendjét kigondolták, erre is
csak a szépséghez és erőhöz a termé- gondoltak. De reménységem van, hogy
kenységet, a furcsaságot, a mulatságot, nem zárnak be érte, de én ebben a
a gyengédet és a brutálist. A színészet természetelőtti és természetfölötti szeegy uj típusát, akárhogy is feltüzelem rencsében a színészet dolgában hiszek
fantáziámat, nem látom. De látok egy és nem látom másnak, mint egy fehér,
Duset tizenhét évesnek, Blaha asz- igen fehér bőrű, vöröshaju igen gyenszonyt tizennyolc évesnek, Márkus Emi- gén öltözött, szeszélyes, csaknem erliát tizennégynek. Nagyon-nagyon meg- kölcstelen fiatal nőnek látom, önmagáelégszem, ha ezek a grandiózus tipusok ban és önmagán kivül forgandónak,
sok-sok példányban újra kelnek. Re- mint a legöregebb öregek. Azonban,
ménységem az van, hogy ez a gyö- szerény szivem egy bizonyos melegnyörű ujraélés megtörténik és a terem- ségével kivánom, hogy valami más
tés meg a társadalomnak e kivétele- személyt helyettesítsenek bele a jövensen tüzes kohójában friss jelenségek dőben, nem tudom, hogy fogjuk hívni,
bukkannak ki e .vörös világba. Vala- Munkának, Erkölcsnek, Igazságnak, fémelyik nap úgynevezett mozifelvételi lek, azt én már nem fogom megérni,
vizsgán voltam, cifra és nem is egé- de nem is bánom, hogy nem fogom.
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Ki fedezte fel?
A fiatalok albumába szinte belekivánkozik a
kérdés a beérkezettekről : ki fedezte fel őket.
Mert a nagyság nem a • Hólesőnél kezdődik a
művészetben, harcolni, verekedni kell, dolgozni,
verejtékezni, keresni az érvényesülést. A tehetség a legfőbb és legfontosabb, a szerencse a
a második kelléke az előrejutásnak. A szerencse
egyik kérdése, hogy a fiatal iró vagy művész,
amikor a Parnasszusra elindul, kivel találkozik
útjában, ki az, aki megnyitja előtte az utat a
nagyság felé. A régi magyar irodalmi és művészeti életben töbk fölfedező volt, Kiss József,
Rákosi Jenő, Rákosi Szidi, Agai Adolf, Braun
Sándor, Beöthy László, Feludi Sándor, Bárdos
Artúr és még sokan mások, nagy passzióval
ambicionálták a fölfedezés jogét és örömét.
Akiket fölfedeztek, évek óta első soraiban áll-

1. = Fehér Arthur. — 2.- Palló Imre.

nak a magyar irodalmi, szinházi és művészi
életnek. Elmondjuk itt róluk, ki fedezte fel őket.
Boross Gézát Faludi Sándor fedezte föl,
drámai színésznek készült, Faludi csinált belőle
komikust.
Kökény Ilonát Faludi Sándor fedezte föl és
juttatta szóhoz kabarészinpadon.
Lábass Jucit Rákosi Szidi és Rátkai Mártop
fedezték fel, bár a művésznő ezt tagadja, azt
állitja ugyanis, hogy ő még nincs fölfedezve.
Anthes György drámai színésznek készült,
zenész volt, szép és értékes hangját magántársaságban fedezték föl.
Beregi Oszkárt, aki katonai pályára készült,
Újházi Ede fedezte föl és beszélte rá, hogy
szinész legyen.
Beöthy Lászlót, mint ujságirót, Rákosi Jenő
fedezte fel, mint színpadi szerzőt Evva Lajos.
Blaha Lujza fölfedezői Hegedűs Lajos szin-

A fiatalok
- 3. Dózsa Jenő. — 4. Puszta
6. Zombori Gyula

Sándor. — 5. Palotay Árpád.
__
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igazgató és Kovács győri' színikritikus voltak,
hét éves volt, amikor szüleinek ajánlották, hogy
szinésznőt neveljenek belőle.
Csillag Terézt Paulay Ede, a Nemzeti Szinház
néhai igazgatója fedezte fel.
Gál Gyula magától lett szinész, annyira hevítette a szinpad, hogy megszökött a szülői
háztól és beállt egy vándor társulatba.
Fenyvesi Emil fölfedezője Bényei István színigazgató volt, aki Máramarosszigeten adott neki
először szerepet.
Haraszthy Hermint tízennégy éves korában
Hegyesi Mari fedezte föl, ő beszélte rá, hogy
színpadra lépjen.
Hegedűs Gyulát Paulay Ede fedezte föl az
iskolában.
Király Ernőt Rákosi Szidi fedezte föl az
iskolában. Az ő ajánlatára szerződtették és
adtak neki szerepet.
Rátkai Mártont Újházi Ede fedezte föl, ő
mentette meg attól, hogy kicsapják a Sziniakadémiárol.
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Kosáry Emmyt Herald Lajosné, a kiváló
énekmesternő fedezte föl, ő tanitotta énekelni
•s beszélte rá, hogy legyen — operaénekesnő.
Az operettnek Faludiék hódították el.
Szirmai Imre fölfedezője Deréki Antal volt.
Mint műkedvelőt látta A fa<u rossza-ban 13 éves
korában.
Nyáray Antalt dr. Patek szabadkai orv«<s
fedezte föl. Az ő ajánlatára kapta első szerepét
a Cso/:-ban Szabadkán, ahol kórista volt.
Péchy Erzsit Rózsahegyi Kálmán fedezte fel.
A primadonna egyike volt a mester legelső
növendékeinek, rá a legbüszkébb.
Galetta Ferencet Faludy Károly, a Műszinkör
rendezője fedezte fel. Mint műkedvelőt látta
vidéken és fölhozta Pestre tizenöt forint fizetéssel a Műszinkörben.
Nemeth Juliskát Nagy Endre fedezte fel, ő
szerződtette a kabaréhoz, melynek egyik büszkesége lett.
Lakatos Lászlót Lándor Tivadar fedezte fel,
a volt Magyar Nemzet volt szerkesztője.

A fiatalok
1. Lukács Pál. — 2 Sándor Mária. — 3. Kenessey Ernő. — 4. Neogrády Dóra. — 5. Lendvay
Lola. — 6. Jankovics Magda.
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Heltai Jenő három fölfedezőt vallhat magának : Ágai Adolfot, Markus Jozselei es Kiss
Józsefet.
Molnár Ferencet senki nem fedez'e föl. Első
kéziratait Braun Sándor és Vészi József adiák
ki a Budapesti Naplóban.
Ivánfi Jenőt a sziniakadémién fedezte fel
Paulay Ede, aki később a Nemzeti Színházhoz
szerződtette.
Jászai Marit nem fedezte fel senki. Nyolckilenc éves koréban segített a bátyjának, aki
szerepeket másolt a győri színtársulatnak és
eközben határozta el, hogy színésznő lesz.
Hubay Gusztáv egykori győri színigazgató
adta neki az első szerepet.
Krecsányi Ignácot Molnái György fedezte
föl a színpad szántára.
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Márkus Emília tehetségét fivérei fedezték fel
és nagybátyja, Horváth Bo dizsar egykori igazságügymini^zter segítette, hogy a szinészakademiára beirntkozhasson.
Páln tty likat ti.enöt éves koréban fedezte fel
Lásty Vilmos kassai színigazgató.
Rákosi Szidi 1868-ban lépett először színpadra a budai Népszínházban. Bérezik Árpád
fedezte fel.
Ruttkay Györgyöt hárman fedezték fel : édes'
apja, a nagynevű néhai iró és kritikus, Beöthy
László és Molnár Ferenc.
Krúdy Gyula fölfedezője Kaposi József volt,
a Magyar Szemle szerkesztője.
Sándor Erzsit Falkas Ödön, a kolozsvári konzervatórium igazgatója fedezte fel és karriérjének kezdő xttját is ő egyengette.

A fiatalok
1. Horváth Sándor. — 2. Greguss Margit. — 3. Onódi Ákos. — 4. Ifj. Vajda László. — 5 Újvári
Lajos. — 6. Szenes Akos.
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Szomaházy Istvánt Nagy Miklós, a Vasárnapi
Újság néhai szerkesztője fedezte fel tizenhét
éves korában, amikor első hosszabb elbeszélését közölte.
Medek
Anna fölfedezője énekmesternője,
Maleczky Vilmosné volt.
Környey Bélát ketten fedezték fel : Krecsanyi
Ignác az operettszinpad és László (Lusztig)
Pál, a „Magyarország-" kritikusa, az opera
számára.
Rózsa S. Lajos fölfedezője Krecsanyi Ignác,
aki egyszer énekelni hallotta és nyomban színpadra vitte.
Karinthy Frigyest, mint irót Osváth Ernő
fedezte fel, mint humoristát pedig Gábor Andor.
Mészáros Gizát Beöthy László fedezte fel,
amikor egyszer kisebb szerepben játszani látta.
Fedák Sárit Rákosi Szidi fedezte fel, amikor
belépett a sziniiskolába.
Törzs Jenőt Ignotus fedezte fel, a Szerda
cimű lapba irt róla egy fölfedező cikket.

A Ma programmja
A Ma propaganda estjén Kassák Lajos, az
úttörő társaság vezére, a következő előadást
tartotta :
,
Tisztelt jelenlévők ! Elvtársaim 1
Valami csengő, örömös hangot kellene most
önök felé kiáltanom. És mégis, amit mondani
fogok, egyszerű és talán szigorú szavak lesznek
csupán a megmutatkozott holnap felé, a feleszmélt emberért. A nekipirosodott idők legforróbb perceit éljük, a felijedt herék körül
máról holnapra visszájára fordult a világ.
A munka fellázadt rabszolgái, akik az általános
életnívón évszázadok óta kevesebb perszonális
értéket jelentettek a múnkáltatók drága ölebeinél
— előttünk és velünk igazhitű forradalmárokkal
elindultak megváltani az embert, aki bennünk
lakozék. A proletár öntudat erejével egy világot
döntöttek össze, hogy felépíthessék az u j világot.
Mi feleszmélt emberek nemcsak a megélhetést
akarjuk, hanem magét a felismert életet is.

A fiatalok
1. Szilágyi Rózsi. — 2. Környei Dundi. — 3. Dol nay Ilus. — 4. Hollay Kamilla. — 5. Havas
Gyöngyike. — 6. Loth IIa.
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À gazdasági kényszerforradalma égjen 1« a t
elmerült lélekig, amelynek ieleszn éiésrve) az
uj ember iép a világba.
Nem «lég a harc az igából felszabadítandó
testért, ugyanakkor induljon meg a harc az
ugyancsak ugy igába szorított lélek félsz ba~
ditásáért is.
Csakis a mai burzsoá-morál teljes lerombolásával és az antiburzsoá-morál felépítésével
érhet el a gazdaságilag felszabadult ember
önmagában is a teljes felszabaduláshoz.
Az emberi forradalmat előkészítők szerepében
ezen a ponton a kutató tudomány, az irodalom,
képzőművészet, zene egyenként és együtt a
világszemléletes művészetek is helyet kérnek.
A burzsoá társadalmi rend egyik legerősebb
alátámasztója a gerincfelen, magát eladott művészet volt. Ö lopta bele a modern jabszolga
pszichéjébe az elnyomó osztály embertelen
morálját, nagyrészben ő volt az éhbérért igába
gyámoltalanitó és ő volt a militorizmusba bolonditó. Ez igaz, mert láttuk, hogy milliók eltek
vele mint narkotikummal az életszenvedések

e!len. De ha igaz, hogy a burzsoá ideologiáju
művészetnek ereje van a gazdasági forradalom
hátráltatásához, akkor annak is igaznak kell
lennie, hogy az u j világszemlélete művészétnek
megvan a forradalmositó ereje. Ha bizonyításunkhoz szemléltető példa kell — forduljunk
érte Oroszország felé.
Tudjuk, hogy aránylag Oroszországban sem
volt rosszabb a munkásság helyzete, mint a
háborúban résztvevő többi államok munkásságáé. A halálos parancs ellen feszülő akarat
rugóit tehát a reális gazdasági kényszeren
túl, valahol máshol kell keresnünk. Az orosz
forradalom az embereszmélés bizonyossága.
Hogy ez más országokban is így történhetett
volna ? — ez ellen az okoskodás ellen nem
kell szóharccal bizonyítani — mert tény, hogy
nem történt meg. Csinálni csak a lázadást
lehet, a forradalom mélyreeresztett gyökerekbe 1 él. Lenin és Trockij előtt már egy óriási
munkamennyiség végeztetett el és ennek a
fundamentumépitésnek évtizedeken át legszorgalmasabb munkásai az orosz művészek.

A Ma g á r d á j a
1. Viktor Lajos. — 2. Barta Sándor. — 3. Péri László. — 4. Reiter Róbert. — 5. Hevesi Piroska.
6. Újvári Erzsi. — 7. Kahana Mózes. — Szélpál Árpád
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A morális élet ilyen átalakulását eddig- egyik
nyugati állam népénél sem lehet kimutatni:
a nyugati kultura a világnak felelőtlen osztálykultura.
' ^
Amig nyugaton a formák divatositása lényegesült a művészetek főcéljává, addig keleten
minden valamirevaló tehetség a mondanivaló
elmélyítésére törekedett.
' Hogy tehát a proletáriátus forradaima nyugat helyett keletről indult el, ennek okául a
gazdasági érdekeknél határozottan nagyobb
jelentőségűnek tartjuk az orosz lelkekben végbement morális forradalmat.
Azok az erők, melyek ma forradalomba
koncentrálódtak, a gazdasági célnak beérése
után forradalomba decentrálódnak a minden
államrenden
felül kívánkozó kollektiv individuumért.
Ezzel szemben a nyugati forradalmak tisztán
gazdasági és politikai jellegűek, jelenükben
kaotikusak és sokkal könnyebben egyensúlyba
marasztalhatók.
Látjuk tehát : a világ átalakulásának nem

f
csupán gazdasági rugói vannak. Rajta túl var>
a morális plusz : a forradalmas ember.
A tudomány és művészet mejfrUlgozottjai,
a kollektiv individuum.
A történelem mozdonyának lelki fűtőjére nálunk Magyarországon nagyon minimálisak a
kilátások. És ép ezért a gondolkozók előtt nem
lehet értelmetlen, hogy mi a kommunizmuson
tul harcot kezdünk a kollektiv individuumért.
Eszünk és érzékeink kinyilatkoztatója a művészet. A művészetünket tartjuk a legtöbbet segítő eszköznek a nagy harcban mint a hogy
hiszünk a ténnyé vált világszemléletes orosz
művészet forradalmasító erejében.
És nem vagyunk egyedül. A franciáknál a halálra itélt és okosan Svájcba mentett Henri
Guilbeaux és a németeknél a bebörtönzött Franz
Pfemfert írók közül ma ugyancsak megindult
az aktivista művészek mozgalma.
Kritikusaink nem veszik észre, hogy mögöttünk a különböző művésziskolák (futurizmus,
kubizmus, expresszionizmus, szimultanizmus)
megjelenésével már megmutatta magát egy

A fiatalok
1. Vidor Ferike. — 2. Dán Norbert. — 3. F. Lánczy Margit. — 4.* Szántó Margn. — 5. Andortty
Ida. — 6. Budanovits Mária
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még- öntudatlan, anarchikus forradalom. De
mig őnekik csak a miértjük, nekünk már a
hová-nk is megvan.
Ók rossznak érezték és tovább már nem
birták ki a borzsoá-térsadalom posványaiban —
nyomorodást, mi a magunkra eszméléssel az
élethez vezető utakra is ráeszmélünk.
A MA folyóirat köré csoportosult aktivista
művészek csoportja ennek a morális forradalomnak tudatositását és lendületben tartásét
hangsúlyozza ki céljául. És ennek a célbaérésnek szerintünk ^legmélyebbre ható agitatív eszköze a kutató tudomány és az u j világszemléletes művészet, amely, ha bármelyik párt is a
maga célja érdekében megölte a forradalmat,
elsőnek kiáltotta ki, hogy éljen a forradalom I

A dal az ul az égbe. Boldog vagy te, ki ez
utat mindennap megjárod.
(Jókai emléksorai Hollósi Cornéliához.)

Zoltán. — 2 Mikó Ida.

Piktorok, szobrászok
A képzőművészet fiataljai ! Van-e Bohémiának » részében egyáltalában olyan, aki n«
volna fiatal, vagy legalább ne vallaná magát
annak ? "Nézzék csak meg egyszer, milyen fürgén szalad fel Fényes bácsi a Fészek lépcsőin,,
hogy odafönn udvarolgathasson a szép asszonyoknak, vagy hallgassák meg egyszer az öreg;
Stróbl mester recsegő, ropogó beszédét, milyent
ifjonti tűzzel magyarázgat hiveinek ! A piktor,,
amig paletta van a kezében, a szobrász, amig
gyúrja az agyagot — ha ő maga is ugy akarja
— nem öregszik meg. Ilyenformán aztán a
„fiatalság" örve alatt most fel lehetne itt vonultatni képzőművészeti életünk valamennyi tényezőjét.
Szerencsére csak a korszerinti fiatalokról szól
a húsvéti cikk és a mai papirhiányra vessen,
aki mindamellett nem találja itt valamennyi
valóban fiatal piktor és szobrász nevét. Mert

fiatalok
- 3. Ihász Lajos. — 4. Palásthy
6, Kruyswiçk Anna

Irén-

5. Járay Sándor.
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légió a számuk, kitűnőek mind, sokat tudnak,
még többet produkálnak és komolyabban dolgoznak, mint efz ő korukban a mai „öregek."
Hogy hol vannak most ? Ott nyüzsögnek a
Fészek termeiben, szervezkednek, készülődnek,
tömörülnek rendületlenül. Hozsannával köszöntötték a proletár-diktatúrát, mely az ő napjuk
felyirradását is jelentette, hiszen elnyomott, elnémított művész-proletárok voltak eddig valamennyien, akiket a kapitalista művészet és műpártolás nem engedett szóhoz jutni, érvényesülni. A festő, kinek nagy vásznak fantáziái
éltek álmában, garasos rajzokat volt kénytelen
készíteni az uzsorás hetilapkiadó száméra, hogy
megélhessen, a szobrász, kiben gigászi tervek
rajzottak, nem foghatott munkához, mert n ^ n
volt anyagra pénze. És a tehetségest elnyomta
a protekciós, aki elvitte a dijakat, a segélyeket,
a dicsőséget, a gicscsőr ünnepeltette magét és
a zseni éhezve fázott műteremmé kinevezett
padlésszobájában. Most máskép lesz minden !
A tehetség végre érvényesülni fog. Nem lesz-

nek többé csalások, szemfényvesztések, a Magyar Tanácsköztársaság rendet teremt a művészet berkeiben is, felszabadítja a proletárokat
ott is és a dolgozókat előnyben részesiti a
profit-művészek átkos semmittevése fölött.
Kevés ország dicsekedhet annyi fiatal képzőművész-tehetséggel, mint a miénk. A magyar
föld, a magyar táj, amely Páll László, Mészöly,
Székely Bertalan géniuszát termette, nem fogy
ki az igazi pikturai meglátással élő művészet
termeléséből és talán ez az egyetlen pont, ahol
nem kell kivánni a többtermelést. A vérszegény
osztrák képzőművészet, a tudálékos német
festőgeneráció mellett, a mi fiatal piktoraink
a legközvetlenebb szellemi rokonságban vannak a franciákkal, ahol Cézanne, Gauguin,
Manet, ép ugy élnek, mint nálunk. Semmi
nagyképűség, semmi tudálékosság, friss, közvetlen, eleven és virágzó ez a fiatal magyar
képzőművészet, mely a proletár-kultura szolgálatába állitva csak most fog igazán fejlődésnek indulni.

1, NagylKatinka- — [2, Paulay„Mat}l{l, — 3. Járay Böske.
6, Leszkay írén,

4. jRaaó n Teri, — 5, Szokolay Ejtus
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időben mind sűrűbben találkozunk. Egyedül
áll a maga nemében nálunk lAajor Henrik is,
a népszerű Sicu, kinek ördöngösen sikerült
karrikaturái már jó ideje hors concours kacagtatják a magyar közönséget. Maró szatíra, felséges guny, kegyetlen bonhomia van a Majorrajzok megdöbbentően hű vonalaiban, melyek
lendülettel leplezik le a társadalom és a művészet „kitünőségei"~t hallatlan őszinteséggel
adva azt, ami az emberben emberi.

.FEHÉR ALADÁR
Az utcát, a legnagyobb nyilvánosságot, már
elhódította a régi gics-mesterektól a fiatalság.
Véites Marcelt már nem kell bemutatni a, Színházi Elet közönségének sem. Agitációs plakátjai, melyek a legutóbbi hónapokban izgató
művészi diszt adtak az utcának, minden embert
megállítottak és megfogtak. Markáns, biztos
vonalkezelése, gyengéden, szubtilisan érvényesül illusztrációiban is, melyekkel az utóbbi

F0D02

LÁSZLÓ

A grafikusokról szólva nem szabad megfeledkezni Bíró Mihályról, aki úttörő volt az agitációs plakátok terén és hires „vörös ember"-ével
örök időkre szóló szimbólumot adott a magyar
^ocializmusnak. Az utóbbi időben hallgat,
inkább csak kisebb, a proletariátus mellett véresen izgató rajzokban adja elő mondanivalóját,
de rövidesen ismét nagyobb kompozíciókban'
fog megszólalni hangos, messzehordó hangja.
A fiatal grafikusok között kedves, rokonszenves
jelenség Dezső Alajos, aki a vonalak graciozitását, a rajz egyszerűségét hozta magával.
A „Rire" és az „Assiette au Beurre" egyelőre
nem közölheti müveit, de az egyetlen magyar
művészi élclap, az „Április" minden száméban
meglep egy-egy kitűnő rajzával. A grafikusok
közé számit Herman Lipót is, aki szeret végtelenül kedves angyalkákat pingálni a képeire
és épp oly komoly festő, mint amilyen szellemes grafikus. A fiatalok közé tartozik Tuszkay
Márton, aki a háború előtt erőnek erejével ki
akarta irtani az Ízléstelen plakátokat Budapest
utcáiról és kétségkívül ki is "irtja, ha időközben
nem ölik meg Szarajevóban Ferenc Ferdinándot.

PÁN JÓZSEF

ÁBRAHÁM PÁL
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így azonban katonáskodnia kellett éc mest
kezdhet csak újból munkálkodni. A legfiatalabbak közt vezet Pin Jóreef, akinek lefkëzelekk
kerül ki az utcára hatalmas „Vörös Hadsereg"
plakátja és aki mint szinpadi díszlettervező
is sok értékes sikert aratott mér. És a legeslegfiatalabb Bródy Illés, a Sándor bá' legkisebb
fia, aki több sikerült szárnypróbálgatással vonta
magára a figyelmet és kétségkívül sokra fogja
vinni, ha még sokat tanul.
Nyüzsög a Fészek nagyterme a szervezkedő
és szervezkedett piktoroktól, jobbra-balra ismerős fejek bukkannak fel, jaj, kit ne felejtsen el feljegyezni az ember ! A terem közepén
áll hevesen gesztikulálva egy csoport élén az
elegáns Zádor István, aki szakállt növesztett a
katonáskodás alatt. Az egyenruhát mér rég
levetette, de a szakállátói, ugy látszik, nem
akar megvállni. Kitűnő, tehetséges festő, különösen interieurökkel keltett feltűnést eddig.
Vájjon mit fog ezután festeni, ha a főúri
kastélyok összességét birtokba veszi az állam?
Feiks Jenő csak kopasz, de azért a fiatalok
közé számit. Rajzai szellemesek, festményei
a legjobb modern franciákkal vetélkednek.
Most iskolaigazgató is, nemrég került a belvárosi szabadiskola, a pesti Julien-akadémia
élére, ahol bizonyára a kommunizálás után is
meg fog maradni. A másik Feiks, az Alfréd,
nem kopasz, de azért épp olyan jó festő,
mint áz egyik, a legdúsabb hajú magyar piktor,

PÓLYA TIBOR

s

LÁZÁR OSZKÁR

pedig — hogy a fej szőrzeti minősítésénél maradjunk — Pólya Tibor, kinek képei ma is
Szolnok levegőjét sugározzák, pedig jó ideje,
hogy elkerült már onnan.

PAULINI BÉLI
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Az iparművészeket Falus Elek gyűjti csoportba, a magyar könyv külső diszének reformátora, a legtöbb és legszebb cimlapok szerzője. E téren való tevékenysége felér minden
művészeti kultura terjesztéssel. Az iparművészek
közé számit részben Borszéky
Frigyes is, aki
ujabban kerámiai műveivel arat szép sikereket,
de azért, akárcsak Gara Arnold, ő is megmarad
a festés mellett és nagyon szép kompozíciókkal
szerepel a tárlatokon. A portréfestészetet a
fiatal Glatter Gyula képviseli legizmosabban
Kiss Rezsővel együtt, akivel vetélkednek a
festés eleganciája, az ábrázolás hűsége és az
emberi arcok jellegzetessége tekintetében.
A terem egyik sarkából Honti Nándor hangos szava teszi figyelmessé az embert : lapjában. Az Újságban most, lám, nem jut szóhoz.
Tehát itt beszél annál többet a jövő reménységeiről. A kis Medgyes László, kinek műveiből a „Ma" rendezett nemrég kiállítást, kubbista műveiért könyveli el a gratulációkat.
Berény Róbert, a festők vezére pedig idegesen
járkál egyik csoporttól a másikhoz, hogy közölje a szükséges tudnivalókat.
Teplánszky
Sándor egyáltalában nem szomorkodik, hogy
nem fog több háborús kiállítást rendezni és
kétségkívül szives-örömest menne már studionokat csinálni csendes hollandi falvakba. Jobb
hiján azonban bizonyára megelégszik Leányfaluval is egyelőre. Sassy Attila, a tatárfejü
Aiglon, alig várja már, hogy vásznat kapjanak
a piktorok és ne legyen kénytelen a régi képei
tetejébe ujakat festeni, Csuk Jenő pedig bizo-

nyitgatja, hogy a festők szívesen és lelkesen
fognak dolgozni akkor is, ha majd nem lesznek bizonyos számú aranyat reprezentáló dijak
kitűzve.
Kisfaludi Stróbl Zsiga arca húzódik csak •
széles mosolyra. Talán arra gondol, hány jó
szobrot lehet a régi rossz plasztikai művek
helyébe csinálni ebben a szoborszegény Budapesten. Medgyessy Ferenc is otthagyta a remeteéletet és eljár a proletártestvérek közé és
Szamosi Soós Vilmos is örül a gyökeres rendszerváltozásnak.
Márton Ferenc vázlatkönyvvel hóna alatt
járkál, Gulácsy Lajos egy kényelmes karosszékben elmélázva gondol távoli lagúnák rejtelmes kékségeire, Tihanyi Lajos pedig a festőnők csoportjában érzi legjobban magát.
Nem, távolról sem ezek a fiatalok, de ezek
is fiatalok. A névsor fele hiányos, a legtöbbje
kimaradt, nem szerepel itt, ne essék zokon
senkinek sem. A többi fiatal festő, rajzoló,
szobrász benfoglaltatik abban az izmos összeségben, amely ma a magyar képzőművészetet
jelenti és amely megnyugtathat mindenkit arról,
hogy ennek az országnak igazi művészi kulturája még csak ezután fog lombozodásnak indulni.

A s z í n é s z e t f ö l a d a t a m u l a t t a t v a oktatni a z
e m b e r e d e t ; a m ű éS2et f ö l a d a t a a z é r z e l m e k e t

nemesíteni.

l. Kroó JV\argit. — 2. Hegyi Anna. — 3.?Vigh Manci.

Egressy

Gábor.
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Váradi Ili
Váradi Ili, aki elhagyta volt a színpadot,
amikor férjhez ment Bíró Leó bankigazgatóhoz,
most visszatért első sikereinek színhelyére, a
színpadra, melytől ugylétszik sohasem tud véglegesen elszakadni az, akit a tehetsége arra
avatott, hogy művészi ábrázolással ezrek és
ezrek gyönyörködtetője legyen. Váradi Ili egyik
legbájosabb és legtalentumosabb és legünnepeltebb tagja volt a pesti primadonnatársaságnak, az emlékezetes sikerek egész sorozatét
aratta és nagyszerű szereplése szorosan összefügg a magyar operettjátszás kifejlődésével.
Amikor váratlan fordulattal otthagyta a színpadot, megjósolták neki, hogy nem tud tőle
véglegesen elszakadni, vissza fog még térni.
Ez a jóslat most valóra valt, Váradi Ili visszatért, a Vígszínházhoz szerződött és legközelebb
nár föllép egy pompás szerepben, melynek
eljátszására talán ő a leghivatottabb. A közönség szerető érdeklődéssel várja.

A RENDELET. Székelyhidyné Marschalkó Rózsi pedáns beta tója a különféle hatósági rendeleteknek. Múltkoriban is az újság rendelethalmazaiba
temetkezett, egyszerre csat* felugrott, a kottaállványtioz ugrott és a „Faust" partitúrájából kitépett egy oldalt.
— Mit csinálsz, Rózsi ? — ijedezett az Operah à ï lyrai tenoristája.
Marschalkó Rózsi flegmásan válaszolt :
— A Kormányzótanács legújabb rendelete értelmében beszolgáltatom az — ékszer-áriát.

VÁRADY ILY

VÁRADY ILY különböző szerepeiben
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írók, költők, színpadi szerzők, hirlapirók
A gyönyörű, mindeneket felszabadító és kezdődik közöttük tulajdonképen. A tanácsközmegujitó vörös forradalom óta százszorosan
társaság minden művésznek megadja végre a
rajtok minden szem : a fiatalokon, a magára- ' lehetőséget rá, hogy igazi magát adja, most
ébredt emberiség költőin, iróművészein. Közüvégre eldjől* ki jelent komoly teret s áthidaló
lök kell kirobbannia valakinek ismét az u j idők
értéket s kit segítettek eddig a régi, rut rendu j dalaival, bennök kell kifejezési formát taszerek rossz, hamis istenei : protekció, vagyon,
lálni az u j ember igazi érzéseinek. Valamenystréber megalázkodás, üzleti élelmesség. A
nyien innen vannak még a harmincon, kiknek
szegény iróművész ezután már azt írhatja,
nevét itt lejegyzem, költők, irók, színpadi szeramit maga szeret, nem^pedig, amit a kapitazők, hirlapirók. Sokat közülök ismer és szeret
lista kiadók érdekei parancsolnak. Uj, tisztább,
már a közönség, akad olyan is, kinek e lapban boldogabb ut előtt állnak azok a fiatalok, kikcsak most szerepel a neve először, de e pilla- ről e névjegyzék megemlékezik. És egyáltalán
natnyi előny nem tesz különbséget. Egyképen
nem lehetetlen, hogy olyanok, kikről tudnom
Ígéretei ők a jövendőnek, az uj, szebb világ- nem adatott, ismeretlen elv és pályatársaim
nak s a küzdelem, a nemes vetélkedés most
ragadják el à pálmát, olyanok, kiknek a nevét

A fiatalok
1. Falus Ferenc — 2. Kállay Miklós — 3. Keleti Arthur — 4. Lengyel litván — 5, Hunyady
Sándor — 6. Juhász Árpád
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én sem hallottam, holott minden u j iró jelent'
kezését figyelem. Néhány élő, munkálkodó s
a megemlítésre feltétlen jogot tartó társam
neve is kimaradt alkalmasint, mert sokkal kevesebb időm volt az anyag összehordására,
mint az ügy érdeme megkívánta volna.
A legérdekesebb és legtöbbet ígérő az a fiatal költő és Írócsoport, mely Kassák Lajost
vallja vezérének és úgyszólván egyedül a „Ma"
hasábjain jelentkezett eddig. Sokan vannak és
valamennyien nagykészükségü, emelkedett világszemléletü intellektusok, sokkal komolyabban veszik a művészetüket, mint azok a szerencsések, akiknek kényelmes megélhetést, babért, dicsőséget jelentett az irói pálya. Mácza
János, Újvári Erzsébet, Komjáth Aladár, Barta
Sándor, Walleshausen Rolla, Széloúl Árpád,
Hevesy Iván, Kahána Mózes neve ni r most is
nemescsengésü az irodalom megértői közt,
Enders Ervin, Reiter Róbert, Kudlák Lajos,

£ I .^Lestyáké Sándor^-

Kádár Erzsébet, Székely János, Heiz G y ö r g y
Lengyel József, tehetsége mellett legjobb tanúságtétel Kassák meleg együttérzése a legforradalmibb irány e fiataljaival.
Színpadi szerző aránylag kevés van a Ma
munkatársai közt. Kassákon kivül, csupán Má~
cza János és Újvári Erzsébet választották a
dráma formáját a maguk kifejezésére.
A többi fiatal közül már nagyon sok akad,
akinek a neve jóhangzásu a színpadon. A kis»
Szenes Béla mögött például a színpadi sikerek egész sorozata áll. Pedig közben újságot
is irt, vicclapot szerkesztett és maradt ideje
olyan elmélyedésre is, melyre föltétlenül szüksége volt, hogy legújabb regénye, a Csudaszép
Magda megszülethessen. A népszerű Szenes
ember mindössze huszonöt esztendős.
Balassa Emil, a kabaré-szinpadok finom
lirikusa talán még ebben a szezonban debütál
a kőszinpadon, egészen újszerű háromfelvoná-

A fiatalok
2. Siró-Weiner György — 3. Fenyves Gábor
5. Bródy István — 6. Gábor J e n ő

4. Mihály István
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sos operettel. Zilahy Lajos ismert, kitűnő értékei is nagyszínpadra kívánkoznak. Ifjú dr.
Radó Antal az Andréssy-uti Színházban és az
Apolló-kabaréban aratott sikerei után, most
egyelőre a kultuszügyi népbiztosságban dolgozik Gábor Andor és Ernőd Tamás mellett.
A népszerűség és sikerhez vezető nehéz
uton biztos lábbal járnak Gosztonyi Ádám, az
u j irógeneráció egyik legsokoldalúbb, legszorgalmasabb munkása, Pajzs Elemér, akit joggal
lehetne öreg fiúnak tartani, annyi kötet jelent
meg a nevével, regények, novellóskönyvek és
fordítások. Ezentúl még a színpadon is nagy
sikerrel debütált, a Muskátli-kabaréban. Gács
Demeter, a népszerű kitűnő költő is állandó
szerzője a kabaréknak, úgyszintén Mihály István
is, kinek különösen a Medgyaszay-szinházban
voltak emlékezetes sikerei. A legújabb színpadi

szïnbà^I
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szerzők a fiatalok közül Szenes Andor, az ifjabb Szenes ember, Csöndes Géza, akinek most
játsszák egy nagyszerű kis darabját, Török
Rezső és Molnár Sándor.
Az u j költők közül kétségtelenül
Rozványi
Vilmos markáns egyénisége magaslik ki. Ő az
u j magyar irodalom egyik legnagyobb reménysége, sőt ennél is több ; kétségtelen dokumentum a fejlődési irány
emelkedése
mellett.
Szász Menyhért neve oly népszerű máris,
mintha nem is a fiatalok közé tartoznék,
Földi Mihály u j regénye megható, komoly,
elmélyedő kitűnő .munka, melynek irója minden
ügyeimet megérdemel. Keleti Artúr halk líráját mindig merengve olvassák majd azok
kiknek nem csupán szórakozás az irodalom,
az ifjú Fodor László a legkiforrottabb stiliszta,

A fiatalok
1. Várnai István — 2, Pajzs Elemér — 3. Bús Fekete László —
Tibor — 6. Bakonyi György

Lukács Gyula — 5. Déry

SZMffÄZI EBB®
Juhász Árpád bravúros technikája alatt nem
vész el mondanivalója, melanchóliéja. Déry
Tibor különös egyéniségét régen szeretik és
értik már a Nyugat olvasói, akik
Környey
Zoltán finom strófái és Sárközy György versei
felett is sokszor elméláznak. Erdődy Elek,
akinek Simorka Ulrik orgonistáról irott regényé méltó feltűnést keltett, a Hétbe irja novelláit, verseit, épen ugy, mint Kelemen Viktor, a bizarr Bors László, Kardos Tilda és
Bardócz Árpád. Bús Fekete László, a népszerű
szinházi ujságiró is méltán büszke a verseire.
Káli ay Miklós, a legnagyobb készültségü és
legemelkedettebb nézőpontú fiatal kritikus, Káz~
mér Ernő komoly, lelkiismeretes biráló, Máray
Sándor ép oly tehetséges, amilyen rokonszenves jelenség. A legszerényebb a kritikusok
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között a kitűnő Pálos Frigyes, ki a Hitbe irta
jellegzetes cikkeit Oblomov álnéven.
Az újságírók közül nagyon sok a fiatal tehetség. Elsősorban Tölgy Lászlóról, Róbert
Oszkárról és Diószeghy Tiborról kell szólnom,
e lelkes, harcos, elvhű ujságiróművészekről,
Hajnal Jenőről, ki példája a becsületes, nagyszerű hirlapirónak és Várnai Istvánról, ki jókedvében olykor színpadra is dolgozik, sajnos,
csak ritkán van ilyen színpadi hangulatban.
Dóczi Gyula, A Nap munkatársa ép oly jól
érti a külpolitikát, mint a képzőművészeteket
Bodó Pál ha kell közgazdász, ha kell orienté-'
lista, török, francia, angol, arabus műfordító.
Roboz Imre oly lelkes, mintha tizenhét esztendős volna és úgy rajong a színházért, miként
szive hölgyéért a szerelmes nyolcadista. Zoltán

1. Győri Ernő. — 2. Márai Sándor. — 3. Szegedi István. — 4. Jobbágy Jenő. — 5. Mohácsi Jenő.
6. Kiss Gyula.
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Andor, Jobbágy Jenő, Leitner Miksa, Nagy Andor, Atanyossy Pál, Bakonyi György, Hunyady
Sándor, Kallós János, Vécsey Leó, Szécsen
József valamennyien nagyszerű munkásai az u j
időknek.
Harmincon innen levő költőkről, Írókról, szín-

padi szerzőkről és hírlapírókról szólván, nem
hallgathatom el, hogy jómagam, ki mind e műfajokkal kísérletezem, szintén nem vagyok mégtúl a korhatáron. De sajnos, már csak alig négy
esztendő választ «1 attól.
Lengyel István.

Nem közölhető
Ez egy rovat hátul, a szépirodalmi és egyéb
hetilapok szerkesztői üzeneteinek végén. Ez
alatt a gyűjtőcím alatt szokták össz« foglalni
a dilettáns vagy kezdő irók novelláinak, verseinek és humoreszkjeinek címét, ami annyit
jelent, hogy az illető u r a k alkotásai „még
nem ütik meg azt a mértéket, amelyet a lap
nivója megkíván" Nem közölhetők.
Szoktam néha olvasgatni ezt az irodalmi
m ű f a j t , ezeket a legtöbbször naiv és áhítatos
cimeket egymás mellett. „Szonett őhozzá",
„Tavasz van ú j r a , szép tavasz", .Vidd el,
szellő", „Hazám, ó szegény, szenvedő hazám",
„Májusi lobogások", „Gyötrődő tüzek obeliszkjén", „Vágyak májusa", „Múzsám, ne sirj"'
„Te bánatos gyönyörvirág", „Csak egyszer
még . . .", „Lantom, hallgass el", „Szivem, te
árva sziv", „Mi, két, szomorú ázott, kis madár",
„Harmatos pázsit" és igy tovább. Szegény kis
nemközölhetők 1 . . . ki tudja mennyi ambíciót
és reményt költöttek bele ezekbe a meghatóan

együgyü szavakba, amelyeket aztán
ilyen
s o m m á s egyszerűséggel intéznek el a zordon
„szerkesztő" u r a k ? Az egyik talán reménytelenül szerelmes és versben akarja imádottja
tudtára adni azt, amit szavakkal nem mer
elmondani. A másik talán szegény, rongyos
diák, aki a n y o m t a t o t t betű nimbuszával szeretne kiválni jólöltözött osztálytársai közül.
A h a r m a d i k talán csak pénzt akar kietlen
nyomorában, a negyedik ki tudja mit ? Es
mindezeknek az álmoknak, vágyaknak, tervezgetéseknek, reményeknek könyörtelenül
véget vet a szigorú Ítélet: nem közölhető.
Vigaszul, szegény kis nemkőzölhetők, egy
leleplezést küldök itt néktek, azokról a kitűnő
Írókról és költőkről, akiknek Írásait f á j d a l '
m a s irigységgel olvasgatjátok. Ezek a kedves
és ma m á r általánosan ismert kartársaim,
Barta Lajos, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső,
Nagy Lajos, Rozványi Vilmos, Jászay'Horváth
Elemér. Szép Ernő, Somlyó Zoltán, Turcsányi
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Elek, Füst Milán,
Szenes Béla,
Kállai
Miklós és sokan valamikor egytől-egyig
nemközölhetők voltak, sőt némelyiküknek
egyenesen azt tanácsolták az akkori szigorú
szerkesztők, hogy hagyjanak föl végleg az
irói próbálkozással. Ők azonban nem estek
kétségbe, tovább irtak és az idő nekik adott
igazat.
Tizenkét esztendőt lépjünk csak visszafelé
az elmúlott évek országútján és k u k k a n t s u n k
be a Newyork-kávéház félemeleti helyiségébe,
amelyet irodalmi-karzatnak neveztek el azóta
s ahol fiatalon és borzasan m á r együtt ültek
akkor a m a i irodalom i f j a b b és legifjabb
korosztályai. Az egyik asztal körül Móricz
Zsigmondot hallgatja Somlyó Zoltán, Karinthy
Frigyes, Tarcsányi E l e k ; néhány lépésnyire
o n n a n Osváth E r n ő vitatkozik Szini Gyulával,
Kosztolányi Dezsővel és Füst Milánnal. E pill a n a t b a n még csaknem valamennyien nemközölhetők s r a j t u k k i v ü l még jónéhány fiatal
óriás, akik szétszórva kávéznak az üveglappal borított asztalkák mellett és lelkesen szidják a begyöpösödött fejű vén szerkesztőket,
akik semmikép sem a k a r n a k teret adni a
fiatal talentumoknak.
A náluk is fiatalabbak még iskolába járnak
s a fizika-órán alkotják müveiket, amelyekkel aztán a gyanútlan szerkesztőket eláraszt'
ják. Gál Béla, (ma a Madách-Szinház igazgatója), a Barcsay-u'.cai gimnázium önképző
körében lép föl a Sasfiók címszerep ben s
Rudas Zoltán, (a kitűnő szociálpolitikai iró),
m o n d szigorú bírálatot fölötte. Lengyel István

Vértes Marcell

a hasznos ásványokról irott tudományos érte*
kezésével nyeri el az önképzőkör vegytan
pályadiját, Sugár Tivadar, a Galilei-por hőse
és a k o m m u n i z m u s legragyogóbb harcosa
pedig egy Murányi-utcai földszinti lakásban
t a r t kivonatos gyermek-előadást Tolsztoj „Sötétség országa" cimü színmüvéből. Korda Sándor, (ma a Korvin-filmgyár igazgatója), „Ujgárda" néven irodalmi társaságot alapit,amelyben r a j t a kivül Pajzs Ödön, az Est m u n k a társa, Sas László és Darvas Simon, a Világ
munkatársai, végül e sorok irója indulnak
r o h a m r a az irodalom ellen: valamennyien
tizenhat és tizenhét évesek. Földi Mihály, a
Pesti Napló m u n k a t á r s a , aki „Sötétség" cimü
nagyszerű regényével forduló pontot jelent a
magyar regényírásban, a Lónyai-utcai gimnázium önképzőkörében verekszik Ady Endréért és a Nyugatért. És igy tovább, tovább,
oldalakat lehetne teleírni erről a kalandos és
kedves korszakról, amely annyi bátor, fiatal
nekilendüléssel robbant bele a Molnár Ferenc,
Ady Endre, Balázs Béla, Ignotus, Babits Mihály.
Móricz Zsigmond, Szomori Dezső, Heltai Jenő,
Kemény Simon, Szép E r n ő és Szini Gyula
indulásától még lázas és fölkavart irodalomba,
Karinthy Frigyes a „ F i d i b u s z á n á l próbálkozott először írásaival s a lap 1907. évfolyam á n a k üzenetei között sürün találunk ilyeneket K-y Fr-s Sajnos, nem közölhető; Carinii.
Sajnos, ez nem vált be; — inti. Sajnos ezutta.
sem biztathatjuk. Hozzá kell tenni azonban
hogy akkor még Heltai Jenő szerkesztette a
Fidibuszt, aki a francia eszpri és könnyedség

A fiatalok
Tihanyi Lajos

Kelen Imre

mmm

20
apostola lévén, nem helyeselte Karinthy gro'
teszk hajlamait. Ugyanígy nem tudott meg'
barátkozni a Major Henrik nyomort ábrázoló
rajzaival sem, ennekfolytán gyakoriak voltak
az ilyen szerkesztői üzenetek is : M. Henrik
Rajzait nem használhatjuk. Major. Rajzai nem
váltak be. —yorma. A rajzok nem sikerültek.
Barta Lajos rögtön közölhető volt. 1910'ben
jött föl Kassáról Budapestre s a Világ n y o m '
ban kiadta egy novelláját, kevéssel utóbb
pedig a Magyar Színházban előadták „Parasztok" cimü darabját, amely azonban csak két
előadást ért meg. A darab ugyanis kormos
színekkel mutatta be a föld nyomorát s a
kommunista világszemlélet, amely kiáradt
belőle, untatta a Magyar Színház burzsoáközönségét. A nemközölhetőségből azért neki
is kijutott : egy novellás könyvére hét évi
nem tudott kiadót kapni.
Szép Ernő tizennégy éves korában irta meg
az első versét, Debrecenben, ahol diákos'
kodott. így mondta el :
— Tizennégy éves voltam és a verset azért
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irtam meg, mert roppant szegény voltam.
Pénzt szerettem volna érte, de mikor fölvittem egy ottani napilaphoz és mondtam, hogy
pénz kell, szemen röhögtek. Év végén mégis
megjelent, de előbb egy újságíró cikket irt
rólam a „Debrecenébe, egy másik lapba és
egy versem is közölte ottan. Akkor a Vasár*
napi Újságnak is küldtem verset, de azt üzenték, hogy ez még gyarló kísérlet, tanuljak
csak szorgalmasan tovább. Azonban nem
tanultam.
Kosztolányi Dezső első versét a Budapesti
Napló közölte, de a többit már nem találták
elég jónak. „Deziré" ekkor Bécsbe ment az
egyetemre, két évig tanult, tanult s mire
visszajött, már kész költő volt.
Turcsányi Elek, az Esztendő és Nyugat ked'
ves költője, akinek csillagokról és szép sze'
mekről szóló versét betéve tudja minden fiatal
leány, néhányszor eredménytelenül kisérie'
tezett a Pesti Hírlapnál. Ez egy időre elvette
a kedvét az irodalomtól, később azonban
megismerkedett Csáth Gézával, aki elvitte őt
á Bristolba, Ignotus asztalához, ahol az ifjú
Nyugat munkatársai találkoztak akkoriban.
Turcsányi rögtön átadott Osváthnak egy novellát, amit Osváth nyugodtan zsebrevágott azzal,
hogy majd elolvassa. „Majd elolvasom" — ez
Osváthnál testvérek között is megért hárota
hetet s Turcsányi ezért egy vakmerő attakra
határozta el magát.
— Szerkesztő ur, — mondotta elszántan, —
ez a novella önnek csak egy negyedórát jelent,
nekem azonban annyi álmatlan éjszakát,
ahány napig tart, mig elolvassa.
Osváth meggyőzötten vette elő a novellát,
elolvasta, leközölte. A novella „A halott Valdemár lelke" (továbbépítése Poe E. A. egyik
fantasztikus történetének 1 , általános föltűnést
keltett és azóta egy iskolai irodalomtörténetben is megjelent, mint iskola-példa a dekadens
irodalom legszélsőbb szélsőségeire.

KÁDÁR ENDRE
a Balalajka szerzője

Füst Milán Kiss Józsefhez vitte föl az első
versét. Kiss nem akarta a verset elolvasni s
ehelyett arra kérte Füstöt, hogy mondja el a
vers tartalmát, amit az meg is tett, anélkül,
hogy sikerült volna elismerést aratnia. A
Pesti Hirlap szintén nem közölhetőnek mondotta ki, végül öt is Osváth födőzte föl, akihez
egy novellát vitt. Osváth elolvasta az első
oldalt, aztán igy szólt:
— Nem is kell tovább olvasnom, maga
tehetséges, barátom.

SZÍNHÁZI EITE71
Nagy Lajos — amint maga mondotta —
éveken át volt nemközölhető, egyáltalán a
legutóbbi évekig minden irását közölhetetlennek tartották. Mindössze az történt, hogy
amit az egyik lap visszautasított, azt a másik
lap közölte. Első novellájára, amely később
a Nyugatban jelent meg, a Pesti Hírlap ezt
üzente : Gyarló, önképzőköri tákolmány. Nem
közölhető.
Somlyó Zoltánt évekig csak ritkán és nehezen közölték. Maga is megírja a „Nyitott
könyv"'ben, hogy nagyváradi újságíró korában milyen szenzáció volt, ha egy-egy versét
közölték a pesti lapok.
Kállai Miklóst szintén éveken át nem kö-
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zölték. Egymásután kapta a lesújtónál lesújtóbb üzeneteket az „Uj Idők"-től és a
napilapoktól.
Jászay-Horváth .Elemér a Vasárnapi Újsághoz és a Héthez küldte be első verseit. A
többiek aztán már közölhetők voltak.
Rozványi Vilmos a Nyugatban jött ki először néhány nagyon szép verssel, előbb azonban a polgári lapoknál neki is át kellett mennie
a „nemközölhetőségen".
Lengyel István annyira fölháborodott, amikor az Uj Idők nemközölhető rovatában látta
viszont első versének cimét, hogy „Magyar
Kabaré" címen azonnal lapot indított s azortul ő üzengette elszánt fiataloknak, hogy

A fiatalok
J, Sándor Árpád. — 2. Bihari Sándor. — 3. Fenyő Aladár. 4. Ághy Erzsi. 5. Fenyő Emil.
6. Wett Lucy (Rajna Ilus),
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nem közölhetők. Évekig várta, hogy az
Uj Iáők szerkesztője is hekülájön hozzá egy
verset s minthogy az nem kivetkezett be,
elkeseredetten félhagyott a Iapszerkesztéssel.
Korda Sándor és néhány fcarátja egy könyvecskét adtak lei saját költségükön. Kitartó
küzdelmek után, miközben többször csúfosan visszaverték, bekerült egy napilaphoz.
Nagyszerű szimattal még évekkel a háború
előtt megérezte a film jövőjét és fílmujságiró
lett s rövidesen szaktekintélynek ismerték el.
Mikor a magyar filmipar mesés föllendülése
következett, a Corvin-cég igazgatójává lett
és abbahagyta az irást, de nem örökre, mert
a filmgyárak kommunizálása valószínűvé
teszi, hogy újból iró lesz.
Ruttkay György, a „Keringő" cimü Bécsben
is sikerrel előadott szinmű szerzője, csak
egész kicsiny diák korában volt nemközölhető. Első darabját : egy egyfelvonásost, a
Magyar Szinházban adták elő. Nyolcadik
gimnázista volt ekkor s a premiéren testületileg megjelentünk mindannyian, a Barcsayutcai gimnázium akkori növendékei. Klakkra
nem is volt szükség.
Gosztonyi Ádámot csak nagyon rövid ideig
nem közölték. Hatodik gimnázista volt, amikor a Fidibuszban Heltai Jenő az első novelláit kiadta s néhány hónap múlva az Uj Időkben is megjelent egy novellája, amelyet aztán
sürü egymásutánban több is követett. Olyan
nagyszerűen tudott alkalmazkodni a szer-

VÁRADY JENŐ

kesztík Ízléséhez, hogy előbb lett këzëlhetô,
mint Karinthy vagy Kosztolányi, bár hárem
évvel fiatalabb náluk. í z t a hasznos képességét máig sem veszítette el, amiért is harátai
nagy jövőt jósolnak neki.
Szenes Béla, a kedves Szenesember, hetedik
gimnázista korában három humoros apróságot küldött be a „Világ"-nak, amelyek rögtön megjelentek. A többi azonban már nem,
ugy, hogy Szenes egy időre szakitott is a
humorral s ehelyett egy komoly tanulmányt
irt a fiatal Ady Endréről. Jogász évei alatt
visszatért a humorhoz, még pedig éppen a
„Színházi Élet" hasábjain s azóta gyors
egymásutánban irta hosszabb-rövidebb humoros dolgait, amelyek rövidesen népszerűvé
tették.
Emöd Tamás, mint csodagyermek kezdte
irodalmi pályafutását nagyváradi diákkorában
s tizenhét esztendővel már tagja volt a
Holnaposok irodalmi társaságának, versei
egy könyvben jelentek meg Ady Endrével és
Oláh Gáborral. A rekordot e téren azonban
Molnár Jenő, a Borsszem Jankó szerkesztője
tartja, aki tizenhárom éves volt, mikor néhai
Ágai Adolf az első verseit közreadta a Borsszem Jankóban.
Végül egy kedves rajzoló-emberről, Vértes
Marcellről. Először egy Üllői-uti jipészmester
utasította vissza, bizonyos lubelka Mátyás.
Vértes ugyanis egy reklámcédulára való
cipőt rajzolt neki, abban a hiszemben, hogy
egyforint ötvenet kap érte. A cipőt azonban
Tubelka mester nem találta elég elegánsnak
és az üzlet visszament. Vértes azután a
Fidibuszhoz vitt el egy rajzot, nem közölték,
a következőt már igen.
Alűlirott első kísérlete egy novella volt,
Boccaccióról szólt. A novellát az Uj Időknek
küldtem be, nem közölték, de azt üzenték,
hogy jöjjek föl bemutatkozni. Farkas Pál biztatott, hogy irjak tovább s igy érthető, hogy
minden felelősséget őrá báritok. Mindjárt
ezután egy kis verseskönyvem jelent meg,
egy kedves úrilány száznyolcvan előfizetőt
gyűjtött rá. Első darabomat Sziklai Kornél
adatta elő a Kisszinpadon ; azért irtam, mert
tandijat kellett fizetni és nem volt pénzem.
Első versem az Uj Időkben jelent meg
tizenegy év előtt, „Ma este" volt a cime,
azután ujságiró lettem és megjelentem Major
Henrik „Panoptikumában", amire ma is
büszke vagyok.
[ Gács Demeter..}
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INTIM
PISTA,
kik
azok,
akik
most
visszatérnek
a színpadhoz,
melytől
egy
és más ok miatt a múltban elszakadtak ?
— Nagyon sokan vannak, csupa
ismert
név, csupa
érdekes
művésznő,
Pálmai
Ilkáról nem kell semmit mondani, őt mindenki ismeri. Maguk is látták a Médibtn.
Küry Klárának is bizonyára
hallották a
hirét, ugy-e? Legutóbbi emlékezetes
sikerét
Az ártatlan Zsuzskában
aratta, azóta csak
egyszer szerepelt színpadon.
Hát
Váradi
Ili ? Őt már nem is kell emlékezetbe
idézni,
hiszen itt előttünk lett belőle nagy primadonna és a mi szomorúságunkban
hagyta
ott hirtelen
elhatározással
a
színpadot,
melynek
most újra és most már
remélhetőleg örökre hűséget
esküdött.
— Hát még ?
— Hát Ötvös Gitta, akit a
Táncos
huszárokban
tapsoltak, mint
suszterinast
és akit azóta csak premiereken
láttak a
páholyában.
Most hála a sorsnak
ő is.
És Harmat Ilona is, a nagyszerű
énekesnő.
— Tovább,
— És László Rózsi,
a pesti
kabaré
egyik első és legelső primadonnája,
szintén a családi tűzhely
mellől tér vissz a a
színpadra.
És Lenkey
Hedvig,
a bájos
Roxan és a többi nagy Nemzeti-beli
szerepek kreálója ugyancsak visszatért.
Nagy
Ibolya, a Nemzeti volt kiváló
művésznője
szintén.
—
Folytassa.
— Még van, még három
primadonna.
Komlóssy
Emma,
aki a nemrégi
Pest
egyik
legünnepeltebb
primadonnája
volt
és most újra lesz, akit mindenki
ismer,
mert amióta a színpadtól
visszavonult,
állandó sikereket
arat a pódiumon.
Aztán
Kormos Ilonka,
aki a vidéki és pesti
háztulajdonosnő
— volt és Feledi
Boriska,
aki egyike
volt a vidék
legünnepeltebb
primadonnáinak.
— Mondja Pista, miért van ez a nagy
visszaözönlés
a színpadra ?
— Mert színésznőkre,
színészekre
igen

nagy szűkség ran ás lesz. A háború előtt
legfölebb ha 50—60 9zer embw járt színházba Prsten,
* háború alatt ez a szám
felszökött
legalább
kétsziztzerre,
most
pedig, hogy a nép az igazi emberek
járnak a kultura templomaiba,
legalább félmillió szinházbajáró
lesz,
akiknek
sok
színház kell és sok színész,
színésznő.
Legalább
5—6 uj színházat
kell
majd
építeni.
— Pesten ?
— Pesten és Budán. Budán már
nemsokára meg is nyílnak az uj
színházak.
A napokban itt járt Sebestyén
Géza, a
buda-temesvári
direktor,
valószínűleg
ő
lesz a budai színházak
vezetője. Nem is
akar már többé visszamenni
Temesvárra.
— Gyerekszínház
is lesz ?
— Nem lesz, van. A Színházi
Élet
Gyerekszínháza
szolgálja
a
proletárgyerekek
szórakoztatását.
Mint
munkások
gyerekszínháza
működik
tovább a megszokott délutánokon
kidden,
csütörtökön,
szombaton a Fővárosi
Orfeumban.
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24

A mozi fiataljai
A magyar kinematografia 20 éves fennállása
alatt olyan nagyfokú fejlődést mutathat fel, amilyent kevés országban tapasztalhatunk. Néhány
lelkes művészbarát erkölcsi és anyagi támogatásával indult meg évekkel ezelőtt a magyar
filmgyártás, amely 1918-ban már olyan nivón
állott, hogy bátran és szégyenkezés nélkül vehette fel a versenyt a külfölddel.
Páratlan munkaszeretet, rajongó ambició jellemzi azok működését, akik előtt egy cél lebegett : magyar filmet csinálni, hogy a nemzetközi
piacon és a világ kulturnépei előtt a magyar
géniusz is emelt fővel megjelenhessen.
Azok a művészi erők, akik filmeink művészi
értékének emeléséhez lényegesen hozzájárultak',
mindenkor képességeik legjavát nyújtották
Lenkcffy Ica, Mattyasovszky
Ilona, Várkonyi
Mihály, Margittay Gyula, Kornai Richárd és a
többi „öregek" (t. i. a filmművészetben öregek
is beváltak) olyan fontos egyéniségek a magyar
filmművészet történetében, akik nélkül a magyar
filmgyártás alig érte volna el a mai állását.
Ezek a „nagyok" mellett működtek azok a
fiatalok, akik tehetségükkel és szépségükkel
igyekeztek az öregek és az elsők nyomában
haladni és ma ott állnak, hogy neveiket tisztelettel és büszkeséggel ejtik ki nemcsak idehaza, de a külföldön is.
A magyar filmművészek eddig leginkább a
„Star" művészgárdájából kerültek ki, ma azonban valiamennyien benn vannak a szakszervezetben. Hollay Kamilla, Lóth lia, Dán Róbert,
Fa/udy László, Wett Lucy (Rajna Ilus) vezetői
lettek annak a gárdának, amely Deésy Alfréd
körül csoportosulva szerepeltek az első vonalban. Mindannyijuk fő-főszerepeket játszottak
a 5fa/-képekben, neveik közszájon forogtak a
palotáktól a kunyhókig.
A fiatalok egyik vezető-alakja, Boyda Juci j
aki Mattyasovszky
Ilona neveltje és leginkább
vele játszott a filmen is. U j csillag, de hamarosan közkedveltté vélt „fiatal" Lux Margiti
aki, bár csak ebben a szezonban tűnt fel először, de máris jóhangzásu neve van.
Az Uher-gárda tagjai közé tartozik Dömötöi
Kató, Muzsnay Bella ; AJmássi Sári és Kläry
Lottó két év óta szerepelnek a filmen. Előbbi
a Hungária-, utóbbi pedig a Phönix-filmeken
vivott ki magénak jó nevet.
Az Alraune-film egyik szereplője : MaJatinszky
Böske mindjárt az első szereplésével tűnt ki és
a közel jövőben több főszerepet fog kreálni.
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F A fiatal generáció filmkedvenceiro
Béla, A f a g y László, Molnár De'
fyóalogh
rits Oly, Góth Annie, Gál A'
Manci és Ujváry Miklós.
A^r
Farkas Auróra, Kertészn.
Kovács
Lonci
(Kertész rendező felesége), Kőváryné
Takács
Ilona (Kőváry Gyula felesége), Molnár Emmy,
Szalkay Sári, Timái Margit és mások szintén
közkedvelt és jóhirü tagjai annak a fiatalságnak, amelynek nagy része van a magyar kinematografia fejlődésében.
. . . Április elsején volt a filmszakmában a
nagy rostálás. Csakis az elsőrangú tehetségek
maradtak benn, igy azok a fiatalok, akiknek
eddig is nagy részük volt a magyar film megteremtésében és a jövőben még fontosabb
szerep vér rájuk, amikor a magyar filmművészet
újjászületésében szükség lesz az ő nagy tehetségűkre és egyéniségükre.
{Lajta Andor

A Madách SzinhäzI24-iki
bemutatójáról:
Anatole F r a n c e : Crainquebille
Az ugyanezen cimmel világhírűvé vált novellából irta a derűs bölcs Anatole France a három részből álló Crainquebille-t. Az első rész
a tavaszi reggel Paris tarkán nyüzsgő utcáján,
hol a kedves öreg zöldségárus kézi talyigéjával
forgalmi zavart okoz s rendőri közbelépés s
félreértés-szóváltás folytán összeütközésre kerül
a sarki rendőrrel s ráfogják, hogy Mihaszna
Andrásnak csúfolta az öreg zöldségárus a rendőrt. A második kép a törvényszék előtt mubagatelle
tatja a fejleményeket. Crainquebille't
elitélik két heti fogházra ; kis idő, apró ügy,
de Crainquebille szegény, együgyü fejének ez
magát a végzetet jelenti. Harmadik kép : kiszabadul, alkoholista, csavargóvá lesz. Nem
fogadják vissza, nem ismerik meg. Az utca kitaszítottja lesz. Pénze nincs, életkedve elpárolgott,
dolgát nem folytathatja, vágyik vissza a börtönbe. Odamegy a rendőrhöz és fülébe súgja :
Ronda Mihaszna András. Peche van. Ez a rendőr
szeliden leinti és hazaküldi. Nem marad más
hátra, mint a Szajna. A kis Pocok invitálja meg
halálos útjáról az öreg Crainquebille-t kis nyomorult vackára.
A szinház egész társulata részt vesz a Crainquebille-ben. A címszerepet Szentiványi Kálmán
játssza sok melegséggel és tudással, Molnii

Azi
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József a törvényszéki elnök, Darvas
rendőr személyében brillíroztak.

Ernő a

Vitéz Miklós: Akiknek egy a sorsúk
című két részből álló szomorú játéka követ'
kezik ezután. Háborús, nyomasztó levegőből
merítette a szerző paraszttragédiáját. Lüktető
nagy dialógusokban és kitűnő lélektani bevezetésben adja Kis János népfelkelő nagy és
emberi dolgát. Kis János hazajön a harctérről
és feleségén és fián kivül egy orosz foglyot
és egy ismeretlen kis orosz emberkét talál
otthonéban. Első gondolata és gesztusa a
gyilkos bosszúé. Itt kezdődik a darab és itt
kezdődik Vitéz Miklós irói kvalitása, amikor
ebből az adottságból levezeti határokat elmosó
minden emberit összeöleló mondani valóját.
Izgalmas és gyötrő vallatások és vallomások
következnek. Kis János akar, de nem tud
bosszút állni, mert minden kimondott szó után
egyre jobban érzi, hogy ami történt azért sem

a felesége, sem az orosz fogoly nem bűnösök.
Akik keverték, akik akarták, akik át nem élték
saját bőrükkel a nagy világégést, azokra
kellene lesújtania. Darvas Kálmán E. és Magas
Béla játszottak a darab főszerepeit kitűnően

Holnap reggel
50-ik előadása
Vasárnap, 20-ikán lesz Karinthy kitűnő tragikomédiájának 50-ik előadása. Ezt az ünnepi
estet valóban nivósan fogja megünnepelni a
Madách Színház. Az előadás előtt a szerző
fog a darabjáról beszélni és pedig darabjának
igazgatói fiókokban töltött jó pár éves karriérjéről. Utána Forró Pál kitűnő iró fog
Karinthyról és darabjáról egy kis irodalmi
értekezést tartani. A jubiláló darabot az első
előadás jeles művészei fogják játszani.

A * fiatalok
1, Oláh Böske. — 2. Partos Gusztáv. — 3."Mlthí R í " 6» Vámay Janka. a j
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Kardossá tïeza.
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Színpad és arisztokrácia
A letttnt kerszak színházaiban — ugy
a színpadén, mint a néaétereken — az
arisztokrácia állan«léan jalan volt és
pedig a legkülönbözőbb formákban. A
burzsoázia, mint szinházi közönség —
ez rendkívül jellemző — rajongott a
hercegi hősökért, a szenvedő grófkisasszonyokért; az elmúlt évtizedeknek legtöbb színdarabjában a főszereplő
grófnő vagy marquise — báró vagy
legalább is lovag. A szentimentális comtesse ép oly leltári alakja volt a színpadi szerzőknek, mint a hülye és degenerált fejedelem vagy őrgróf.
A mágnás, mint aktor jóval ritka jelenség volt minden időkben. A szinészet
évkönyvei alig tudnak ezen a téren
valamit felmutatni. Az arisztokrácia —
mint minden más pályától, ahol dolgozni kellett — a színpadtól is távol
tartotta magát- A színészetet nem tartották comme-il-faut mesterségnek s ha
mégis láttunk olykor szinlapokon grófi
vagy bárói prédikátumot, az legtëbb-
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szër nam jelentett egyebet, minthogy
valamelyik latért mágnás kompromittálni akarja a családját vagy legalább
is szelid nyomást akart gyakorolni a
fukar majoretzkára, jelentette ezenkívül
azt is, hogy élelmes szinházi vagy
még gyakrabban orfeumi vállalkozók a
polgári közönség naivságát önző anyagi
céljaik érdekében ügyeien kamatoztatják. Az ilyen esetekben a hangsúly
sohasem a produkción, hanem mindig
a hires vagy hirhedt szereplő nevére és
cimeire volt helyezve, például Claire
Metternich, Krisztics Milán.
A jómódú, a dúsgazdag mágnást
mint habitue-t nem kell részletesebben
bemutatni és jellemezni az olvasók
előtt.
A legutóbbi hetek eseményei viszont
épen ott szülték a legkínzóbb problémákat és kríziseket, ahol az anyagi
gond a legkivételesebben volt jelen
az arisztokráciánál. A munkához nem
szokott mágnás tanácstalanul áll és nem
találja helyét a dolgozók társadalmában.
Pedig az kétségtelen, hogy abban az
uj világban, melynek pilléreit izmos
kezek egyre szilárdabbra épitik, kenyere
csak a dolgozónak lesz. Meg kell jelölnünk hát azt a helyet, ahol az arisztokrácia fiatalabb évjáratai leghamarabb
munkakört találhatnak és ez a hely: a
színpad.
A proletárállam konstrukciója nem
ismer kicsinyességet és nem ismer
bosszúállást. A színpadok nagy látókörű
vezetői szívesen fogják látni a néhai
arisztokrácia arra termett és tehetséges
elementumait, és nem fogják elzárni
előttük az érvényesülés és boldogulás
ösvényeit. És ez nem is volna helyes.
Az arisztokrácia a maga jóltápláltságát,
testi kulturáját harcba kell, hogy vigye :
a sok műkedvelő zenész és énekes,
amatőr-chauffeur és lovas meg kell, hogy
találja a maga tisztességes munkahelyét
a színpadon vagy a mozigép előtt. A
hangsúly lekerül a /ie>-ről a produkció-ra,
a talentum, az ambíció, a szorgos munka
megtermik t a maguk kettős gyümölcsét
és ezek : uj proletárönérzet és becsületes
kenyér /|
Kalotai

László

2?
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Utazás
a színházi pénztárak körül
Irta és fotografálta : MOLNÁR SÁNDOR
Két esztendővel ezelőtt, amikor az orosz
Szovjet-Köztársaság' megalakult, olyan aggodalmaskodó hangok hallatszottak, melyek a
művészet, elsősorban pedig a színművészet teljes összeomlásától tartottak. Azóta két esztendő
telt el, az oroszországi események megmutatták, hogy a kommunizmus nemhogy megfojtotta volna a színházat, a művészetet és a kulturát, hanem okos és igazságos beosztással
az eddiginél is magasabb nivóra emelte és
mégis, most, amikor a bátor és elszánt'magyar
proletáriátus követte orosz testvérét a proletáruralom felépítésében, ismét szárnyra keltek
azok* a tendenciózus híresztelések, amelyek a
magyar kultura és színművészet végveszedelmének pesszimisztikus frázisait terjesztették
mindenfelé.

azzal a célzattal, hogy a pesti színházi élet
laghivabk fokmérőjén, a színházi »14 vételi pénztárakon, illatva az ott tapaactalható éoeorgéson
keresztül konstatálhassam azt a tényt, hogy
valóban elhagyottságra vannak-e kárhoztatva
a máskor oly népes színházi jegypénztárak ?
Kirándulásom meglepő eredménnyel végződött
és jóleső érzéssel konstatáltam, hogy a Szovjet
Budapest ma is az a színházrajongó, színházkedvelő város, mint volt a „burzsoázia" korszakában. Összehasonlítás kedvéért elsősorban
egy operaházi képet mutatok be, mely a proletárdiktatúra uralomjutása előtti időben, tehát
még a régi rezsim korszakában mutatja be a
színházjegyekért életre-halálra harcolni kész
pesti publikumot. Második képünk, mely a
Nemzeti Színház előtti ácsorgást mutatja a
„Remény" előadása napján, minden fölösleges

Azt rebesgették, hogy Budapest közismert
szinházrajongása megszűnt, az emberek nem
járnak többé színházba, az elővételi pénztárak
üresek és elhagyottak, szóval, némaság és
mélységes csönd lett úrrá azokon a helyeken,
melyeken eddig egy világvárosias, zsibongó
kulturélet zajlott le. Őszintén szólva, egy pillanatig sem hittem ezeknek a szállingózó színházi „rémhíreknek" a valódiságában, de hogy
saját lelkiismeretemet megnyugtassam és hogy
a kultura csődjéről elterjesztett tendenciózus
beállításnak leghatározottabb cáfolatát adhassam, magamhoz vettem fotografáló masinámat
Tolongnak a Nemzetinél
frázisnál jobban dokumentálja, hogy a színházak előtti ácsorgás nem csökkent. A Nemzeti Színház pénztérbejáratétól egészen az
Apollo Kabaréig helyezkednek el a várakozók
és a jelenlegi rezsim javára számitódik az a
körülmény is, hogy míg azelőtt csak vasárnaponként ácsorgott ez a jellegzetes nagy
tömeg, addig most — mivel oz elővételt teljesen beszüntették — úgyszólván naponként
gyülekezik a képünkön bemutatott nagy jegyvásárló közönség.

Az opera előtt

A Vígszínház előtt is végtelen sorban kígyózik a tömeg. A Vígszínház egész Pannóniautcai frontján helyezkedik el a színházrajongók
serege és sok esetben az is előfordul, hogy i
próbára igyekvő színészek alig tudnak áthatoln
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Az uj rend mostan
Hangosan
Dönget a korhadt falon ;
Még a mélyen alvó Bippet is
Felébresztette
a forradalom.
A Vígszínház környéke
a szinészbejáratot elzáró emberkordonon. Végül
bemutatjuk a Magyar Színház előtti „ácsorgást''
azzal a megjegyzéssel, hogy az itteni türelmes

*

.

A Magyarba most vonul be újra,
Mikor Magyarországon
végre
Talán örökre megszűnik
a
Warrenné
mestersége.
*

Egy ellen százat :
Hogy a színházigazgatók
közül
A forradalomnak
legjobban Bárdos örül.
Hisz most régre olyan darabot játszhat
El,
Mely az ö Ízlésének is
megfelel.
*

nézőtéren uj színek,
hangok,
S megkondulnak
a régi
Cornevillei
harangok.
*

A Magyar Színháznál
várakozás, a Szókimondó asszonyság százhoz
közeledő előadásai egyikének szól.
íme, nem kellett egyéb, mint egy korai felkelés és egy fotografáló gép kipróbált lencséje,
hogy halomra döntsem a pesszimisták kishitű
állításait és rémhíreit. A szinházrajongás pillanatig sem szűnt meg, sőt ellenkezőleg, tápot
nyert • kulturális fejlődésre hivatott proletárok
ezreinél, akik Budapesten is az oroszországi
hatalmas sikerhez hasonlóan fogják felépíteni,
a komoly, értékes, Szovjet Színházat, a diadalmas Vörös Színházat,

Ritka a siker, mit már
előzetesen
Arat
Az uj repríz : a
Hauptmann-darab.
Minden
szűcsmester
Pesten
És Ungba
A Nemzetibe készül
megnézni,
Milyen a jó Bunda.
**

Köszöntöm Lukács György
népbiztost,
Hogy életre kelti itt most
A Tháliát, mely aludt idáig ;
S
merengve
Sóhajtom a csendbe :
Mily nagy at volt a Tháliától a Tháliáig!
(LENG YBL KIS

Változatok
a harmadik felvonás körül
Ibsen kezdte a kénytelen megalkuvást a
Nóra második számú b e f e j e z é s é v e l . . . Az irók
ugyanis rendszerint bajban voltak a harmadik
felvonás miatt, a megoldás körül voltak nehézségeik. Ók irtak a szivük szerint, a direktoruk meg tekintettel voltak a kasszarapportokra. Olyan darabot például, melyben Varsányi a harmadik felvonásban meghal, nem
volt tanácsos előadni a Vígszínházban. A régi
burzsoá-közönség nem szerette a rossz megoldásokat. Inkább a férjhezmenés mint a halál
— ez volt az elv.
Ibsen a bécsi « burzsujnak volt kénytelen
engedni, mikor a Nóra második számú befejezését megirta. A bécsiek sirtak, amikor az
első számú végjelenet szerint Nóra elment és
az osztrák kritika azt követelte — ne menjen
el. Erre csinálta Ibsen azt a megoldást a gyerekekkel. Ez most mar visszacsinálható. Már-

kus Emília a Nóra végjelenetében „ilyen
fiatalt" inthet a gyerekeknek.
De visszacsinálható még egy pár harmadik felvonás. A „Tímár Lizát" Bródy Sándor nem ugy
akarta befejezni, ahogyan az színre került. Az
eredeti megoldás radikális volt, Varsányi (Liza)
öngyilkos lett. Ezt most át kell alakítani. Varsányi agyonlövi magát, Fenyvesi sir és Hegedűs átkozódik.

Ugyanigy vissza kell csinálni „A tanítónő'"
befejezését is. Itt az volt az eredeti megoldás,
hogy a tanitónő elmegy és ifj. Nagy István
elpusztul. Ez a helyes. Menjen tehát el Var-

sányi és Nagy „ur" haljon meg.
Lakatos László „Férj és feleség"-ének befejezése is megalkuvás volt, hogy a drága Gombának ne kelljen válnia a kedves Csortos-tól. A
kitűnő szerző tehát összehozta őket. Most ez is

megváltozik majd. Férj és feleség otthagyják
egymást, a válás meg van könnyítve

A TYÚK. Lubinszky Tibor és Szécsi
Ferkó, a Gyermekszinház apró művészei, egy cukrászda kirakata előtt
álldogáltak. Lubinszky Tibor figyelmesen megszemlélte a diszes kirakatot,
majd ezen kérdéssel fordult Ferkó kollégájához :
— Mondd, Ferkó, vannak kommunista tyúkok i s ?
— Sose hallottam ilyesmiről. — csodálkozot
a kis Szécsi. — Hogy is juthatott ez eszedbe?
— Kell kommunista tyúknak lenni, — erősködött Lubinszky Tibor — máskülönben hogy
kerültek volna ide a kirakatba a húsvéti —
vörös tojások.
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Az itthoniak ? Nehéz volna valamennyit felsorolni. Sokan vannak, sok igazi, komoly tehetség, képviselve van közöttük a zeneművészet minden válllaja és csodálatosképen a legifjabb komponistáink épen olyan kitűnőek,
mint azok'a fiatal muzsikusok, akik zongoráz-

nak, vagy hegedülnek és most vannak tul az
első szárnypróbálgatáson. Az idei évadban
alapította meg művészi hírnevét nálunk Hubay
Jenő legutolsó évjáratának kiváló növendéke,
Rubinstein Erna, aki egymásután három zsúfolt termü hangversenyen mutatta be nagyszabású és a legnagyobb reményekre jogosító képességeit. A komponisták között a fiatal Krausz
Mihályról kell elsősorban szólnunk. Huszonegy
éves mindössze, de csodálatos munkabírása
már több termelést engedett számára, mint
sok kiérdemesült komponistának. Müveit, köztük nagyon sok érdekeset és figyelemreméltót
egy önálló szerzői est keretében hallottuk, a
közel jövőben pedig, mint operaszerző fog bemutatkozni az Operaházban, ahol Földes Imre
szövegére irott Marika cimü dalmüve kerül
előadásra. Szép Ígéreteket váltott be a fiatal
magyar komponisták között Ábrahám Pál is,
akinek egy kis operája tavaly a Belvárosi
Szinházban rendezett bábjátékoknál került előadásra. Most a Hauser-Indig vonósnégyes mutatta be quartettjét, egy formában, kitalálásban végtelenül szellemes, kiforrott zenemüvet,
amely őszinte örömére szolgált mindazoknak,
akik a magyar zene fejlődését várják és remélik.

HEGYI RÓZSI

És itt mindjárt szólni kell Budapest legifjabb
művészi együtteséről, arról a fiatal)vonósnégyestársaságról, amely tegnapról mára a főváros
legkulturáltabb kamaraegyütteseinek sorába
jutott. Hauser, Indig Alfréd, Ipolyi István
(Marteau Henry egykori kiváló tanítványa) és
Son Harry, a kitűnő magyarrá lett hollandus
gordonkaművész tagjai ennek a vonósnégyesnek,
amely a legélvezetesebb hangversenyeket rendezte az idén is, és most fiatalos lelkesedéssel
állította művészetét a proletárkultura szolgálatába, amikor vasárnaponként a város legkülönbözőbb pontjain munkáshangversenyeket
rendez.
A fiatal komponista gárdának egyik kitűnő
tagja Losonczi Dezső, aki áz Andrássy-uti
Szinházban működik a zongora mellett, napközben azonban nagyon komoly és értékes
zeneműveket irt és ugy a szerzői, mint dirigensi
minőségben a legszebb sikereket aratja a BalletPantomim-nek vasárnap délelőttönként a Télikertben rendezett előadásain, amelyek keretében
több kitűnő kompozíciója kerül bemutatásra.
Operettszerzőt is adnak a fiatalok : ott van
Fenyves Gábor, akinek már Bécsben is van elfogadott operettje. Még csak ezután fog megszólalni, de akik hallották szellemes és finom

A fiatal muzsikus-fárda
Zenei tehetségekért a múltban sem kellett
a szomszédba mennünk, annál is kevésbé, mert
a szomszéd távolról sem olyan gazdag, invenciózus teremtő zenei talentumokban, mint mi.
A Zeneakadémia, tisztelet és becsület ennek a
kitűnő, derék intézetnek, csodákat művelt ezen
a téren, évről-évre szállítja a legkitűnőbb muzsikusokat és ha külföldi lapok hangversenykrónikáit olvassuk, meglepetéssel állapithatjuk
meg, mennyi fiatal, akkreditált magyar zeneművész jut el a külföld nagy koncerttermeibe.
Odakinn vannak jelenleg is Telmányi Emil és
Pártos István, Hubay mester kiváló növendékei,
akik ma a legjobb hegedűsök között állnak
Európában és külföldön produkálja művészetét
a fiatal Nyiregyházy Ervin is, aki a csodagyermekből immár kiforrott tökéletességű fiatal művészszé „öregedett", mert hiszen már
16 éves.
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vátarszági szép magyar zangaraművészná, aki
muzsikáját, bizt«sitan»k róla, hagy nagy visszhangja lesz a megszólalásának. Figyelemre- legutóbb külföldi nagy sikerekkel érkezett haza ;
Ma/»ffh Erna, aki mellesleg a Meágyaszay színméltó tehetség a fiatal komponisták sarában
háznak rutinos operai karnagya is, a fiatal
Kósa György is, aki nemrég került ki a ZeneTibor, akit még csak ezután fog
akadémiáról és jelenleg az Operaházban kor- Szatmáry
megismerni igazában Budapest közönsége és
repetitor, de a dalait már hangversenyeken
éneklik és zenekari művei a legközelebb kerül- Szegheő János, akinek szintén két nagysikerű
hangverseny van mér igen fiatalkorú múltjában.
nek előadásra.
A hegedűsök között még Koncz János nevét
A zongorások tehetségekben gazdag fiatal
csoportját a legszebben reprezentálják Zsig- kell elsősorban említeni. Hubay növendéke,
mondyék, Zsigmondy
Gábor és a felesége, tüneményes sikerei voltak már és jelenleg mint
Kabos Ilonka, mindketten Szendy Árpád isko' Hubay tanszékének méltó várományosa tanit a
Zeneakadémián. A gyengébb nemet Weil Magda
Iájának kiválóságai, azután Sándor Árpád, aki
képviseli igen kiválóan mig a csodagyermekaz idén két hangversennyel futotta meg az
utat, amire másoknak hosszú évek kellenek, ből komoly művészifjuvá fejlődött Kerék/ártó
Gyula szintén Hubay mester csodálatos pedaHevesi Piroska, a legtehetségesebb Dohnányitanitvány, a kitűnő Ticharich Zdenka, a hor-; l gógiai eredményei hirdet kiforrott művészetével.

1. Muzsnay Bella. 2. Demény Arthur. 3. Lotte Andreut. 4. László Böske. 5. Mátrai Erzsi.
«. Korthy Myra. 7. Serák Márta.
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Magyar népdal és táncmatiné
Április 20-án d. e. V2 11 órakor a Royal-Apolloban
I. RÉSZ.

II. RÉSZ.

1. Palotás
2. Palló Imre : (Régi dalok . . .)
3. Szánthó Gáspár : (Régi katona nóták...
Büszke Turul madár . . . Régi
magyar dalok . . .)
4. Komlóssy Emma: (Nagy Bercsényi
Miklós... Virágének a XVI. XVII.
századból... Fürdik a holdvilág . . .
Páros csillag . . . Nekem olyan aszszony . . . Búzaföldön, düllőuton ...)
5. Berkes Béla magyar nótákkal
Szünet

1. Körmagyar
2. Szánthó Gáspár: (Szentirmaydalok . . .
Papp Z. : Zöld erdőben . . . Kurucz :
Piros rózsa, fehér rózsa . .. Fráter:
Száz, száz szál gyertyát . . .)
3. Palló Imre : (Virág énekek . . . Uj
népdalok . . .)
4. Komlóssy Emma: (Simkó : Sirassatok
engem . .. Fráter : Miért susog a . . .
Kurucz : A pápai dimbes . . .)
5. Kurucz János zeneszerző
6. Csárdás

A táncokat az operaház balletkara táncolja Brada Ede balletmester vezetésével. A balettben részt vesznek : Beer Margit, Haraszthy Eszti, Hartman Ida
Horváth Margit, Juranka Klementine, Kovács Etelka, Keller Elza, Ptasanyuski
Peppi, Spuller Ilonka, Steiner Edith, Schefbelcs Mancika, Pompa Mancika,
Tőkés Lolla, Weinberger Sárika. Az énekszámokat Kurucz János zeneszerző
kiséri zongorán és Berkes Béla zenekarral.

«As •*«,.»»

; . ».; , » »

-»••jîai.1. .r.
1. Szánthó Gáspár
3. Brada Ede

-.ai1., ,."

5. Komlóssy Emma

2. Kurucz János
4. ifj. Berkes Béla
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Zenét a drámai
színházakba
A közzenéről, szinművek felvonósközeit kitöltő zenei produkciókról régi feljegyzések
tanúsága szerint sok vitás szó hangzott el
Liszt Ferenc és a derék Laube Henrik között.
A zenész természetesen ellensége volt a színházi zenének, az író-színházigazgató hevesen
kardoskodott mellette. Melyiknek volt igaza,
ma sem lehet eldönteni. Akadhatnak zeneemberek, akik ma is tiltakoznak az ellen, hogy
drámai előadással kapcsolatban zenét is rendezzenek a színházban és hivatkoznak arra a
művészi igazságra, hogy a drámában minden
elviselhető, festészet, plasztika, architektúra,
szép bútorok, pompás szőnyegek ép ugy, mint
szép nők és tetszetős szinek, csak éppen nem
még egy időbeli művészet. És a zenésznek
ebben az esetben teljesen igaza is van, mert
egészen más lelki diszpozícióban ül le egy
zenekari hangverseny meghallgatására, mint
egy drámai színjáték megszemléléséhez. Az irodalmi emberben ellenben a zene hallgatása
közben is több az irodalmi, mint a zenei impulzió és csupán a hangulatot keresi éá igyekszik
megtalálni a hangzó művészetben, hogy továbbvigye a színpadi események által keltett hangulatképekbe. ízlés és felfogás dolga az egész,
megoldani ezt a problémát sohasem lehet.
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is, mig a zene mindig feltételez valami magasabbrendü képzettségű lelki kulturáltságot, sőt*
speciális képzettséget is. A színházak kommunizálásának eredménye nem lehet kétséges,
a hangversenytermeknél azonban, ha még oly
népszerű műsorokat is állítanának össze, aligha
volna tapasztalható ugyanolyan általános érdeklődés. Ezért kellene a drámai színházakat
most a zenei nevelés előszobájául felhasználni,
a komoly zenét kis adagolásban a tragédiával,
komédiával cukrozottén átnyújtani. Egy-egy
megfelelően kiválogatott nyitány az előadás
kezdetén alkalmas ízelítő lehetne általánosabb
zenei produkciók után való érdeklődéshez. Az
antik tragédiák előtt Beethoven, Gluck, Brahms
valamelyik nyitánya, Mozart zenéje egy-egy
vigjéték kezdete előtt ismertté és meghitté
tehetné a komoly zene ma még ismeretlen
frazeológiáját az uj és kétségkívül egyre erősbödő közönség számára. A felvonásközök zenéjéről, azt hiszem, le lehet mondani, de a nyitány, mely állandó és méltó bevezetése volna
minden drámai előadásnak, minden ugy-

Hogy most mégis felvetem, annak fontos és
aktuális okai vannak. Eminens zenei és kulturális
érdek, hogy a muzsika igaz otthont találjon a
drámai színházakban. Világért sem gondolok \
az olyan közzenére, amilyent a Vígszinház produkált hosszú időn ét, amikor a felvonásközökben zenekara eljátszotta a mindenkor divatos
bécsi keringőket és kétes értékű egyveleget. Az
ilyen kurkapelle-szerü produkciókra kétségkívül
nincsen semmi szükség, Ízléstelenek, elhibázóttak
és feleslegesek. De ma, amikor a színházat a
proletár diktatúra a nép, a művelődni, kulturá'
lódni akaró munkéstömegek szolgálatéba állítja,
ki kell sajátítania a színház nyújtotta alkalmakat
a zenei kultura fejlesztésére és elmélyítésére is.
A drámai színházak segítségével igen hatásos
eredményekkel lehetne felnevelni a jövő hangverseny-közönséget.
Bizonyos, hogy a szórakozva művelődő publikum nagyobbik hányadában van fogékonyság
irodalmi, mint zenei produkciók iránt. Az irodalom, a szorosan vett szinpadi dráma könynyen hat a primitivebb képzettségű emberre

VARSÁNYI IRÉN
Vígszínház — Candida

Lázár rajza
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nevezett munkáshangversenynél többet érne a
proletártömegek igen helyesen megindított
zenei nevelése terén.
A technikai megoldás nem okozhat semmi
nehézséget. A Nemzeti Színháznak állandó,
megszervezett zenekara van, amelynek dirigense, Kun László, a múltban rendezett szimfonikus hangversenyein kellően igazolta, hogy
van érzése és képessége ahhoz, amit a fentiekben kifejtettem. A Vígszínház a vele minden
kommunizálás mellett is szoros kapcsolatban
maradt Városi Színházzal, a Magyar Színház
a Király Színházzal kooperálva illesztheti be
előadásai megnyitásához a szükséges zenekart -odaillő, alapos készültségü dirigenssel.
És van az éremnek másik oldala is. A nyitányok rendszeresítésével széles és hálás u j
tere nyílnék a zeneszerzőinknek a termelésre.
Ugyan melyik magyar komponistának érdemes
ma egy drámai nyitányt írnia ? Milyen eredményt érhet el a még annyira is sikerült zeneművel ? Legfeljebb, hogy egyszer előadja a
Filharmóniai Társulat, azután örökre a feledés
és ismeretlenség homályába merül és későbbi
alkalommal csak mint statisztikai tényre hivatkozhat a nagy eseményre. A modern magyar
szimfonikus zene uj és eddig kiaknázatlan erőforrásai volnának a drámai színházak rendszeresített zenei nyitányai, volna hová és miért
dolgozni komponistáinknak és csupán a kommunizált színházak központi vezetőségétől függene, hogy érdemes is legyen ennek az u j
működési területnek kultiválása részükről.
Esztétikai szempontból, szigorú kritikával
mérve, lehetnek pro- és kontra-vélemények a
drámai színházak zenés-nyitányai ellen, de
ezek a szempontok ma eltörpülnek ama nagy
kulturális érdekek mellett, amelyek sürgetik,
hogy legyen állandóan zene a drámai színházakban is. Hiszem, hogy ezek az igénytelen
sorok felkeltik az ügy iránt való figyelmét és
szeretetét annak a bátor és lelkes kis csoportnak, amely ma Budapest színházi és zenei
ügyeit a forradalmi kormányzótanács megbízásából, Magyarország dolgozó proletártömegei
érdekében intézi.
„Rekesztő kortina" volt a neve az 1794-iki
évekig a színházi függönynek, de a „kárpit" elnevezes is használatos volt. Ha vége volt a felvonásnak, a sugókönyvben ezt igy jelezték : a
kárpit legördül. Ma, amikor bayreuthi-függönyt
haszná nuk a legtöbb színházban, a szerző igy
instruálja a darab befejezését : a függöny össze>
csapódik.
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A falvak szinházai
A pesti ember talán el sem hiszi : Magyarország tizennégyezer községéből alig kétszáz
olyan van, amelyet szintársulatak — ha csak
pár napra is — évről-évre és rendszeresen látogatnak. A többi helységek lakói be kellett,
hogy érjék a vándorcirkuszok, csepűrágók,
medvetáncoltatók mutatványaival ; a zenei igényeket egy-egy vándorló kintornás és néhány
mindenütt található vályogvető cigány látta el.
Hát ennek az állapotnak most mindörökre vége.
Közoktatási népbiztosságunk érintkezésbe lépett a színészek Szakszervezeteivel és a szerződésnélküli színészek Direktóriumával. Alig
pár nap alatt oly hatalmas arányokat öltött az
akció, amelyet kevéssel ezelőtt talán a legvérmesebbek sem mertek remélni.
A döntő állásfoglalás, melyet három napi
éjjel-napal tartó lázas munka előzött meg, a
volt Országos Szinészegyesület Baross-téri
palotájában történt meg. Itt gyűltek össze a
megszállott területekről menekült — a harctérről, a fogságból hazatért — valamint pályájukról bármi okból letérni kényszerült színészek és
színésznők. És elhangzott Balázs Béla — a
közoktatásügyi népbiztosság megbízottja —
ajkáról egy olyan beszéd, amilyenhez hasonlókról nem tudnak a színészet évkönyvei.
Művésznők, akik azelőtt villamosra sem ültek volna fel, színészek, akik hangjukat vagy
idegzetüket féltve egy-két órás utazás kockázatát sem vállalták, „mindnyájan
elmegyünk"
kiáltással fogadták el az előadók javaslatait.
Huszonnyolc-harminc staggione — egyenkint nyolc-tizenkét taggal — hagyja el e héten
a fővárost. A művésznők névsorában olyan
neveket találunk, mint Kiiry Klára, Kormos
Ilonka, Lukács Sári, Batizfalvy
Elza, Feledi
Boriska, Zöldi Elza és Tilda, a férfiak között
van Kondor Ernő, Ányos Laci.
A társulatok csoportosítása, a menetirányok
pontos megállapítása is elkészült és nincs a
meg nem szállott magyar földön olyan mezőváros, község, falu, vagy akár nagyobbfajta
tanya, melyet a munkálatok kitűnő készítője,
Teleki László figyelmen kivül hagyott volna.
A műsort, melyet a mai Magyarország legjelesebb írói és zeneszerzői irtak és állítottak
össze, felöleli a nemesen szórakoztató színpadi
irodalom minden fajtáját. Színészeink, akik ma
igazán a nemzet napszámosai, viszik magukkal a
megújhodott kor nemes, minden salaktól megtisztult irodalmát és művészetét.
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Az utolsó álom*
Irta : HALASI ANDOR
A segesvári csatatér. Szürkület. Végtelen sikság.
Itt-ott egy-egy ló, egy egy katona hullája — elmosódottan, Felhőjárás, amely koronkint elkomoritja a levegőt. A szin középvonalától kissé
balra magányos, görbe, kopasz akácfa. Alatta
Petőfi haldoklik. Szélzugás
Petőfi (félkönyökére erőlködik, nyakát kinyújtja
a messzeség felé, szeme kitágul a halál deliriumától és az álmoktól.)
Hát eltiportak. Átdöfött a cár,
Mert érted küzdtem, szent világszabadság.
A vérem hull. Most összetör a zár,
Mely börtönében tartott annyi álmot.
Repüljenek hát, szétviharzom őket,
Hogy menjenek a széllel száz felé
És bújjanak a fülbe, szájba, szembe,
Zaklassák fel a vérnek ütemét
És verjék, fújják tovább a riadót,
Csörgessék meg a testeken a láncot,
Lázítsák fel az élet szent jogán
A zsarnokoktól eltiport világot.
Most meghalok. Most fába, fübe^ bújok,
Virág leszek a munkás asztalán,
És hirdetem a természet szavával,
Hogy szent ember, mint a vadmadár,
Szent a kar és szent a gondolat,
Az Istent bánija, ki az embert bántja.
Hozzád kiáltok, népek, nagyvilág,
Törjétek össze az ezredéves jármot.
Mint éji szél az ablakokat rázom,
Ébredjetek, mert vérrel kél a nap,
Ébredjetek, mert vár rátok a mező,
Az ég, a föld, a csillag és a nap.
A görbe hátat húzzátok ki végre
És üssetek a gőgre bosszulón.
Zúzzátok össze a tőke mamnonát
És akasszátok fel a királyokat.
Látom, most látom véres sorsotok.
Egymásra hajt a kapzsi uri nép.
Előttetek tüz, hátul kancsuka,
Ölitek egymást, mert a pénz kevés.
Ők marakodnak és ti dögletek.
A holló és a tőke jóllakik,
Egymástól félve, félnek tőletek,
Pusztuljatok mind. A szó elvakit
És rárohantok, nép a testvér népre,
Ölitek egymást az ő kedvükért . . .
De megtorpantok majd egy szép napon.
Oh látom, látom, vérrel kél a nap,
* Előadtak a Vígszínházban, 1919 április 9-én.
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(Egész teste kinyúlik felfelé, feláll szétveti lábát
s a napba néz, amely most bújik fel vérvörösen.)
Keletre néztek, s nyílik szemetek,
Megátkozzátok majd a rut, hazug szót,
Mely egymás ellen uszit bennetek.
Megátkozzátok a hazug egy hazát.
Megszületik a nagy testvériség.
A nép, jármát megunva, síkra lép,
S a zsarnokság velük megütközik.
Ott támadok fel újra köztetek,
Ti uj katonák, — vörös katonák!
Akiktől vörös lesz a levegő
S akiknek karján fordul a világ.
Majd meggyúl még a bűzhödt légvidék
És végig ég a bün, a szenny, a rossz.
És börtönéből szabadult sas lelkem
Veletek rázza meg a földabroszt.
Ez lesz a végső, nagy leszámolás.
Négy sarkán gyul ki kelet és nyugat.
Minden nép együtt. Nem lesz sorozás,
A nép itél s a kétely nem kutat.
A földből nő ki uj meg uj sereg
És összeér, mint tűzvész, tenger ár.
A zsarnok sápad, térde megremeg.
A nagy próbára mind-mind összeáll.
Ott hadd legyek én
E harc mezején.
Ott zúgjon a lelkem
A vad diadalba.
Az élet örök,
Még visszajövök,
Hogy lássam a zsarnokot összetiporva
Az időkön át,
Vörös katonák :
Rátok kiáltok:
Uj csatarendbe !
Tűzzön a láng,
Mig a régi világ
Nem hull a pokolba, a porba, a csendbe.
(Feje kissé hátrahahyatlik. A fához dől.)
Most meghalok. Te néma pusztaság,
Fogadd be testem, a szilaj csikót.
S te vérző nap, te árva puszta ág,
Felejtsétek el, ami itt ma volt.
Te pusztaszél, te kapd fel álmomat
És hordd körül a széles földtekén.
Világzsarnokság, reszkesd átkomat.
Világszabadság, érted érzem én.
(A földre esik. Pillanatnyi csönd. Függöny.)
S z í n p a d r a k i k é p e z h á r o m hó alatt,
v i l â g h i r i i a m e r i k a i step-táncművész.
B u d a f o k , Sörház-utca. „Czeiner V i l l a "
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ÜZENETEK.

MOZ! KRÓNIKA
Rovatvezető : L A J T A

ANDOR

MŰVÉSZ-KABARÉ AZ UHER-GYÁRBAN.
Április 13-án érdekes és magas színvonalú művészdélután volt az Uher-filmgyár műtermében,
amelyen nagy közönség jelent meg. Az ünnepi
megnyitót Pautik Béla politikai megbízott mondotta. Muzsnay Bella Sas Ede egyik humoros történetét mondotta cl „Hogy lettem moziszinésznó?"
cimmel. Garcmszeghy Sándor forradalmi verseket szavalt, Sándor Stefi és dr. Erdélyi Géza
táncduettet, Gellért Lajos, Kökény Ilona, Beross
Géza, Győző Lajos, Simon Marcsa pedig magánszámokat adtak elő. Dömötör Kató, Bakó
László és Virágh Jenő operaáriákat énekeltek.
Fenyő Emil pedig szavalt, Adler Dezső párttitkár
záróbeszédet mondott s kitűnően sikerült kabarét
Gerőffy 1. Béla elvtárs rendezte.
A FILMGYÁRAK ÉS MOZIK KOMMUNIZÁ
LÁSA. A Forradalmi Kormányzótanács XLV/111.
számú rendeletével intézkedik valamennyi filmgyár, filmlaboratórium, filmkölcsönző vállalat,
rokonipari iizcn, valamint a mozgófényképüzem
kommunizálásiról. A köztulajdonba való átvételt
a Társadalmositott Mozgófényképüzemek Központi Üzemvezető Tanácsa (Markó-utca 23—25.)
hajtja végre.
A CYRANO DE BERGERAC-t, Edmond Rostand
világhirü darabját most szcenirozfa egy berlini
iró és hir szerint rövidesen meg is kezdik a
filmfelvételeket.
POLA NEGRI, a kitűnő lengyel filmművésznő,
aki nálunk is óriási népszerűségnek örvend,
több szerep lejátszása után Varsóba ment
pihenni. Néh iny heti ottléte után újból visszatért
Berlinbe, ahol most folytatja működését. Egyik
legutolsó és legkedvesebb szerepe a Manja,
amelyet most adtak a Mozgókép-Otthonban.
A „SZÍNHÁZI ELET"

uj levelezőlap sorozata
Gyönyörű szép felvételek „Majd a Vica",
»Gróf Rinaldó" és a Gyermekszinház tagjairól. A 20 darabból álló
sorozat ára 8.— korona.
Portóköltség 60 fillér.
nők arcáról, kar.
iáról végleg k i i r t j a

Hajszálakat felelősséggel

P. Mária. A kérdezett művész cime : Krisztinakörut 15., 28 éves, budapesti és nőtlen. —
Vallási kérdésekre nem válaszolunk. — Mozikedvelő. 1. Alig hisszük, mert német leány. 2.22
éves és legutolsó szerepe a Mary Ann. 3.
Rákóczi-tér 16. — Piros rózsa. Harry Liedtke
Berlinben szinész Többi adatait ezidőszerint
nem tudjuk. 4. 22 éves. Kb. 28 éves. — C.
Boriska. Előbbit nem ismerjük, utóbbi nevü ur
pedig rendező a szóbanforgó gyárnál. — Sch.
Gizella. Több helyen érdeklődlünk a kérdezett
szinész után, de senki sem tudta megmondani,
hogy az illető hol játszik. — Lucy rajongó. Weit
Lucy, a Star-filmgyár fiatal és máris népszerű
művésznője, egy év óta játszik a filmen és eddig
minden szerepével csak sikert aratott. A fiatal
művésznő középiskolát végzett, majd magánúton
tanult Kende Paulánál, a Vígszínház művésznőjénél. Első szereplése Forró Pál „Az estélyi
ruha" cltnü kétfelvonásos életkép főszerepének
eljátszása volt, amellyel megalapozta jövendő
sikerét. Wett Lucy, családi -néven Rajna Ilus,
azóta számos drámában és vígjátékban lépett
föl. — Mann, Tokaj 1. Kb. 38 éves. 2. A főszerepet Valéria Martens játszotta. 3. Rajnai
Gábor. 4. igen. — „Szerepelni akarok'. Ebben az
ügyben szíveskedjék Matiyasovszky Ilona titkárnőhöz fordulni, Rózsa-utca 38/a. alá, ő majd
megadja a szükséges információkat. — I. L.
Kalocsa. Bojda Juci most nem szerepel a filmen,
mert jelMileg Temesvárott játszik az ottani
színházban.
R. K. O. L. Ilyen irányú kérdésekre a Színházi Élet majdnem minden számában válaszoltunk. E tekintetben a megadott hiányos adatok
alapján tanácsot adni nem lehet. Méltóztassék
bármelyik filmgyárnál megpróbálni; lehet, hogy
boldogulhat. — Sz. O. műkedvelő. Szíveskedjék
Akácfa utca 59. alá fordulni, ott megkaphatja. —
L. Ilus. A „Vasgyáros" címszerepét Nagy Adorján, Octave szerepét pedig Berky Lily játszotta. —
G. A.-rajongó.
Csak annyit tudunk róla,
hogy férje mostan katona. Egyéb adatait
nem ismerjük. — „Ismét egy moziszinésznő". 1.
Legcélszerűbb a Rózsahegyi-féle színiiskolában.
2. A részletes adatokat " ott adják meg. —
Szegedi érdeklődő. Corvin-filmgyár : Korda Sár,dor
(Rákóczi-ut 9.), Star-filmgyár (Kossuth Lajos-u.
11/13.): Deésy Alíréd és Balogh Béla, Uher filmgyár: ifj. Uber Ödön (Rákóczi-ut 14), Lux-fiimgyár: (Kossuth Lajos-u. 14): dr. Lázár Lajos,
Hungária-filmgyár : Garas Márton (Rökk Szilárd-u.
12.), Semper-fiimgyár : Kertész Mihály (Erzsébetkörut 8 ) — V. Klárika. Budapest. A megfejtés
jó. A többire : Mia May : Fnedrichstr. 238.
2. Asta Nielsen : Friedrichstr. 207. 3. Henny
Porten: Blücherstr. 32. 4. Fern Andra: Friedrichstr. 20. Valamennyien természetesen Berlinben laknak.

Pflllílí KAMIIT! kozm. Intézete, Andr&sey-ut 3S. I. i>m.
IVUiA* OH HU LIA Rögtöni h a t i s . Minden eddigit felülmúl.
. M I R A C L E * hajeltávolífcószer szétküldése utasítással.
Arcápolás, összes szépséghibák kezelése. Szemfilcslrt&g.
Bámulatos hatása hámlasztószerek, ára 3 5 K. — Pouderp6tl6 20 korona. Hajnövesztő 20 korona. — Hajfestó
3 0 korona. Illat- és szépltöszerek, Érdeklődésre v&lasz.

végleg eltávolít B s e h M a n c i
kozmetikai intézete. Mindennemű
szépséghibák kezelése, szeplöeitavolitás, ráncok k h i r m i - a , arcgözölés és arcmasszázs jtiányos bérletben. B u d a p e s t , Vili, Almásay-utca 8. «zám.
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r e n d o r f o t i o k jo f i u
Egy felvonás
Irta: C O U R T E L I N E
Fordította: B E N E D E K M A R C E L L
Személyek :
A rendőrfőnök
Floche
Breloc
Egy ur

I '»«'«<
Punèz
j
Flochcné
,(Szin egy rendőrtisztviselő irodája. Jobbra
ablak, balra kis ajtó, mely egy szeneskamrába
nyilik, hátai szárnyajtó, távolabb, valamivel
balra befűtött kandalló.)
I. JELENET,
A rendőrfőnök, egy ur.
A rendőrfőnök (egy asztalnál ül). Ugyan ne
alkalmatlankodjék m á r ! Nem csak önnel
van dolgom.
Az ur. Hát engedje meg végre, hogy fegyvert hordjak magammal.
A rendőrfőnök. Nem.
Az ur. Miért nem ?
A rendőrfőnök. Mert nem akarom.
Az ur. A kerület, amelyben lakom, igazán
veszedelmes. Hemzseg benne a csavargó egész
éjjel és megtámadják a járókelőket, hogy kifosszák. Azután meg, olyan a foglalkozásom,
hogy későn jutok csak haza
A rendőrfőnök. Foglalkozzék mással.
Az ur. Szívesen. Szerezzen nekem valami
más foglalkozást
[ A rendőrfőnök. Uraságod tréfálódzik, azt
'hiszem. Azt hiszi, hogy helyszerzőnél van?
I, Az ur. Es ha ma éjjel megtámadnak ?
! A rendőrfőnök. Akkor majd eljön holnap
Ihozzám
és elmondja.
:
Az ur. És aztán?
i .4 rendőrfőnök. Aztán és csak aztán fogom
megengedni önnek, hogy pisztollyal járjon.
L Az ur. Szóval, csak miután nekem támadPak, akkor engedi meg, h o g y védekezzem,
[ugyebár ?
A rendőrfőnök. Ugy van.
Az ur. Pompás,
j A rendőrfőnök, Elég. Az állam, melyet szerencsés vagyok szolgálni, azt parancsolja,
hogy itt legyek igazságot szolgáltatni és nem
azt, mint talán ön hiszi, hogy bölcselkedjem
pnnel. Ha nincs megelégedve a mi intézményeinkkel, változtassa meg őket.
I Az ur. Csak tehetném!
! A rendőrfőnök. Mit ? Mit mond ? Még egy
szót és lecsukatom. Ilyen forradalmár ! Eljön
|de a rendőri hivatalba és feltálalja az ő
forradalmi ideáit. Szerencséje, hogy jó fiu
LitrvnW ! fA? u r btAíhí a t , i f i A -»+

meglátja, hogy velem nem lehet kukoricázni
Kifelé, kifelé ! (Az ur sürgősen és rémülten
távozik).
A rendőrfőnök (egyedül). Ezt az anarkistát
szemmel tartom. (A rendőrfőnök az asztalhoz
megy, elhelyezkedik, mint a felvonás elején.
Az iratcsomóból, mely a reggeli jelentést
tartalmazza, futólagosan tájékozódik az ügyek
természete felől, melyek az ő Ítéletének vannak alávetve. Végül türelmetlen mozdulatot
tesz. Csenget. Belép egy polgári rendőr.)
A rendőrfőnök. Punéz urat kéretem! (a polgári rendőr. kimegy és szinte nyomban belép
Punèz ur. Ötven éves férfi, szegényes, félénk,
megtörte a nyomorúság. Leveszi fejéről vászonsapkáját és alázatos jó napot mormolva
közeledik.)
II. JELENET.
A rendőrfőnök és Punéz ur.
A rendőrfőnök. Jónapot. Punèz ur. Mondja
csak Punèz ur, tudja ön, hogy szolgálatát
ugy végzi, mint egy disznó és ha ez igy folytatódik, kénytelen leszek elbocsátását kérni.
Ezerszer, Punèz ur, ezerszer mondottam önnek, hogy ugy rendezze az aktáVat, hogy a
m u n k á m egyszerűbb, a gondolkodásom világosabb legyen és hogy én egy pillantással
nézhessem végig az asztalomat ,és a munkámat. De hiába, akár csak Az Érzékeny Nőt
énekeltem volna el a Marlborough dallamára,
ugyanazt értem volna el vele. Nézze Csak
ezt-e ! (Találomra elővesz egy aktát). »Egy
szolgáló panasza ura ellen, visszaélés kisérlete miatt." Mi a fenét kezdjek én ezzel? El
vele ! Semmit ! El vele ! (Egy másik aktát
vesz). „Egy magánzó panasza egy fiakkeros
kocsis ellen, ki ugy bánt vele, mint holmi
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ronggyal." Vigye ej az ördög, mi közöm
hozzá. El vele ! (Megint egy másik aktát
szed elő) Tessék. ,.Egy süket házmester és
egy lakó, aki azt panaszolja, hogy két óra
hosszat állt esőben a kapu előtt." Menjen a
házi úrhoz. Azt szeretné tán, hogy én nyissam
ki neki? El vele! (Megint felvesz egy másik
aktát). És ez a szakácsné, ki egy heti bérét
követeli. Ez a kerületi bíróság elé tartozik.
El vele ! Ezzel is ! És ezzel is ! — Igazán
mondom Punéz ur, azt hiszem, ön szerelmes. Vagy pedig nagyon sokat vártam az
ön intelligenciájától. De most elég volt. Hallgasson. Jó fiu vagyok, de azért még sem
engedem, hogy a bolondját járassák velem.
Ez az utolsó szavam önhöz. Érti ? Isten
önnel Punéz ur.
Punéz (alázatosan mosolyog). Spanyol származású vagyok, a nevemet ugy ejtik, hogy
Punyez. (Mélyen meghajtja magát és elmegy.)
III. JELENET.
A rendőrfőnök, majd egy polgári rendőr,
azután egy hölgy.
A rendőrfőnök, (dolgozik, újra csenget, az
imént látott polgári rendőr megint megjelenik) Következő. (A polgári rendőr kimegy,
a rendőrfőnök feláll). Kialudt a tűz, dermesztő itt a hideg. (A baloldali kamrába
megy, visszajön egy lapát szénnel, melyet a
kandallóba dob. E pillanatban lép be egy
hölgy.)
A hölgy. A rendőrfőnök u r ?
A rendőrfőnök (kezében a lapáttal). Az én
vagyok.
^ hölgy. Panaszom van.
A rendőrfőnök (igen határozottan). A férje
ellen.
A hölg)' Ugy van.
A rendőrfőnök Láthatja, hogy eltaláltam.
Nos, asszonyom, nem tehetek önért semmit.
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez a
kötelességem.
A hölgy. Uram . . (le akar ülni.)
A rendőrfőnök. Ne üljön le asszonyom, az
felesleges. Ö n , itt elfecsérli az idejét, meg az
enyémet is. Érdekes, hogy a nők háromnegyed része a rendőrtisztviselő ben látja
félbeszakadt házasságuk összefoldozóját. Aszszonyom. a kicsiny családi csetepaték nem tartoznak la rendőri hatóság elé. Csak a tettenért
házasságtörés esetében szabad, sőt kell a rendőrtisztviselőnek beavatkozni, letéve, hogy
a bűncselekmény a házastársak lakásán történt. Ez az eset forog fenn . . .
A hölgy. Uram . . .
À rendőrfőnök. Egy felesleges szót se, kérem!
Erről van szó, igen vagy nem ?
A hölgy. De . . .
A rendőrfőnök. Ha igen, nyújtsa be panaszát az államügyészségnél, amely majd nékem
ad utasítást Ha nem, akkor kár volt idejönnie és most mehet.
A hölgy. Az u r a m nem csal meg.
A rendőrfőnök. Hát akkor mit a k a r ? Veri

nyitsa tanukkal a tényálladékot, indítson
válókeresetet és a birák az ügyet az ön javára
döntik el. Ismétlem, a hölgyeknek cz valóságos szenvedélye, hogy a rendőrtisztviselőhöz
szaladgálnak és őt mindenbe beugratják. Az .
istenfáját, legyen hát esze ! Ha én minden j
házban, ahol veszekszenek, békíteni akarnék. \
akkor hatvannapos hónapokra és negyvennyolcórás napokra 1 nne szükségem.
A hölgy. Eh, rendőrfőnök ur, erről szó i
sincs. A férjem nem csat meg. r,em ver meg. I
A rendőrfőnök Nem-e? Akkor fogadni mer- i
nék, hogy őrült.
|
A hölgy. Ugy van.
j
-4 rendörfőnfök (nevet). Meg kell engednie J
hogy én olyan ur vagyok, aki tudja, hog) 1
mit beszél.
J
A hölgy. De hát, hogy tudta ezt kitalálni?^
A rendőrönöle Óh, hozzászoktam én már a:J
effélékhez. Az ön történetét, tiszte t asszo- ;
nyom, ösmerem már elejétől végig ; ilyen
látogatást, mint az öné, kapok egy nap tizet '
is. Akar-e egy tanácsot, egy jó tanácsot?^
(A hölgy igent int a fejével és leül). Menjen
szép nyugodtan haza és készítse el az ebéd-j
jét, az ön férje ép ugy nem őrült, mint én.i
A hölgy. Kötözni való bolond
A rendőrfőnök Nem az.
A hölgy. De az.
A rendőrfőnök. Nem az. Iszákos az ön férje?
A hölgy. Nem az.
4 rendőrfőnök. Tud arról, hogy az ön férje
valaha tifuszban szenvedett vagy napszúrást kapott ?
A hölgy. Szó sincs róla.
A rendőrfőnök. Alkoholista, epileptikus avagy
bolond családból származik íL
-4 hölgy. Dehogy s.-ármazik !
A rendőrfőnök. Nohát!
A hölgy. Mi nohát ? Azért, mert az ő családjában nem volt még bolond, abból még nem
következik, hogy az én családomban ne lenne
bolond.
A rendőrfőnök. Engedelmet kérek . . .
A hölgy. Nem iszik. — hát aztán ; ez őí
nem gátolja abban, hogy egy csöppet se hasonlítson más rendes emberhez ; beszédeket
tart, melyeket nem lehet megérteni és olyanokat tesz, hogy bődületes
A rendőrfőnök. Mit beszél? Mit csinál? ,
A hölgy. Hogyan ? hogy mit csinál ? . . . É^j
az éjszakáin, az álmatlan éjszakáin, amikor
saját magával beszél, töprenkedik, tudja az
isten, hogy m i n ; fenyegetődzik, tudia az
isten, hogy kivel és órák hosszat dörmög !
— Nem is szólva arról, hogy egy szál ingben
kiugrik az ágyból, pisztolyt vesz a kezébe és
igy kiált föl : mindenkit lelövök, aki a feleségemhez mer nyúlni ! Ez talán természetes, mi ?
A rendőrfőnök. A férje féltékeny.
A hölgy. Féltékeny?
A rendőrfőnök. Az.
A hölgy. Azt könnyű mondani. Szeretnéd:
tudni, az is féltékenység-e, hogy két-háron
órára bezárkózik a lakásba, hangosan menny
' '-* — ~ — -
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minden embernek pók van a szobája tetején, husz millió, ami nem sok ; végül a hatóság
féreg az ágyában és patkány a nagybőgő' évi hozzájárulása husz millió, ami semmiség;
összevissza negyvenhét millió . . .
jében.
A hölgv. Amiről nem érdemes beszélni.
A rendőrfőnök. Azt mondja, hogy mindenA rendőrfőnök, (meghajol) Ön mondta.
kinek patkány van a nagybőgőjében?
A hölgy. Ah. én m o n d t a m ? Még egy dolgot
A hölgy. Mindenkiben bolondot lát, uram
és képzelje csak, minden lépésénél azt ordítja : kell önnek mondanom Férjem ma még csak
»egy — kettő!" „egy — kettő", azzal az rám nézve veszedelmes, de nem sokára közürüggyel, högy a tüdejét tágítja. Mindenki veszélyes lesz.
rajta nevet az egész kerületben és az utcaA rendőrfőnök. Mihelyt közveszélyessé lesz,
gyerekek folyton kisérik. . . .
asszonyom, mi is ott leszünk. Addig azonban,
.4 rendőrfőnök. Ön túloz.
minthogy a tébolydák zsúfolva vannak bennA hölgy. Oh dehogy I
lakókkal és egész s reg jelentkezőt kényteA rendőrfőnök (vállat vonva). Ugyan kérem! lenek visszautasítani, és minthogy nem
De hisz, »ha mindez igy volna, a rendőrök avatkozhatom
bele a dologba és első
m á r rég elcsípték volna és idehozták volna mindjárt első kérelmére nem tartóztathatok
közcsen iháboritás miatt.
le egy embert, akinek elmebeja minden valóA hölgy. A rendőröknek mindig csak a
színűség szerint csak a felesége fantáziájában
gyümölcsöskofákkal van dolguk.
van meg, és minthogy végül minden jóakaA rendőrfőnök. A rendőrök nagyon derék
ratom mellett sem vesztegethetem el az egész
emberek, akik a lehető legjobban végzik el a délelőttöt azzal, hogy mindig ugyanazt a dolfeladatukat. Ha ön azért jött ide, hogy rajtuk got ismételjem, anélkül, hogy megértenének,
gúnyolódjék eltévesztette az ajtót. Igazán jó természetesnek fogja találni, hogy az ügyet
fiu vagyok, hogy ezt a sok szóbeszédet végigbefejezettnek nyilvánítom. (Felkel.)
hallgattam, de ne gondolja, hogy ezenfelül
A hölgv. Vagyis, kapitány ur . . .
még a sértegetéseit is zsebre fogom vágni.
A rendőrfőnök. Ön nagyon bájosan, nagyon
Hogy visszatérjek a férjére, hát mindenáron
érdekesen tud csevegni, de fájdalom a köteazt akarja, hogy őrült legyen? Jó, mondjuk lesség szólit, amint az operákban van. Asszohát, hogy őrült És aztán?
nyom, a viszontlátásra. A férjének rendelA hölgy. Aztán.
tessen brómot, mozgást, hidegvizkurát, maA rendőrfőnök. Igen aztán? Hát mit csinálgamat ajánlom.
jak vele ?
A hölgy. (El.;
A hölgy. En ugy gondoltam . . .
A rendőrfőnök. Tévedett. Hát elmegyógyász
vagyok és ki tudom kúrálni ? Nem. Nos hát?
Mert utóvégre is rá kell szánnunk magunkat
arra. hogy okosan beszéljünk és ugy nézzük
a dolgokat, ahogy vannak.
A hölgy, (mozdulatot tesz).
A rendőrfőnök. Asszonyom, férjének az
esete, minthogy ön azt mondja, hogy itt eset
forog fenn, nem a rendőrség, hanem a közkorház hatáskörébe tartozik. Szóval aggodalmait azokkal közölje és ne velem és kívánságával is odaforduljon. Egyébiránt sietek kijelenteni, hogy ha csak csoda nem történik
. . . nagyon valószínűtlen, hogy kérésének
helyt adnak.
A hölgv. Miért?
A rendőrfőnök. Ilyet is csak asszony kérdezhet. Azért, mert a közkórház nem az, aminek
a tudatlan közönség hiszi és a rendelkezésre
álló alapok sokkal, de sokkal csekélyebbek,
semhogy víllalhatná azokat a terheket, amelyebet reá rónak és amelyek alatt összeroskad.
A höigv. Ugyan
A rendőrfőnök. Kíváncsi az adatokra ? Mindjárt szolgálok velük. A közkórház segédforrásai a következőkéi, alapitvánvok, ajándékozások,Jhagyományozások és'egyebek : mondjuk,
hogy ez évenként három és fél millió, egy
fillérrel sem több ; 2. színházi előadások,
bálok, hangversenyek, mulatságok jövedelmének egy jelentéktelen része, mindössze
négy és fel millió; 3. a lóversenyekre kivetett
FENYvESl EMIL
adókból körülbelül egy millió ; 4. a sírhelyek
eladásából, fizető betegek dijaiból stb. stb. Vigs inház — Candida
Lázár raj
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IV. JELENET.
A rendőrfőnök, Breloc.
(Ugyanabban a pillanatban, mikor a hölgy
eltűnik, hang a színfalak mögött: Rendőrfőnök ur!)
A rendőrfőnök. Parancsol?
Hang. Egy rövid kis kihallgatást.
A rendőrfőnök. De nagyon rövidet!
Hang. Csak egy percet kérek.
A rendőrfőnök. Nem többet?
Hang. Még annyit se.
A rendőrfőnök. No, ha ttgy van . . .[(Félreáll,
a küszöbön Breloc jelenik meg, leveszi a kalapját és előrejő.)
A rendőrfőnök. Beszéljen !
Breloc. Rendőrfőnök ur, a dolog nagyon
egyszerű Azért jövök, hogy egy órát adjak
át önnek, melyet ma éjjel a Boulevard St.
Michael és a Rue Monsieur le Prince sarkán
találtam.
A rendőrfőnök. Egy ó r á t ?
Breloc. Egy órát
A rendőrfőnök. Lássuk !
/
Breloc. Tessék. (Zsebéből órát vesz ki s átadja a rendőrfőnöknek, ki hosszasan vizsgálgatja).
A rendőrfőnök (soká nézégeti). Csakugyan
egy óra.
Breloc. Ez kétségtelen.
A rendőrfőnök. Köszönöm. (Egy asztalhoz
megy, kihúz egy fiókot és az órát beleteszi).
Breloc. Távozhatom. ?
A rendőrfőnök (egy i ézmozdulattal visszatartja.) Még nem.
Breloc. Sürgős dolgom van.
A rendőrfőnök. Sajnálom.
Breloc. Várnak.
A rendőrfőnök (szárazon). Hát majd várják.
Breloc (kissé bámulva). A h ?
A rendőrfőnök. Igen.
Breloc. De . . .
A rendőrfőnök. Semmi de. Egy pillanatra.
Remélhetőleg n e m hiszi, hogy átveszem az
irát az ön kezéből, anélkül hogy megkérdezíém, hogyan jutott hozzá?
Breloc. Epen mos volt szerencsém előadni
jnnek, hogy ma éjjel a Boulevard St. Michel
:s a Rue Monsieur le Prince sarkán találtam.
, A rendőrfőnök. Értem, értem, de h o l ?
Breloc. Hol ? Hát a földön.
A rendőrfőnök. A gyalogjárón?
Breloc. A gyalogjárón.
A rendőrfőnök (gyanakodva). Ez mégis küönös — a gyalogjáró rendes körülmények
:özt nem az a hely, ahová órákat raknak.
Breloc. Meg kell jegyeznem . . .
A rendőrfőnök. Fölmentem minden megegyzés alól. Hizelgek magamnak azzal, hogy
rtem a dolgomat. Tanácsok helyett kérem,
gazolja magát.
Breloc (türelmetlen hangon). Nevem Jean
Mustache Breloc, születtem Pontoiseban, 1861.
ecember 29-én, mint Pierre Timoléon Alhonse Jean Jacques Alfred Oscar Breloc és
ej ének, Céleste Moucherollenak fia.
A rendőrfőnök. Hol lakik ?
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Breloc. Pétrelle-ut 47. első emeleten, a félemeletet nem számítva.
A rendőrfőnök (feljegyzi).
Breloc. Van 25.000 franc évi járadékom, birtokom Touraineben, vadászterületem Beauceban, hat kutyám, három macskám, egy nőstény szamaram, tizenegy tengeri nyulam és
egy tengeri malacom.
A rendőrfőnök. Elég. Hány órakor találta az
órát?
Breloc. Hajnali három órakor.
A rendőrfőnök (gúnyosan). Nem később?
Breloc. Nem.
A rendőrfőnök. Ön, ugy látszik, nagyon sa
játságos életmódot folytat.
Breloc. Ugy élek, amint nekem tetszik.
A rendőrfőnök. Lehet, de nekem jogom van
kérdezni, mit keresett ön hajnali három órakor a Boulevard St. Michael és a Rue Mon
sieur le Prince sarkán, mikor azt állítja,
hogy a Pétrelle-ut 47. száma alatt lakik.
Breloc. Azt állítom?
A rendőrfőnök. Igenis, állítja I
Breloc. ÁHitom, mert ugy van.
A rendőrfőnök. Azt még be kell bizonyítani.
Addig azonban legyen oly szives és feleljen
udvariasan azokra a kérdésekre, amelyeket hivatalból kell föltennem. Azt kérdem öntől,
mit keresett oly késő hajnali órában egy
olyan városrészben, melyben ön nem is lakik?
Breloc. A kedvesemtől jöttem.
A rendőrfőnök. Mi a foglalkozása az ön
kedvesének ?
Breloc. Férjes asszony !
A rendőrfőnök. Ki a férje?
Breloc. Egy gyógyszerész.
A rendőrfőnök. Névszerint?
Breloc. Ahhoz semmi köze !
A rendőr/önök. Velem mer igy beszélni ?
Breloc. Önnel.
A rendőrfőnök. Hová gondol hát, fiatal ember ? Majd mindjárt más húrokat fog pengetni ! Ezt a hangot én nem ismerem — mig
ellenben az arca nagyon is ismerősnek
tűnik fel!
Breloc. Ugyan !
A rendőrfőnök. Igenis. Mintha már lett volna
dolgom Önnnel. Büntetlen előéletű ?
Breloc (bámulva). És ön?..
A rendőrfőnök (felugrik). Ön szemtelen!
Breloc. Ön meg szamár !
A rendőrfőnök. Vonja vissza!
Breloc. Ön a bolondját járatja velem. Hát
csirkefogó vagyok én ? (A rendőrfőnök az
ajtóhoz fut, kinyitja és mind a ketten egyszerre kiabálnak.)
Breloc. Most már torkig vagyok ! Untat ez a
faggatás ! Hallott ilyet valaki : találok egy
órát az utcán ; kerülő utat teszek, hogy idehozzam és ez a köszönet! Különben — igy
kellett nekem ! Majd leszek én máskor is
szívességet! Majd teszek én máskor is becsületes ember !
A rendőrfőnök. Á, hát igy vagyunk! No
megállj csak gazfickó, majd megtanítalak én,
hogy dukál énvelem beszélni! Nézze meg az
ember ezt a csavargót ! Ismerem én magát ?
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Tudom én, hogy kicsoda ? Ön azt állítja,
hogy a Pétrelle-utcában lakik. Ezt semmi
sem bizonyítja. Azt mondja, hogy Brelocnak
hívják. Hit tudom é n ? Különben is, a dolog
nagyon egyszerű, mindjárt tisztázni fogjuk a
kérdést (Egy polgári rendőrhöz). Tartóztassa
le ezt az embert és vigye innét.
Breloc. No, ez mégis hallatlan !
Rendőr. Indulj, szót se ! Befelé !
Breloc (mintegy erőszakkal elvezetve). Csak
még egyszer találjak én órát ! (eltűnik).
V. JELENET.
A rendőrfőnök, aztán Fliehe és kit detektív.
A rendőrfőnök Breloc, Breloc — hát tudom
én, hogy Brelocnak hívják? Voltaképen engem is hívhatnának Brelocnak ; ha az ember
csak ugy hinne mindenkinek, mindenkit Brelocnak hívnának (az ablakhoz lépve). Menydörgős mennykő, itt léghuzam van ! (Zaj a
színfalak mögött, az ajtót feltépik és Floche
lép be, két rendőr közt küzködve).
Floche. A főnököt ! Hol a főnök ! A főnök'
kel akarok beszélni !
A rendőrfőnök (a rendőrökhöz). Mi az ?
Floche. Ön a rendőrfőnök?
A rendőrfőnök. Ne lármázzék, ha szabad
kérném ! Ön majd akkor beszél, ha én kérdezem. Miről van szó ?
Lagrenaille. Ez az ur a Rue Duncerque és
a Faubourg Poissonnière sarkán a köztársa'
ságot gyalázta és erre összecsődült a nép.
Minthogy mindenfelől odatódultak a járóké'
lők, meggyorsítottuk a lépéseinket, a társam
és én s felszólítottuk ezt az urat, hogy szép'
szerével hagyja el azt a helyet, ne zavarja a
közlekedést. Miután a felszólításnak nem en'
gedett, tapintatosan karonfogtuk és idehoztuk.
A rendőrfőnök. Ellenkezett?
Lagrenaille. Nem, főnök ur !
A rendőrfőnök. Bántalmazta m a g u k a t ?
Lagrenaile. Dehogy.
Floche. Semmi okom nem volt, hogy jó'
modorú rendőrökkel szemben modortalan
legyek; s ami az ellenszegülést illeti, annál
sokkal jobban szeretem és tisztelem a ható'
ságokat.
A rendőrfőnök. Előbb kellett volna igy gondolkoznia.
Floche. Például m i k o r ?
A rendőrfőnök. Mikor a detektívek felszólították önt, hogy álljon odább.
Floche (finom gúnnyal). Eh, ugyan!
A rendőrfőnek (igen szigorúan). Mit? Eh,
ugyan ?
Floche. Azt mondom, eh, ugyan ! Mindenkinek szabad azt mondania : eh, ugyan !
A rendőrfőnök. Igenis, de senkinek nincs
joga azt tenni, amit ön tett, a nyilvánosság
előtt tüntetni és lázító beszédeket tartam.
Floche (megvetőleg). Utálom a köztársaságot.
A rendőrfőnök. Ez nem ok arra, hogy másokkal is megutáltassa.
Floche. Még ezt is ? (Nevet.
A lendörfönők (felpattan) Mi? Még ezt is?
Flcche. Azt m o n d t a m : még ezt is. Bántja
ez önt ?
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A rendőrfőnök. Igenis bánt. Ha ön igy kezdi,
majd én is más nótát fújok. (A detektívekhez.)
Köszönöm. (Azok el. Szünet.) Még ezt is! (Vállat von, felvesz egy darab papirt, tollat m á r t
be és irni akar). Neve?
Floche. Floche !
A rendőrfőnök. S-sel vagy s-telenül ?
Floche. S-telenül.
A rendőrfőnök. Keresztneve ?
Floche. Jean E d o u a r d !
A rendőrfőnök. Lakása?
Floche. Vieilles Haudriettes-ut 129.
A rendőrfőnök. Foglalkozása ?
Floche. Van egy kis tőkém, az dolgozik
értem.
A rendőrfőnök. Van rendjele ?
Floche. Kinek ? Nekem ? Nincs !
A rendőrfőnök .Ugy? Hát ez . . .? (a Floche
gomblyukában levő széles szalagra mutat.)
Floche. Ó, ez csak emlékeztető-jegy (nevet).
Tudniillik, meg kell mondanom, hogy rossz
emlékezőtehetségem van. Nagyon szeret elcsavarogni, annyira, hogy kénytelen vagyok
rövidebb kötőfékre fogni. Erre való a szalag,
amely figyelmezteti szükség esetén a hivatására. Ez u j és geniális, fölötte áll a megfcogozott zsebkendőnek, mely nátha nélkül
minden hatását elveszti s a kabát ujjába
tűzött gombostűnek, melynek az a hibája,
hogy mint szeles embert, kitesz az ostobák
gúnyolódásának.
A rendőrfőnök. Jó, de ez a szalag kiteheti
önt az oslobák gúnyolódása helyett annak,
hogy felkölti a hatóság figyelmét — és h a t
hónapnyi börtönt szerezhet önnek. Dobja el
azonnal, érti ?

GOMBASZÖGI ELLA
Vígszínház — Candida
Lázár rajzé
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Floche (eltávolítja a szalagot).
A rendőrfőnök (leül). K o r a ?
Floche (leül). El tudja ön képzelni, hogy
egy kö!tő tragédiát ir egy olyan szalonban,
ahol egy zenetanár reggeltől estig s k á l á z i k ?
(A rendőrfőnök bámul.) Ugyebár, hogy netn ?
Nohát, az én emlékezőtehetségem hasonlít
ehhez a k ö l t ő h ö z ; olyan koponyában lakik,
ahol a lángész folyton muzsikál.
A rendőrfőnök. Ön összezavarja a dolgokat.
Tartsa meg magának ezt a szószátyár beszédet, amihez nekem semmi közöm és feleljen
a kérdéseimre. Azt kérdezem öntői, hogy
milyen korú ?
Floche. Huszonöt éves.
A rendőrfőnök. Hogy m o n : j a ?
Floche. Huszonöt éves.
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A rendőrfőnök. Micsoda, ön huszonöt éves ?
Huszonöt éves ?
Floche. Igen.
A rendőrfőnök (kijavítja). Volt valamikor !
Floche. Azért is m a r a d t a m annyi.
A rendőrfőnök. Furcsa okoskodás!
Floche. Miért volna f u r c s a ? Olyan logikus,
mint egy algebrai példa, olyan világos, m i n t
a holdfény és olyan egyszerű, m i n t egy gyermek lelke. Igen, voltam valamikor huszonöt
éves, r.ohát persze, hogy voltam ; csakhogy
azon a napon, mikor huszonöt éves lettem,
így szóltam n-again ban : s z é p k o r , m a r a d j u n k
csak emellett 1 — meg is m a r a d t a m mellette,
megmaradok ezentúl is, sőt becses engedelmével, amellett m a r a d o k halálomig. (Szünet.)
A rendőrfőnök. Egy szót! Fölteszem, hogy
ön nem a k a r csúfolódni velem.
Floche. Sem szavaimban, sem m o d o r o m b a n ,
sem viselkedésemben nem találok semmit,
ami önt erre a g y a n ú r a feljogosíthatná !
rendőrfőnök. Nem, valóban nem, csakhogy . . .
Floche. Vártam ezt az ellenvetést. Ez végzetes volt akkoriban, mikor az ész komolyan
sétált az utcán, a feje tetején, a lábait égnek
emelve. így jut az ember lassacskán odáig,
hogy nem tudja az igazat a hamistól megkülönböztetni i aztán az igazat hamisnak, a
fényt árnyéknak, a napot holdnak s a józan
észt őrültségnek tartja. így történt az is, hogy
a feleségem, aki egy bolond széltől megbolondult, engem
mincenáron a tébolydába
akar vitetni.
A rendőrfőnök
(bámulást színlel). Lehetséges-e? Hát féreg van az ágya deszkájában?
Floche És e?y patkány a nagybőgőben !
A rendőrfőnök (félre). Helyben vagyunk !
(fean.) Uram !
Floche. A szerencsétlen nő esele.amely.mondhatnók, nagyon általános, méltán izgathatja
a szilárd elméiü moralista analitikus és logik u s elméjét. Én alaposan tanulmányozni is
a k a r t a m ezt az érdekís esetet, kutatni az okait
és hatásait s ép. n ezért írtam is egy könyvet, melynek a „Szellemi szinvakság" cimet
adtam.
A rendőrfőnök. Uram !
Floche . . . magas filozófiai szárnyalású
munka . .
.4 rendőrfőnök. Jó, elhiszem, tehát . . .
Floche. . . . gyümölcse elmélkedéseimnek,
melyek m a g u k is hosszú virrasztásaim szülöttei . . .
A rendőrfőnök. Istenem ! . .
Floche . . . és bátor leszek ezt nagy vonásokban megismertetni önnel. U r a m . . . (Elhallgat). Bocsánat (fölkel és hátramegy).
A rendőrfőnök (zavartan, félre). Ej, zavarba
hoz ez az e m b e r ! Ohó. bezárja az a j t ó t !
(Utána siet, de Floche m á r előrejött, mosolyog )
Floche Amint látja, ugy teszek, m i n t h a otthon volnék.
A rendőrfőnök.
Az ám, épen ez a baj.
A kulcsomat !
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Floche. A kulcsát?
A rendőrfőnök. Igen, a kulcsomat!
Floche. Miféle kulcsot?
A rendőr önök. Ennek a zárnak a kulcsát.
Flochc. Nos?
A rendőrfőnök. Adja vissza.
Flocke szelíden). Nem.
A rendő fürtök. Nem?
Floche. Nem.
A rendőrfőnök. Mért ?
Floche. Mert jobb szeretem, ha a zsebemben van. Önnek semmi h-szna sincs abból,
ha az ajtó nyitva van, nekem meg igenis nagy
hasznom van abból, ha be van zárva. Önt,
mint hivatalos személyt, szivesen beavatom
az istenség tiikába. Jó, de ezt egy zajtalanul
nyiló-csukódó ajtóra rábizni, amelyen minden kíváncsi lickó, aki épen arra jár, kihall'
gathatja ezt a titkot . . . igy nem alkuszunk!
Uram ! A bolond szél, amely minden likból
fuj, egy félreértésből születik ; abból a félreértésből, hogy a természet parancsol és az
ember nem engedelmeskedik ; abból, hogy a
természet szándékai jól megfontoltak s hogy
az ember ezeket visszásán értelmezi.
A rendőrfőnök (a vizbeugró gyáva elszántságával). Ha ide nem adja a kulcsomat, de
tü»tént, segítségért kiáltok, feltöröm az ajtót
és önt guzsbakötve, a megfigyelő osztályba
szállíttatom. Megértette ?
Floche. Értem. (Zsebébe nyul, kivesz egy
revolvert és a rendőrfőnökre szegzi.) Ha még
egy szót szól. ha még egyet mozdul és ha
csak egy pillanatra leveszi rólam a szemét,
hát golyót röpítek az arcába és ugy széjjellövöm a képét, mint egy tököt. Látott-e már
valaki ilyen kötözni va.'ó bolondot?
A rendőrfőnök. Nekem nem mondja h o g y . . .
Floche. Csend vagy rossz vége lesz ! En jó
fiu vagyok, de nem szenvedhetem a bolondokat.
A rendőrfőnök (rémülten.) Azt értem.
Floche. A bolondot ösztönszerűleg gyűlölöm,
tudja ? A bolond az én örök esküdt ellenségem; ha bolondot látok, ez elég, hogy kibújjak a bőrömből. S ha egy bolond a kezemügyibe kerülne, igazán nem tudom, mire volnék képes.
A rendőrfőnök (félre). Rájött az ó r á j a ; szép
csávába kerültem. (A két férfi egymás szemébe
néz, látni, hogy a rendőrfőnök egy fityinget
sem adna az életéért. Amint lelkét istennek
ajánlja, Floche hangosan felkacag.)
Floche. Tudja-e hogy a rendőrtisztnek ön
mégis csak nagyon nyulszivü ?
A rendőrfőnök (aki már nem is érti). Én ?
Floche. Szepegett az előbb.
A rendőrfőnök. De biztosithatom . . .
Floche. Ugyan kérem, sohse szerénykedjék. Hiszen ugy reszket, mint a borjukocsonya. (Kissé
gúnyosan.) Hogyan ? Nem értette meg. hogy
csak tréfáltam önnel ? Hát olyan embernek
néz engem, aki rosszban töri a fejét ?
A rendőrfőnök Ó. dehogy, dehogy . . . de ez . . .
Floche. Miféle ez?
A rendőrfőnök. A revolverrel olyan hamar
történik szerencsétlenség.
Flnrhr Gverekbeszéd ! A fegyver csak ügyet-

len ember kezében veszedelmes, de én ol
ügyesen bánok a pisztollyal, mint egy jó ir
a tollával. Figyelmeztetem, hogy huszonc
lépésről kilövöm a pikk ászt a kártyából
vagy ameddig négyet olvas, szétlövöm eg
pipa szárát.
A rendőrfőnök. (Elénk érdeklődést színleli
Igazán ?
Floche. Igenis; különben majd mindjái
meglátja ?
A rendőrfőnök. Mi ? Micsoda ? Mit akar i
csinálni ?
Floche. Mindjárt meglátja. Ne mozduljor
(Pár lépést hátrál és a rendőrfőnökre céloz
A rendőrfőnök (aki semmit sem akar tudn
Nee, n e e ! . . .
Floche. Ne mozduljon, az ördögbe is ! Mo
dom, hogy egy csöpp veszély sincs; a golj
pontosan a bal füle mellett megy el, halla
fogja a fütyülését. Az nagyon érdekes. Vigyár,
Egy — kettő !
A rendőrfőnök (bakugrásokkal). Ne, ,
istenért !
,
Floche (minden átmenet nélkül dühösen). /
isten látott ilyen szamarat! Hülye, marh
Most majdnem elsült a pisztoly és a golyó
gyomrába ment volna (Magánkívül.) Mç
be fogja ismerni, hogy a társadalom jól tenr
ha az olyan lényeket, mint ön, őrizet al;
tartaná. Lássa — (tőrt huz ki botjából) igaz,
nem tudom, mi tart vissza attól, hogy a hasá
döfjek és ugy a falhoz szögezzem, mint e
denevért.
A rendőrfőnök (az asztal mögé menekt
Újra kezdi? Először tűzzel, aztán vassal ?I-'
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tóvégre is ez hihetetlen ! Hisz az ember az
ti társaságában egy pillanatig sem lehet
yugton.
Floche (a tőrt eldobja). Bolond !
.1 rendőrfőnök. De k é r e m !
Floche. Bolond ! Hülye! Eszelős! Bárgyú!
A rendőrfőnök. Esküszöm önnek, hogy téved,
amis fogalmai v a n n a k az én képességeimről.
Floche. Tudom ! Ön az örök bolond, a klaszikus typus, mely a saját bölcsességét préditlja és bocsátja áruba. De kedves hülyécském,
szen magából ordit, bőg a butaság, kezdve
rvetséges beszédjén a bárgyú p o f á j á i g !
I rendőrfőnök. Nagyon kedves.
Floche (az asztalhoz közeledik». S mire jó
a sok irka-firka? Ez mind haszontalanság!
. 1 rendőrfőnök. Nem !
Floche De igen ! Ezek mind az ön elvakult
zékeinek tévelygései. Összemarkolja a pörös
tákat, Ítéleteket és szétszórja).
.4 rendőrfőnök. Szentséges ég !
Floche Imegáll a szekrény előtt). S ezek a
ïetek meg épen hiábavalók.
4 rendőrfőnök. Engedje meg !
Floche. Képzelődés ! Agyrém ! (Kiszakítja a
k o k a t és körüllóbálja, hogy egész iratkévék
fülnek szét.)
4 rendőrfőnök
('elhűlve). No, köszönöm
•pen !
'loíhe (hirtelen észreveszi a kandalló tüzét.)
ez ?
'1 rendőrfőnök. Miféle ez?
"loche (a kandallóra mutat). Ez !
1 rendőrfőnök. Tüz
'loche (égnek emelt karokkal). Tűz ! (Görs nevetéssel.) Tűz — januárban !
! rendőrfőnök. Hát aztan !
•loche (a közönséghez). Mekkora s z a m á r !
t n e m ? — Hát nem érti, hogy az emberi, hacsak az ördög nem bujt bele, csak nagy
legben szabad tüzet rakni ?
! rendőrfőnök. Miért ?
'loche (ünnepélyesen). Azért, mert a terméakinek egyedül és mindig igaza van, azt
ancsolja, hogy az ember n y á r o n izzadjon
télen fázzék. Oltsa ki azt a tüzet !
. rendőrfőnök. Nem.
loche (mint aki nem tréfál). Nem a k a r j a
tani ?
rendőrfőnök (meggyőzve.). De igen. (Fölkel,
an a kandallóhoz megy. Szünet.)
loche. Na, meg lesz már ?
rendőrfőnök. (Félni kezd, a kandallón áll
kancsó, a n n a k tartalmát a tűzbe önti.)
'oche. A természet azt parancsolja, hogy
'í az ember tegye ki magát a halálos t ü d ő '
iladásnak, tüdősorvadásnak, mellhártyajak és egyebeknek. Nyissa ki az ablakot.
rendőrfőnök. Nem.
oche (fenyegetően). Nem nyitja ki ?
rendőrfőnök. De igen. (Apró léptekkel az
k felé megy.)
oche. Ne várasson magára !
mdőrfönök (Kétségbeesetten föltépi ablakot)
oche. És végül azt parancsolja, hogy az
ernek télen fagyos legyen a lába, huzza
bocskorát !
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A rendörjőnök. Nem, n e m !
Floche. (Fegyverét ráemelve.) Nem akarja
lehúzni ?
I rendőrfőnök. De igen. (Néma jelenet. A
rendőrfőnök elkábulva és rezignálva kezdi le'
húzni a cipőit. Floche fölényt kifejező arccal
nézi. Miután a cipőit lehúzta és maga mellé
tette, a bolond elkapja őket és kidobja a nyitott ablakon, hogy megnézzék, iavaszodik-e
m á r odakünn )
Floche. (Rámutat a benyilóra.) Hát ez mi ?
-4 rendőrfőnök. Szeneskamra.
Floche. Helyes. Lépjen be.
A rendőrfőnök. Mit m o n d ?
Floche. Azt mondom, hogy lépjen be.
-1 rendőrfőnök. No de . . .
Floche (rémitő arccal). Nem a k a r ?
.4 rendőrfőnök (legyőzve, tehát meggyőzve).
De, de, nagyon is akarok. (A szegény rendőrfőnök egy halálra itélt lépteivel megy a benyiló felé, melynek ajtaját Floche kinyitjaOtt rövid habozás. Floche nyersen fenyegető
kézzel megragadja a nadrágja hátulját, belóditja a sötétbe és kulcscsal rázárja az ajtót.
Azután visszajön; a rendőrfőnök íróasztalához megy, veszi a köcsögkalapját, kisimítja,
megigazítja a frizuráját, egy porszemet l e fricskáz a kabátja ujjáról, aztán gépiesen
emelgetve karjait, hangosan kiabálva számol,
egy-kettő, egy-kettő, kinyitja az ajtót, meglátja a két rendőrt, udvarisan köszön és
távozik.)
VI. JELENET.
Két / olgári rendőr ; a rendőrfőnök.
Szünet. Az ajtó hirtelen kinyilik, belép a
rendőr, aki Flochet bekísérte.
Rendőr (miután körülnézett). Lagrenaille!
Lagrnaille !
Lagrenaille (bejön). Mi az ?
Rendőr. Hol az öreg?
Lagrenaille Nem tudom én.
Rendőr. Szép kis história.
Lagrenaille. Itt a tökfedöje.
Rendőr. Itt a lebernyegje.
Lagrenaille. Itt a paraplija.
Rendőr (bámulattól leeresztett karral) Az
isten szerelmére I
Lagrenaille
(hirtelen). Az a b l a k ! (Odar o h a n n a k és jobbra-balra kihajolnak.)
Rendőr. Semmi.
Lagrenaille. Semmi.
Rendőr. Jaj, de megijedtem ! ""
A rendőrfőnök hangja. Lagrenaille!
Lagrenaille. Nem hallasz valamit ?
A rendőrfőnök hangja. Garrigon!
Rendőr. Hivnak !
A rendőrfőnök hangja. Ide hozzám !
Lagrenaille. A f ő n ö k u r !
Rendőr. Jaj, az istenért, csak nem a szenesk a m r á b a n van ? (A benyílóhoz megy és kinyitja.;
A rendőrfőnök (kilép feketén, mint egy kéményseprő). Fogják meg ! Fogják meg ! Kötelet! Zsákot! Láncot!, Kényszerzubbonyt!
Telefonáljanak a préfetnek, moz.-ósitsák a
tűzoltókat és a katonaságot! Veszélyben a
1 rT»i_.i Tx+j .
— J-- — —
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GYÓNI GÉZA: RABSÁGBAN. Szibéria fagyos
földjéről küldi forró vágyakkal telt verseit a
rabságban liataion elhunyt költő. Odaláncolva a
hadifogság senyvesztő igájához, távoli hazájának
és milliónyi magyarnak minden kinját, minden
reményvesztett fájdalmát dalolja el erővel és
poézissel telt költeményeiben, amelyekben már
ott peng a forradalom előérzete és vágya. Az
Athenaeum nagyon szép kiállításban, Falusi Elek
művészi, szines rajzával ékesített borítékban
bocsátotta fo'galomba a nagy költő utolsó költeményeit. Bolti ára 8 korona. Kapható a Színházi Élet boltjában.
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ELHALASZTOTT PÁLYÁZAT. A „Ki lenne
legszebb moziszinésznő ?" pályázat kihirdetésé
a zsűri közbejött akadályok miatt elhalasztotta
DAUDET világhírű regénye a Fromont és Ris'
1er, ez a páratlan érdekessegü könyv, ez a pom
pás párisi erkölcsrajz, mely minden lapján d
meg uj szépségeket és szenzációkat kinál, mos
jelent meg a Klasszikus Regénytdr uj soroza>á
ban. Ára 12 kor. és 10% felár. Kapható a Szin
házi Élet könyvkereskedésében.

ADY ENDRE
költeményei uj kiadásban megjelentek:
Vér és arany
,
14'— V
A halottak élén
14-— K
Uj versek
— ... 10'— F
A menekülő élet
10— Y
Ki látott engem
14 — I<
A magunk szerelme
10*— F
REGÉNYEK :
Apuleius: Az aranyszamár
9-— K
Daudet: Fromont és Risler.
12'— K
D'Annunzio : A gyönyör
22 — K
Douglas Lord : Wilde Oszkár és Én ... 14— K
Flaubert Gustave : Egy fiatalember története
20— K
Gyóni Géza: Rabságban
8.— K
Krúdy Gyula : Pesti Album
8— K
Laczkó Géza: Német maszlag
18'— K
4— H
„AZ ERÉNYI-ROSSI ROSINAMéle magán- Lieblein : Kiszmet
énekiskola vizsgahangversenyét a Vigadó nagy- Madelung Aage : Mensch Péter cirkusza 16.— H
II*— K
termében tartják meg 1919 ápiilis 20-án, d. u. Masson : Napoleon és a nők
10— K
pontosan V^-kor. A hangverseny első részében Művészeti Almanach 1919. évre
4— K
* kezdő és haladó, a második részben a művész- Richepin Jean : Lépvessző
képző-növendékek lépnek fel. Jegyek lt, 8, 6, Romain Rolland : Jean Christophe I.
A hajnal
T— K
4 és 2 koronás árakban, az intézetben, a kiadóhivatalban és a hangverseny napján a pénztár- Romain Rolland: Jean Christophe II.
A virradat
7— K
nál kaphatók. Szakszervezeti munkások jegyeket
féláron kaphatnak, de csakis az intézetben : Romain Rolland : Jean Christophe PáErzsébet-körut 40—42. II. 12. d. u. 3—5-ig.
risban 1. A piaci vásár
14'— K
Schnitzler Arthur; Beata asszony meg
A MARTINOVICS SZÍNHÁZ a héten a „Siraa fia... „V
11.— K
lomházban" cimü darabot mutatta be Kürti Strindberg: A cseléd fia.
14.— K
Józseffel, a Nemzeti művészével a főszerepben. Strindberg : Vallomások
14'— K
A társulat vezetője Dénes Jenő, tagjai : Balog Szenes Béla: Csudaszép Magda
12'— K
Manci, Fekete Lili, Gyöngyösi Mici, Révész Újhelyi Nándor: Egy fé fi szerelmei ... 14 — K
Ilona, Szemlér Józsa, D. Szőllősy Eta, Borsódi ifj. Wlassics Gyula : A vörös szalon
14-— K
Mihály, Keresztesi János, Krasznai Elek, Páz- Zémlak Semene : Kancsuka
16 — K
mándy Károly, Scultéti Béla. A környékbeli polKOTTAUJDONSÁGOK :
gári közönség is szívesen keresi föl a volt 32-es
Azótaugy félekalombhullatásíól (Kovács) 4 — K
laktanyában játszó Martinovics Színházat.
Béke keringő
4 50 K
' UJ TÁNCISKOLA. Marositz Irma és Fekete Bölcsődal (Pogány Róbert)
4.- K
4.— K
Pál tánciskolája a Splendid - kávéház különter- Bolseviki néta (Pogány Róbert)
16 — K
mében, Károly-körut 24. alatt megnyílt. Beirat- Lili bárónő 2 füzet
Rég v o l t . . . Rég volt
4— M
kozások d. u. 4—8 óráig. Telefon 85—22.
Gróf Rinaldó 1. II. füzet
14 - w
5— K
OLVASÓINK FIGYELMÉT felhívjuk a Klasz- Gyufa (Boross dala) ...
4 — fc
szikus Regénytár uj sorozatának prospektusára, Leszerelek (Boross dala)
4— K
melyet jelen számunkhoz mellékeltünk. A világ- Vallomás. 2 dal ...
irodalom legújabb regényei jelennek ebben a
Portó egyenkint — 50 fillér
gyűjteményben — igaz gyönyörűségére — a jó Megrendelhetők a „ Színházi Élet" boltjában
könyvek minden barátjának.
VII., Erzsébet-körut 29.

MAGYAR DAL- ÉS TÁNCMATINÉ. Húsvét
vasárnapján délelőtt már-már elfelejtett örökszép
dalok csendülnek föl a Royal-Apolló színpadán.
A Rákóczi-korszakból „A bujdosó magyarok
dalai" az 1848-beli forradalmidalok, az 1860—80-as
évek dalai s a legújabb népdalok szívhez szóló
motívumait hallhatjuk majd a leghivatottabb
előadók interpretálásában. Dalokat adnak elő
Komlóssy Emma énekesnő, Szántó Gáspár operaénekes, Palló Imre, az Operaház tagja és Kurucz
János, a népszerű dalszerző. Közben az Operaház kitűnő balettkara, Brada Ede balettmester
vezetésével eltáncolja a palotást, körmagyart,
csárdást, korhű jelmezekben. A kíséretet részben
Kurucz Jáno , részben ifj. Berkes Béla zenekara
látja el. Jegyek 4—18 koronáig a Színházi Élet
boltjában (Erzsébet-körut 29 ) és a Royal-Apollóban kaphatók.

r
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Szerkesztői üzenetek
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és -azok megőrzésére
nem vállalkozunk.)
Andersen. 1. Fasor 21. 2. Újpesti-rak part 4.
3. Szentkirályi u 6. 4. Anürássy-ut 83. 5. Rákúczi-ut 28. — Fényes, Pálmonostora. A „Pacsirta" szám elfogyott; „Sztambul rózsája"-szám
kapható. — Régi idők rajongója. Majd kikeressük az adatokat és legközelebb közreadjuk. —
Ceglédi kisleány. A Színházi Élet a nem előfize ő olvasóinak is mindenkor készséggel válaszol 5 színházi tárgyú kérdésre. — Mozicsitlag.
1. 1896 okt. 25-én született; miután színészek
voltak a szülei, már kis gjerekkoiában játszott
a színpadon. 2. Ép ezért nem is kellett színész
iskolát végeznie. 3. Igen. 4. Király-utca 95. —
Ignotus. 1. 1891. március 31 én született Kisvárdán. 2. Royál-szál'ó. 3. Még nőtlen. 4. 1886-ban
született. — Sára. A szinlapokat nem őrizzük ;
a pontos adatokat a szinház titkára tudja. —
Művésznő. 1. Temesvár, színház. 2. Cime: Starfilnigyár, Kossuth Lajos-u. 13. 3. Szerecsen-u. 57.
4. Bécsi-u. 1. 5. Király u. 95. — Városi Színház.
1. 1893-ban született. 2. 3 eve. 3. Magyar Színház tagja volt, előzőleg a Modern Színpadnál
működött. 4. Fizetése magánügy. 5. Rákóczi-ut 51.
(A többi kérdést máskor tessék hozzánk intézni,
miután csak ötre adunk választ, ön pedig 11
kérdésre vár feleletet) — B. Margit. 1. Cime:
Temesvár, szinház. 2. Belvárosi Szinház. 3.
Rudolf-tér 1. 4. Nem ad. — Kíváncsi bakfis.
mfe.

/g%k. a a krém, rózsa, fehér
estélyi púder 3
? 9 s z í n b e n .
Eau de
Cologne, Dido" a legideálisabbarcápoló szer.

—O I D O

Kósza hir. — Pe'rtics. Molnár Ferenc .Farkas"
cimü játékának' bemutatója 1912 november 8-án
volt a Magyar Színházban, 100-ik előadása 1913.
április 1-én volt.
— K. Ernő, Debrecen. Előfizetése ápr. 30-án
jár le. — Minden meg van bocsátva. Lezártuk a
pályázatot. — Gabi. Szabad, de csak helylyelközzel. — T. /. Sz. Tessék a Szinész-gyesületriél megkérdezni. L. Ferenc. Nem üti meg a mértéket. — K. Erzsi. 1. Márc. 31-én van a születésnapja. 2. Nőtlen. — l'imádó. 1. Vorösmarty-u.
18-b. 2. Igen. 3. 34.— Ha jön a tavasz. Mi célból szükseges tudni ?
Kíváncsi. Nem színházi kérdés. —• K. Manci,
Salgótarján. 1. Igen. 2 Mindegyik iskolában másmás a tandíj. 3. Szükséges.'- Baross-tér 14.
Igen, ő vezeti ezt a rovatot. — Mimóza. 1. Vörösmarty utca 78/b. 2. Szondy-utca 98/a. 3. Palotatér 5. 4. 5. Nincs meg. — Kis kíváncsi. 1. Ha
tehetséget fedeznek lel a jelentkezőben: ugy
tandíjmentes is lehet. 2. Majd megírjuk a Színházi Élet ten. — Szőke G. Vörösmai ty-u. 78/b.
— Sz. K. S. Pesti illetőségű. — Nyári kaland.
1. Bíró Lajos. 2. Nem. 3. 26. 4. Van 5. Épitész.
— Április. 1. Rajta van a Színházi Élet homlokirásán. 2. Maga a jelenlegi főszerkesztő szerkesztette munkatársai segítségével. 3. Egy. 4. 25.
5. Royál-szálló. — Don Juan. Vallási kérdésekre
nem válaszolunk. — E. fenő. Nem küldte be. —
Érdeklődő. Tompa Béla (és nem Kálmán) az
illető. Információja téves, mert minden este
játszik. — H. J.E. 1. Ugyanaz. 2. Rákóczi-ut 28.
3. Rákosi iskoláját járta, Münchenben Bianchi
Biankánál tanult később. Első fellépte a Sevillai
borbély Rozina szerepében volt a Nepoperában.

PRAUNNE

bloos, pongyola és
jupon különlegessé,
gek m é l y e n i.-szállított á r a k mellett.
V „ H o n v é d - u t c a 38.
V í g s z í n h á z al s z e m b e n
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NËMZEH (ROYAL) KABARÉ
binden este - t 7 órahor. Vasár- éa tlnnepnap - a 3 órakor
a szen áciős u j műsorral
Virágh Jenő vendégfelléptevei
ÍRTAM EÖV DKÁSIÍT!
B^keffy Lásal* tréfája

-

HASZNÁLJON

V

Gl-ei CREMET
ARCCRÍM 1

KÉSZÍTI;

P U D E R ! 41-01 KOZMETIKAI

IMAOK®) LABORATÓRIUM
vuurtís t u a

xturmdtte

Finom arcbőrt
n y e r , ha

TÖRVÉNY NEVÉBEN

NEM AXAROÁ ANVÓST LÁTNI

Szö*e Szakáll aktuális
tréfája

Tr.fa
irta : Sióké Sískátl

HÁZI KONCERT

CIGAA-RETAA !

Békeffy Liszió
tréfája

Bltiett
irta : Pái'tos Jonö

Vir.14h Jenő Solti Hermin, Papp János, Salamon
Béla, Zöldi Márton, Forgács Jenő Sándor Stefi,
Máté Sán Sor, Cyenis Ede, Dezsőlfy Lá. 16 és Bárdi
Irén Pártos J e n ő és Morvái Böstte, Arányi Jó/.sef,
Gombócz Vilma, Kardos J í z s e f 6b az ös»2tB Bzinh&zl és varieté-attrakciók fellépte.

EUFEMIA

arckt é m e t
használ.
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n egtanit minden zeneKedvelőt vagy kezdőt a legrövidebb időn belül, ügyes
példákkal m a g j a : á z z a az iskola, miként kell kottát olvasni és tárogatózni ugy,
h gy tanítóra egyáltalán nincs szükség és mégis gyorsan tanulunk A „ W á g n e r " féle tárogató-isHola gyönyörű magyar népdalokat, ujabb magyar és régi Kuruc
clalehat tartalmaz, többek között:
Csillagfényes n y á r i é j j e l
Messze m e n t é l , n e g y o n messze
Cserebogár, s á r g a c s e r e b o g á r
Ha majd egyszer a síromon
Vallomás
Három hervadt róz a
Fürdik a ho!dvi!ág
Kék nefelejis
U g y m é g s o h a s e m volt
OcsKay brigadéros
Hoffmenn meséi-bői
Eredeti Rákóczi-nóta
Bordal a „Bánk bán"-ból
Bihari kesergôje
,,Tosca" o p e r á b ó l
Zsindelyezik a kaszárnya
L e s z o p o m a j ó b o r t stb. stb.

*

A „Wáymr" féie tárogató iskola gyönyörű
ábrákkal, nagy a l a k b a n , finom kivitelben, csekély 6 k o r o n á é r t kapható minden papír-, könyv- és zenem ű k e r e s k e d ő n é l , i agv a kiadónál

WÁGNER

országszerte elismert
e l s ő r e n d ű magyar
hangszer és beszélőgépek nagy áruháza

B u d a p e s t , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 15. s z .
Vidéki rendeléseknél az összeg e l ő r e küldendő ! Wágner féle tárog a t ó k 500 koronáig ! Á r j e g y z é k 50 fillér értékű bélyeg ellenében.

Óvás ! Figyeljen a „WÁGNER" névre, hogy máshoz be ne tévedjen.
W i
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— Csap, posta. 1. A kiadóhivatal elküldte már
a hiányzó számokat. 2. Előfizetése április 31-én
jár le. — Oszkár. Nem köteles visszaküldeni.
Ezért ajánlatos előbb még egy példányt készíteni az eredeti kéziratból. — Babér. Lehet
készíttetni. A felirata ez lehet : „N. N. színművésznek, Győr város kedvencének, — tisztelői.
1919 május". — Szó sincs ráta 1. Csanádiutca 21. 2. Hajó-utca 8—10. 3. Kecskemétiutca 13. — H. Zêltàn. 1. 1895-ben született
Budapesten. 2, Baross-utca 8. — G-imádó. Kérdéseire megtalálja a feleletet a Szinházi Élet
e heti számában. — G. M. Életrajzát már
nagyon sokszor megírtuk a Szinházi Élet-ben. —
Babus. 1. Nem küldte meg. 2. Füleken született
1888 junius 13 án. — Kecskeméti. A Szinházi
Élet szívesen válaszol a nem előfizetőknek is,
erről egyébként ön is meggyőződhetett már.
K. Boriska. 1. Rákóczi-tér 16. 2. Már elhagyta
a szanatóriumot. 3. Miklós, Vica, Buba. 4. Királyutca 102. 5. Rákóczi-ut 76. — Méva. 1. Előfizetése 1909 junius 30-án jár le. 2. Már nem aktuális. 3. Most van folyamatban a visszaküldése.
4. Bekötési tábla ára K 6-50. Mi nem vállaljuk
a bekötést. — S. Bözsi. 1. A Smnházi Élet már
szombaton kapható. 2. Király Ernő 1884 április
26-án született, a nyitramegyei Kiskeszin. 3. 1902ben lépett a szinipályára. — Sulamith. 1. Egyelőre még ott sem tudják. 2., 3. Különféle árban
kaphatók. Bővebbet a kiadóhivatalban. — Kereskedelmista. Nem jelent meg.

Berlini KoziretiHai intézet. í^ftíftrí
József 49 51. Tanítványok felvétetnek. Hajszálakat, ezeplőt
ezeniőlosöt, mitessert eltávolít villanynyal. Archámlasztáa

AKAQ d N HEGEDÜLNI!

Szinházi képrejtvény

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sorsolunk ki.
I. díj : Egy magyar író színműve. (E héten
Garami Ernő: „Megváltás felé" cimü színművét
sorsoljuk ki.)
II. díj : Egy művészi arckép. (E héten Fedák
Sári fényképét sorsoljuk ki.)
III. dij : Egy kotta.
A Szinházi Élet 15. számában közölt betürejtvény helyes megfejtése : Orvosok. Megfejtették
589-en.
Gaiamszeghy: „Hung-Yü" cimü könyvét Weisz
Samu, Izabella-utca 73. Dömötör Ilona fényképét Bákalyár Mária, Erzsébet-körut 24. és a
kottát Szólás Lipótné, Bethlen-u. 14. nyerte el.

NEMZETI (Royal) ORFEUM
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL.JÓZS. 121-68
Minden este S /4S órakor
oaOtBrtök, vasár- és ünnepnap d. u. V<3 órakor előadás

Világ p r o l e t á r j a i

egyesUIjeteH !

Zenés jelenet, irta : Zerkovitz Béla.
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Kitűnő hangú

HEGEDŰT

SIDI

FEKETE MIHÁLY
mesternél,

Budapest, VIII., Jézsef-körut 9. sz.
Hangs2 etek, grammofonok legnagyobb választékban

Budapest, Koronahercegutca 10. IV., Calvin-tér

RQK0K0 JELENET

előadjak : Kovács LUI! es Kertész Erzsi

PAPP JÁNOS
SÁNDOR STEFI
Dr. ERDÉLYI GÉZA
LIESZKOVSZKYARANKA GOMBÓCZ VILMA
és a pompás áprilisi műsor összes attrakciói

E L S N E R
női d

URBANIS

K. SOLTI HERMIN és VIRÁG JENŐ

habos
jávorfából, vonóval
együtt k a p h a t ó :

J p ^ l W l k Hangszer Otthon

LUCIE GAND

Fióküzletek: Rákóczi-ut
32., II., Buda, Fö-utca 52

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14.

