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Mindennap olvasok egy-egy régi, 
színházi csillagról, aki sokéves szüne-
telés után, most ismét visszatér a szín-' 
padra, homálybaborult nevek ragyognak 
föl újra a nyilvánosság előtt, de egy 
névről, mely a legfinomabb muzsika 
bájosságával csendül felénk fiatalságunk 
távolából, sohase hallottam a régi esték 
óta, amikor harminckrajcáros diákjegy-
gyei álltam végig az előadásokat a 
Nemzeti Szinház karzatán. Óh, mily 
hálátlan, mily feledékeny a világi 
A régi igazságot, hogy a szinész abban 
a pillanatban meghal, mikor végkép 
eltávozik a papirsziklák és vászonerdők 
közül, senkise erősíthetné meg jobban, 
mint a nyolcvanas évek legbájosabb 
magyar naivája, a Szigeti József, Nádai, 
Halmi, Újházi, Vizvári pártnere, a leg-
drágább színpadi nő, akit ebben az or-
szágban látnunk és hallanunk adatott. 
Hallottatok-e valamit, ti színházi rajon-
gók, a Molnárné nevéről, aki nekünk 
valamikor a finom kis párisi asszonyo-
kat játszotta s messze a Rejane-ok virág-
zása előtt, az árvalányhajas Tamássy.-
korszakban, francia finomságot és illatot 
terjesztett maga körül a régi, Kerepesi-
uti színpadon ? Öregek, akik a maiak-
nak a nevét se ismerik, álmadozva 
hunyják le szemüket s elfelejtett meló-
diákat hallanak a szivük mélyén, mikor 
az ezüstöshangu Cyprienne-re gondol-
nak, aki egy estén, sikerei tetőpontján, 
egyszerre csak lehullott a szinpad hori-
zontjáról. 

Hova tünt a gyönyörű kis Molnárné, 
akibe valamikor mindnyájon szerelme-
sek voltunk, akinek kedvéért habozás 
nélkül feláldoztuk a vacsoránkat, mert 

harminckrajcárnyi vagyenunktól, fájda-
lom, csak a művészetre telt. Azt hiszem : 
férjhez ment valami gazdag erdélyi úr-
hoz, egyik napról a másikra otthagyta 
a színpadot s harminc év óta sohase 
láttuk többé nyomtatásban a nevét és 
sohase tapsolhattuk többé véresre a 
kezünket, hogy mégegyszer megpillant-
hassuk a függöny előtt. 

Milyen lehet a karcsú Cyprienne, mint 
öreg asszony? Hol él most, gendol-e 
még vissza a színpadra, ahol asszonyi 
gráciájával, fiatal szépségével, finom 
spinétekre emlékeztető hangjával egy-
kor valamennyiünket meghódított. Am ig 
egy erdélyi falu gazdasági udvarában 
tipeg, csirkéket nevel vagy régi regé-
nyeket olvas, visszaemlékszik-e még a 
színházi estékre, mikor a gáláns Halmi 
udvarolt neki a régi, francia víg-játékok-
ban ? Nem ejt-e könnyet néha a meg-
sárgult szerepkönyvekre, melyeket még 
bizonyosan ott őriz a fehérneműi között, 
s nem hunyja-e be olykor ő is álma-
dozva a szemét, mint mi, régi szerel-
mesei, akik a mult fájdalmas szépségei-
től megrészegülve fekszünk párnánkon, 
mikor az éjszaka a fiatalságunkba vezető 
fehér utat megvilágítja előttünk. 

Egy távoli dal, mely. egyszerre el-
némult a sötétségben, eey pásztortűz, 
mely éjszakai utunk közben beleveszett 
az erdő sűrűjébe; ez volt nekünk a 
Molnárné művészete. Mily irigylésre 
méltó sors: szépnek, fiatalnak, erősnek, 
virágzónak maradni meg az emberek em-
lékezetében, akkor is, ha a kegyetlen idő 
szarkalábakkal rajzolja tele a »ima arcot, 
ha o hajlékony termet öregesen íáradtá 
lesz, ha a csillogó, sima hajat lassanként 
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a talapzatról, ahova hálás és lelkesedő 
kortársaik állították őket ? 

A csilingelőhangu kis Molnárné akkor 
ttint el, mikor legjobban tapsoltunk neki 
és hiába lett belőle tiszteletreméltó 
matróna, a mi szivünkben ő mindig a 
bájos és illatos virágszál marad, aki 
fiatalságunk rég bezárult kertjében virí-
tott. O mindig fiatalon, diága, pikáns 
kis mosolygással, hófehér ruhában, üdén 
és harmat frissen fog járni a régi park-
ban, illúzióink, ifjuságunk és álmaink 
parkjában, melyből a poros országútra 
kikergettek bennünket. 

A Porticii néma cimii opera megírására Seribet 
Bigottini nevü táncosnő inspirálta A kitűnő 
táncosnő 1826-ban lel pett a pályáról és Seribe, 
ki jelen volt a bucsuelőadáson és sajnálta a 
táncosnő távozását, elhatározta, hogy oly 
szerepet ir a művésznőnek, a melyben csak 
aicjátékra van szükség. A munkája elkészült, 
Auber megírta hozzá a zenét és megszületett 
a Porticii néma cimü opera. 

{Színházi Látcső, 1863 

belepte a dér ezüstje. Mi lett volna 
Byronból, Puskinból, Petőfiből, ha egy 
hosszú emberi élet fájdalmai, szenve-
dései és megalázásai után rajzolódott 
volna bele alakjuk a világ köztudatába? 

Mi botorkáló lábbal és homályos 
szemmel járjuk az élet útját, agyvelőn-
ket belepi a vénség rozsdája, de ők 
fiatalok és erősek és diadalmasak fog-
nak maradni az idők végéig, mert a 
könyörületes halál virágzásuk pompájá-
ban konzerválta őket az utókor számára. 
De a zsarnok és vérengző Napoleonok 
ép oly kevéssé tudják megválasztani 
visszavonulásuk időpontját, mint a Sarah 
Bernhardok, akik nagymama korukban 
is nadrágszerepet játszanak vagy az 
egykori szabadsághősök, akik még para- • 
lizisük legbujább virulásakor se tudják 
otthagyni a közélet porondját. Az öre-
geket tisztelnünk kell, mondják a biblia 
bölcsei, de van e fájdalmasabb látvány 
az életenergiát szimuláló véneknél, akik 
a saját fiatalságuk ércszobrát döntik le 

Darry Disk (Grossmann Imre) és Rónai Alice a „Kormánybiztos" cimü film kibékülési jelenetében 
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Andrejev Leonid 
„AZ EMBER ÉLETE" SZERZŐJE 

A Magyar Színház újdonságénak, „Az em-
ber élete" cimü nagyszabású szimbolikus szín-
műnek szerzője, Andrejev Leonid, nem isme-
retlen a magyar olvasóközönség előtt. Két 
nagyobb műve örvendett eddig nálunk nagy 
olvasottságnak. Az egyik „A vörös kacaj" cimü 
hatalmas regény, melyet az orosz-japán háború 
idején irt. A „vörös kacaj" a háború, a háború 
borzalma, szenvedése, rettenetes őrülete és 
kevés iró irt le oly szavakat és gondolatokat 
az embermészárlásról, mint Andrejev. Mint 
Gorkij, ő is a proletariátus irója. Az orosz 
kisember, az esett, nyomorult emberek az ő 
hősei és másik, magyar nyelven is megjelent 
művében, „A hét akasztott"-ban ezekről i regy 
megkapó történetet. 

Hogy lycsoda Andrejev Leonid, arra nézve 
legjobban megfelel ő maga, rövid kis önélet-
rajzában, amelyet műveinek összegyűjtött ki-
adása elé irt az orosz kiadó fölkérésére. 

1871-ben születtem Orel városában s ugyan-
ott jártam a gimnáziumot is. Mindig a leg-
rosszabb tanulók egyike voltam, a hetedik 
osztályban csakugyan a legrosszabb, magavise-
letből többnyire kettesem, de gyakran hárma-
som volt. Iskolában töltött éveim legkedvesebb 
emlékei a szünetek, valamint azok az órák, 
amelyeken kikergettek az osztályból és a fo-
lyosókon csatangolhattam. A folyosó ilyenkor 
csöndes és kihalt volt, lépteim élesen vissz-
hangzottak a nagy csöndeségben. Jobbról és 
balról zsúfolt osztályok ; valamelyik rejtett ha-
sadékon napsugár lopódzott be és ragyogva 
sziporkázott a legutóbbi szünet alatt felkavart 
porban. Minden olyan titokzatos, olyan érde-
kes volt, valami egészen különös hatást tett az 
emberre. 

Atyám földmérő volt, még gimnáziumba jár-
tam, mikor meghalt és igy később, az egye-
temen, gyakran gondokkal kellett küzködnöm. 
Az első félévben, melyet Pétervárott töltöttem 
sokszor éheztem, ez azonban nem annyira sze-
génységem, mint inkább ifjúi tapasztalatlan-
ságom következménye volt : még ma is szé-
gyenkezem, amikor elgondolom, hogy gyakran 
két napig is koplaltam, holott volt még szek-
rényemben két-három nadrág, két felöltő és 
több más ruhadarab. 

Tanulmányaimat Moszkvában fejeztem be. 
Anyagi tekintetben itt jobb dolgom volt : bará-
taim és a segélyegylet támogattak. Egyebekben 

azonban jobban szerettem a pétervéri egye-
temet : ott sokkal szervezettebb a diákság 
és a sok zárt csoport között könnyen meg-
találja az ember a legmegfelelőbbet, melyhez 
csatlakozhat. 

1894-ben öngyilkossági kísérletet követtem 
el. Nem sikerült, minden következménye egy 
törvényesen előirt egyházi vezeklés és egy ár-
talmatlan, de gyógyíthatatlan szívbaj lett. Erre 
az időre esnek első irodalmi kísérleteim, bár 
a festészetben, amivel kora ifjúságom óta fog-
lalkoztam, sokkal több örömöt leltem. Arc-
képeket festettem, három és öt rubelért darab-
ját, de később, amikor már többet tudtam, tiz, 
sőt tizenkét rubelt is kaptam egy-egy képért. 

1897-ben államvizsgát tettem és a jogi pá-
lyára léptem, de rövidesen fölhagytam ezzel a 
mesterséggel. Elvállaltam egy nagyobb lapnál 
a törvényszéki tudósitói állást. Nagy elfoglalt-
ságom miatt nem folytathattam jogi gyakor-
latot, mindössze egy pöröm volt, azt is elvesz-
tettem minden fórumon. 

1898-ban irtam ugyanebbe a lapba az első 
elbeszélést, ettől kezdve megmaradtam az 
irodalom mellett. Maxim Gorkijnak sok baráti 
tanácsot és útbaigazítást köszönhetek. 

Ez Andrejev Leonid, „Az ember élete" érde-
kes szerzője. 

R. TÓTH JÓZSEF 
a kollektiv társulat tagja 
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A főherceg vizsgája 
Ez az uj páros-játék, a Színházi Elet 

multheti közleménye óta szélesebb 
körben is kedveltté lett és ma már 
nagyon sok ötletes és leleményes 
ember szórakozik „a főherceg vizsgája" 
cimü kedves, mulatságos elmetornával. 
A játék, mint emiitettük, nagyon egy-
szerű, nem kell hozzá semmi segéd-
eszköz és ketten játsszák, akárcsak a 
legszelídebb commerce-játékot. Az egyik 
játékos az ifjú főherceg, a másik a 
vizsgáztató tanár. A vicc a dologban 
az, hogy ennél a vizsgánál a tanár is 
megbukhatik, mint a tanuló, sőt szigo-
rúan véve csak a tanár bukhatik meg, 
mert a vizsgázó ifjú fenségnek, igen 
természetesen, minden körülmények 
között át kell csúsznia. A hallgatóság, 
mely ez esetben a kibicek szerepét 

Diósy Edith énekesnő 
(Angelo felv.) 

tölti be, van hivatva megállapítani, 
hogy ki a nyertes, vagyis, hogy mag-
bukott-e a tanár vagy sem. 

Mert ha valóban ros^z a felelet és a 
tanár nem tudja elfogadhatóvá tenni, 
nem a főherceg bukott meg, hanem a 
tanár. A tanárnak tehát, hogy pozícióját 
megmentse, ki kell jelentenie, hogy a 
válasz igenis helyes volt és meg kell 
magyaráznia, miért volt helyes. 

Múltkori ismertetésünk végén a leg-
rettenetesebb helyzetben hagytuk a 
szegény, izzadó tanárt, aki hosszas 
gondolkodás után sem tudott magya-
rázatot adni a főherceg feleletére. 
A kérdés ez volt: „Hogy hivják Arad-
megye hasonnevű fővárosát?" A fő-
herceg erre gondolkodás nélkül azt 
válaszolta : „Hason." A Színházi Elet 
olvasóit kértük fel, hogy segítsenek, 
súgjanak a szegény tanárnak, hogyan, 
mivel magyarázhatná jóra ezt a hihe-
tetlenül bornirt feleletet, el is halasz-
tottuk a vizsgát, hátha megmenthető 
a szerencsétlen tanár, de hiába. Egy 
sugó sem jelentkezett és igy — ugy 
látszik — végérvényesen ki kell mon-
dani, hogy a tanár megbukott. Lehet, 
hogy még ki tudja köszörülni a csorbát, 
de a szénája, ez idő szerint, nagyon 
rosszul áll. 

A későbbi kérdéseknél és feleletek-
nél a tanár már ismét megtalálta lelki 
egyensúlyát. A következő vizsgálati 
tárgy ugyanis a számtan volt és a 
következőképen pergett le : 

Tanár: Mondja meg fenséged, mennyi 
6 meg 24? 

Főherceg: (Egyszerűen) Leninváros. 
Tanár: (Nagy lelkesedéssel) Kitűnői 

A főherceg őfensége alaposan átgon-
dolt válaszával tanúságot tesz éles lo-
gikájáról, mely egyik legfőbb alapfel-
tétele az aritmetika tudományának. A 
hatos és huszonnégyes számok össze-
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g e z é s e valóban Leninvárost eredmé-
n y e i , mert ahhoz, hogy kijussunk 
ebbe a budapestkörnyéki kies községbe , 
e lőbb a Nagykörúton egy hatos, majd 
a Baross-utcánál egy n u s z o n n é g y e s vil-
lamosra kell szállnunk. A főherceg ur 
ő fensége ezt az egész logikai láncolatot 
egyszerű és meg lepő tömörséggel fejezte 
ki, amikor arra a kérdésre, hogy mennyi 
6 m e g 24, azt felelte, Leninváros ! 

A tanár tehát ez esetben átment. 
Lássuk most a művészettörténetet, 

amely ugyancsak tekintélyes számú 
variációra ad alkalmat. 

Tanár: Sz íveskedjék f enséged meg-
mondani, ki festette Leonardo da Vinci 
képeit ? 

Főherceg: (Rövid gondolkodás után) 
Molekula. 

Tanár: (Kissé meghökken, a kibicek, 
akarom mondani hallgatók, megijednek, 
de a tanár máris a helyzet magaslatára 
emelkedik) N a g y o n jól van f e n s é g e s 
uram. A legújabb művészettörténeti 
kutatások, mint tudjuk, megállapították, 
h o g y Leonardo da Vinci atheista volt, 
tagadta az ember isteni származását 
és minden élet és emberi cse lekvés 
végokait az e lső sejtben kereste. Ennek 
az atheisztikus ideológiának megfe le -
lően Leonardo önmagát csak e g y sejt-
alakulatnaky egy molekulacsoportnak 
tartotta és igy végeredményben azokat 
a halhatatlan műremekeket , melyek 
ecsetje alól kikerültek, egy molekula 
festette. 

A hal lgatóság megkönnyebbülésére 
tehát a tanár ismét nyert é s a főherceg 
révedező tekintettel várja az ujabb 
kérdéseket, miközben a s zegény tanár 
kétségbeesetten kutat olyan kérdések 
után, amelyekre lehetetlen rossz fele-
letet adni. Mi is várjuk olvasóinktól a 
további szép példákat ehhez a kedves, 
mulatságos játékh«z. 

Martinovics Színház 
V«ládi kttonasxinház a fiatal, de már is 

szép reményekre jogosító Martinovics Színház» 
mely az Ullői-ut és Ferenc-körut sarkán, a 
volt Mária Terézia laktanyában tartja előadá-
sait. A színészei : katonaszinészek. A közön-
sége hálás, lelkes, megértő közönsége, mely 
főleg katonákból és a katonák hozzátartozói-
ból áll, minden este zsúfolásig tölti meg a körül-
belül négyszáz személy befogadóképességű 
nézőteret. A programmja ennek a színháznak 
szociális színművek, népszínművek, drámák, 
melyek mind a legprecízebb, leggondosabb elő-
adásban kerülnek szinre. De azért tréfákkal, 
vígjátékokkal, bohózatokkal, szóló számokkal 
is szórakoztatja a szinház kitűnő gárdája prole-
tár közönségét. Bámulatos, hogy egyszerű esz-
közökkel, egyszerű díszletekkel milyen művészi 
teljesitményeket produkál a Martinovics Szinház. 
A közönség feszülten figyel mindenre, úgyszól-
ván belekapcsolódik az előadásba és szívesen és 
sokat tapsol. Nagy része van ebben a szerep-
lők kitűnő játékán kivül a darabok szerencsés 
megválasztásának is. 

A Falu rosszát, ezt a felejthetetlen népszín-
művet húszszor kellett eljátszani, ma pedig 
Garvay Andor nagyhatású drámája, a „Bent» 
az erdőben" van műsoron és le sem kerül 
egyhamar róla, mert ugjy a darabnak, mint az 
előadásnak rendkívüli sikere van. 

A társulat tagjai fölötte népszerűek és rá 
is szolgálnak erre a népszerűségre. Dénes 
Jenő agilis igazgató és amellett kitűnő képes-
ségű alakító színész. Felesége Szőllősi Eta 
megnyerő megjelenésű drámai színésznő. Nagy 
sikerei vannak Szemlér Józsa széphangu éne-
kesnőnek és Váradi Ferenc énekesnek, ki 
egyúttal füttyművész is. Skultéti Béla csupa 
erő, csupa tüz, Keresztesi János jóizü komikus. 
Temperamentumos táncosnő Fekete Lili s 
közvetlenül játszik Tóth Kálmán. Pázmándi 
Kárply alakításai is értékes színészre vallanak. 
Vécsey Sándor karmester kiválóan dirigál. 
A társulatnál vendégképen fellépett Paulai 
Erzsi is a Pillangó kisasszonyban és Kiiithi 
József a Siralomházban cimü darabokban, 
Állandó vendége a társulatnak Komléesi 
Emma, az ismert népszinműénekesnő. 

A Martinovics Szinház teljes odaadással, 
páratlan rátermettséggel, hivatása eddigi dicsé-
retreméltó teljesítésétől áthatva, megértően áll 
a proletár kultura szolgálatában. 
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zeneszerzők, a zongora hangjaira bizzák leg-
egyénibb, legintimebb művészi vallomásaikat. 
Ily módon az összes hangszerek között a zon-
gora irodalma lett a leggazdagabb, a legtar-
talmasabb, legváltozatosabb. Azután meg hoz-
zájárul a zongora favorizálásához a hangszer 
természete is. Azt szokták mondani, hogy a 
zongora a leguniverzálisabb hangszer, mert 
minden kifejezési lehetőséget megad. Mit jelent 
ez ? Mindenekelőtt azt, hogy a zongora önma-
géban, más hangszer kísérete vagy együtt-
hangzása nélkül élvezhető, mert akárcsak az 
orgonán, a nálánál jóval régibb és ma is tö-
kéletesebb hangszeren, nem homofon, hanem 
többszólamulag szólaltatható meg. A zongorán 
nem csak a melódiát játszhatjuk, de egyide-
jűleg hozhatjuk hozzá a kíséretet is és ugy az 
egyiket, mint a másikat változatosabbá tehetjük 
azáltal, hogy egyszerre több szólam harmonikus 
együtthangzásában reprodukálhatjuk. Ezek a 
nagy előnyök tették a zongorát népszerűvé, 
lehetne mondani családi hangszerré és éppen 
mert a legelterjedtebb hangszerré vélt, növe-
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ê f», Szendy Árpácí 

A hangversenytermek hősei között, kiket 
sorra veszünk ebben a kissé szeszélyesen össze-
állított ciklusban, a legtöbben vannak a zongora 
mesterei. Nem csak a ma élő művészek között 
vezetnek számban a pianisták, hanem minden 
időkben, amióta csak hangversenyek vannak és 
általában a hangszer mint exekutiv művészeti 
eszköz szerepel a virtuózok kezében, igy van 
ez. A magyarázat igen egyszerű : két évszázad 
óta a zongorán élik ki magukat a legnagyobb 

A ZONGORA MESTEREI 
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kedett meg- irodalma, mely magával vonta a 
reprodukáló művészek megsokasodását. 

A zongora irodaiménak és művészetének 
fejlődése együtt halad magának a hangszernek 
fejlődésével. A tizennyolcadik század elején 
még nem ismerik a tulajdonképeni zongora-
stilust, mert az e korban használatos hang-
szerek még nem oly tökéletesek, hogv azokon 
egy mai értelemben vehető zongora-stilus 
fejlődhetett volna ki. E korban csak az orgona-
zene és a francia clavecin-t, a mai zongora 
ősét művelő zeneszerzőknek gitárpengéshez 
hasonló hanghatású cikornyás rokokódarabjai 
azok, amelyek a zongorastilust megközelítik. 
Ezeket az elemeket nemesiti Bach János Se-
bestyén azzal, hogy a korában használt clavi-
cembalo-ra irt műveiben alkalmazta az olasz 
hegedüzene elemeit is. Ez magyarázza, hogy 
Bach művei már zongoraszerübbek, mint előd-
jeié és ma is élvezetesek a zongorán. Bach 
Fülöp Emánuel már kísérletezik a zongora-
szonátával is. Mozart korának híres zongora-
művésze volt és mint csodagyermek is zongora-
játékával aratta legnagyobb sikereit. 

A zongoratechnika nagy lökést kapott de-
menti Muzio működésétől. Nélküle nem vitték 
volna oly tökéletességre a zogorastilust Haydn, 
majd Beethoven, kinek korában mér megvolt 
a kalapácszongora is. Clementivel kezdődik a 
specifikus zongorairodalom, mely nem az ál-
talános zenéi koncepción alapul, hanem magá-
ból a hangszer természetéből sarjad. A tizen-
kilencedik század nagy komponistái közül sokan 
kiváló zongoraművészek is voltak, a nagy 
zongoraművészek pedig többnyire kiváló zene-
szerzők is voltak egyúttal. Beethoven, mind-
addig, amíg teljes süketsége a nyilvános szerep-
léstől való visszavonulásra nem késztette, 
tekintélyes és nagyszabású zongoravirtuózként 
is működött. Híresek voltak rögtönzései, me-
lyeket ilyeneknek is hirdettek a hangversenyek 
műsorén. A rögtönzés, improvizálás, általában 
erőssége volt Beethovennek, nagy művei egyes 
részei is egészen ugy hatnak, mintha rögtön-
zöttek volnának. Népszerű pianista volt Schu-
bert Ferenc, kit rajzoló kortársai számtalan-
szor örökítettek meg, amint baráti körben 
zongorázott. Hires zongoraművész, sőt virtuóz 
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volt Schumann, aki feleségével, Wieck Klárá-
val együtt is sok hangversenyt adott. 

Egész«n egyedülálló jelenség a zongora-
művészet történetében Chopin, aki nemcsak 
türeményes zongoravirtuóz, de egyúttal speci-
fikusan zongora komponista is volt: műveit' 
kizárólag zongorára irta és bennök a zongora-
technikának egészen uj fázisait teremtette meg. 
Kiváló zongoraművészek voltak Rubinstein 
Antal, Bülow János, Brahms, Grieg is, akik 
továbbfejlesztették a népszerű hangszer gaz-
dag irodalmát. 

Allegro con moto. 
A zongoraművészet virtuozitása hosszú 

időkre kihatóan és elhomályositlanul Liszt 
Ferencben csúcsosodik ki. Zseniális alkotó-
készsége mellett az exekutiv művészetnek adta 
az elsőbbséget és mielőtt saját kompozícióival 
nyilvánosságra lépett volna, sokáig csak a 
zongorairodalom gazdagításában, vagy szim-
fjnikus műveknek, operáknak, daloknak zon-

THURY ELEMÉR 
nagy sikert aratott a Budapesti Színházban 

szinrekertilt „Jó barátok' főszerepében 

gorára való átírásában merült ki tevékenye ége 
Liszt hihetetlenül tökélesedett, csodálatos tech-
nikája száméra a meglevő zongorairodalom 
nem volt elegendő. Előtte nem ismert nehéz* 
ségek megoldási lehetőségeire volt szüksége 
és e nehézségeket, ezeket a szinte megold-
hatlan technikai problémákat magénak kellett 
fölállítania. A modern zongoraművészet Liszt-
ben érte el legnagyobb tökéletesedését, nálánál 
előbbre azóta se vitte senki ezt a művészetet. 

Liszt művészete, virtuozitása ma is él — a 
tanítványaiban. A ma élő és nagy hírnevet 
szerzett zongoraművészek legtöbbje hosszabb-
rövidebb ideig Liszt-növendék volt és lelkes 
ápolója, fentartója, folytatója lett annak a 
virtuozitásnak, amely Liszt Ferencben inkarná-
lódott. Egyénisége, temperamentuma szerint 
természetesen más és más mindegyik művész, 
de azok! a tradíciók, amelyek Liszt idejében 
a mai német politikában annyira aktuális 
Weimart, Goethe patinás városát tették a 
zongoraművészet világközpontjává, bennük él-
nek tovább. A legnagyobb közöttük kétség-
kívül D 'Albert Eugen, kinek erős individua-
litástól áthatott játékát jól ismeri a budapesti 
közönség is. Egy Beethoven-szonáta D 'Albert 
előadásában felejthetlen élmény marad, önma-
gában való művészi alkotásszámba megy, me-
lyen nem érzik a reprodukálás ize. Az utóbbi 
években visszavonult D 'Albert a nyilvános 
szerepléstől, inkább operákat ir, melyek közül 
egy, a „Hegyek alján" állandó műsordarabja 
a mi Operaházunknak is, de időnként azért 
megjelenik a pódiumon s minden hangversenye, 
hangversenyeinek minden száma igazi, mély-
séges reveláció. 

Liszt-tanitvény Budapest másik népszerű 
vendég-pianistája, Sauer Emil is, kinek Liszt 
mellett Rubinstein is volt mestere. » Mig 
D'Albert a klasszikus szépség, a stilus tiszta-
sága mellett tör pálcát. Sauer inkább tág teret 
enged szertelen^temperamentumának, szeszélyes-
kedik és egyéni hangulatán szűri ét az előadásra 
kerülő kompozíciókat. Ezért illenek jól egyénisé-
géhez Chopin rubatói, mig Beethovenhez csak 
meglehetősen későn tudott elérkezni. Brilliáns 
technikája gyakran olcsó dicsőségekhez juttutta 
csupán a hatás célját szolgáló darskokban, 
nem riad vissza apró trivialitásoktól sem, de 
aíért meghatóan őszinte és igaz tud lenni 
Schumann műveiben is és hallgatói nagy gyö-
nyörűségére interpretálja Beethovent. 

Gyakran járt hozzánk egy időben Bécs-
ből Rosenthal Móric, aki szintén Liszt tanit-
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Szántó Tivadar, 2. Rosenthal Móric, 3. Godowsky Lipót, 4.* Nyíregyházi Ervin, 
5. Gabrilövics Osszip 

ványa volt és szellemes előadásával, pempás 
technikájával nagy sikaraket aratott. Nem a 
nagy virtuózok fajtájából való, inkább causeur 
mint szónok a Bösendorier mellett, 4e igazi 
nemes, mélyen érző művész. 

A magyarok között két kiváló tanítványa van 
Lisztnek, akik azonban nem annyira mint exe-
kutiv művészek, mint inkább pedagógiai műkő' 
désükkel szereztek hirt és tekintélyt. Az egyik 
Szendy Árpád, a Magyar Zenei Főiskola kiváló 
tanára, a művészképző akadémia vezetője, 
kinek keze alól számos kitűnő magyar pianista 
került ki. Mint előadóművész kissé száraz és 
egyhangú Szendy, nincs benne az a művészi 
elan, amely az első pillanattól kezdve szoro-
sabb lelki kapcsolatot teremt az előadó és a 
hallgató között. Szendy zongorázása az, amit 
közönségesen „proFesszoros"-nak szoktunk 
nevezni : hibátlan, kitűnő, technikailag, frazi-
rozás szempontjából mintaszerű, de — talán 
éppen mert csak ez — nem ébreszti a hallgatók-
ban azokat a belső emóciókat, amelyeket csak 

a zenében egyéniségüket is adó nagy művé-
Mek tudnak kiváltani. 

A méalk neve« magyar Liiat^aaitváaiy Ttmán 
István, aki hossz« idln át a Zanaakadémia 
népszerű tanára volt, azóta pedig, hogy évek-
kel ezelőtt megvált az intézettől, igen ered-
ményes pedagógiai működést folytat magán-
úton. Mint előadóművész Tornán jóval tempe-
ramentumosabb Szendynél, a játéka is, elő-
adásmódja is választékosabb és változatosabb. 
Évekkel ezelőtt, amig nem teljesen a tanítás-
nak szentelte tevékenységét, nagyon kedvelt 
előadóművész volt, ki külföldön is sok szép 
sikert aratott. 

Adagio. 
A logikai folytonosság kivánja, hogy a ma-

gyaroknál maradjunk. Tornán István két kiváló 
tanítványáról kell szólni, akik többek, nagyob-
bak lettek mesterüknél — a mester igazi örömére 
és dicsőségére. Mindketten büszkeségei és 
vezetői ma a magyar zeneművészetnek. Az 
egyik Bartók Béla, aki épen az elmúlt hang-
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verseny-évadban bizonyította újból be, hogy 
a legnagyobb magyar zongoraművész lett 
volria, ha nem hagyja abba a reprodukáló 
művészetet az alkotóművészet kedvéért. Le-
nyűgöző erejű, igazi pianista őstehetség Bartók 
Béla. Nem csak előadja, átéli és lélekben 
maga is megkomponálja azt, amit előad. A 
Zenei Főiskolán nagyszerű pedagógiai tevé-
kenységet fejt ki, nagyszabású alkotásaival 
fejleszti azt a magyar zenei formanyelvet, 
melyet ő maga teremtett meg magának és a 
mi számunkra, de az idei virtuóz-reneszánsz 
után talán remélhető, hogy a jövőben mind 
gyakrabban jelenik meg zongora mellett a 
hangversenyteremben is. 

Dohnányi Ernő. Tornán István tanítványa, 
diadala ő is. Kell-e elmondani e helyen is, mit 
jelent e rendkívüli művész a mi számunkra ? 
Szükséges-e rámutatni ma arra, mit köszönhet 
a magyar zenei kultura annak a néhány esz-
tendőnek, mely azóta telt el, hogy Dohnányi 
Ernő ismét itthon van és nekünk szenteli 
egész lelkes, áldásos tevékenységét ? 

Schumannról ha olvasok, a Davidsbündler 
Írásait ha lapozgatom, Dohnányira kell gon-
dolnom. Ilyen lehetett a fiatal Schumann a 
zongora mellett, a klasszikusok elgondolásá-

KRUDY ILONKA 
ai Országos Színművészeti 'Akadémia drámai 

növendéke 

ban. Beethoven tavaszi szonátája Dohnányi 
előadásában az elmúlt zenei évad legszebb, 
legmaradandóbb emléke. Hogy él, hogy vi-
rágzik ki ujjai alatt minden kótafej ! Rügyező 
fák, bokrok zöldelnek, részegítő illat árad az 
első tételben és a tavaszi szellő pajzán játéka 
legyezi az arcot a Scherzoban. Szebben, neme-
sebben ma kevesen játsszák Beethovent. 

Emlékeztessünk néhány kamaraestre, me-
lyeken Dohnányi interpretálta keveseknek szóló 
műfajban a zongora férfias szólamát ? Vagy 
idézzük vissza annak a hangversenynek annak 
előtte ismeretlen aromáját, amelyen Bartók 
Bélának a koncertteremben eddig polgárjogot 
nem nyert zongoraművei csendültek elénk ? 
Dohnányinak, e nemes, nagy művésznek érdeme 
mindez és a mi gyönyörűségünk, hogy itt él 
és működik ez a modern romantikus művész . . . 

Az ifjabb generációhoz számit két kiváló 
külföldi zongoravirtuóz, mindketten D'Albert 
iskolájának méltó folytatói. Az egyik Backhaus 
Vilmos, kinek a fiatal Beethoven képeire emlé-
keztető arca élénk emlékezetében él minden 
hangversenylátogatónak, a másik Hoehn Al' 
fréd, aki most kezdi kifutni igazi formáját, 
ízig-vérig művészember mindakettő, tovább-
fejlesztői a modern zongoratechnikának, mely 
annyiféle a megnyilvánulásában, ahányféle a 
virtuóz. 

Allegretto 
Liszt mellett a legnagyszerűbb eredményeket 

érte el pedagógiai téren az orosz Rubinstein 
Antal és fivére, a nem kevésbé kiváló Rubin-
stein Miklós, kiknek keze alól a moszkvai 
konzervatóriumból egész sereg kiváló zongora-
virtuóz került az európai koncerttermek pó-
diuméra. A budapesti közönségnek két kedves 
ismerőse van a Rubinstein-növendékek között. 
Az egyik a mér régebben Amerikában élő 
Gabrílovics Osszip, kinek bámulatos technikája 
jellemzi a Rubinstein-iskolát. A szilaj tempe-
ramentum, szélsőségeket kedvelő művész hosz-
szabb idő óta nem hangversenyzett nálunk 
Amerikában aratja diadalait, hol meg is nősült ; 
nem érdektelen tudni, hogy Mark Twain-neV\ 
a kiváló amerikai humoristának leányát vette 
feleségül. 

A másik Rubinstein-növendék a legújabb 
időkben lett népszerű Budapesten, lenyűgöző 
virtuozitásával, érdekes egyéniségével valóság-
gal lázba hozta közönségét. Ez a művész 
Lhevinne József, aki azt igyekszik — és teljes 
sikerrel — bizonyítani, hogy a zongoratec^-
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Berkes Biri, a Budai Színkör tagja 

nikénak még- a liszti tradíciókon tul is van 
fejlődési lehetősége. Lhevinne művészete nem 
is annyira a muzsikális részben magaslik ki 
mint inkább a technikaiban. A zongora hang-
zási effektusainak olyan fokozását valósitja 
meg, amilyenre azelőtt gondolni se mertek, 
Nagy szerepe van ennél a csuklótechnikának, 
amit az ujabb zongora-módszertan perhorresz-
kál és ami nála — saját bevallása szerint — 
azért olyan tökéletes, mert kisfiú korában nagy 
kedvvel és sokat dobolt. 

Különálló jelenség a modern zongoraművé-
szek között Busoni Ferruccio, a jelen legna-
gyobb zongora-koloristája. Egészen újfajta a 
stilusa, az iskolája, melyet semmiféle tradíció 
nem táplált. Az olasz születésü művész egy 
gráci mesternek volt tanítványa és maga te-
remtett magának egy uj technikai stílust, 
amely iskolává lett. A hangszinek sajátságos, 
billentyűzés által előidézett felfokozásában, 
keverésében áll a technika lényege, melyet 
több Busoni-tanitvány sikerrel fejlesztett már 
tovább. Busoni sokáig működött Bécsben, Ber-
linben, jelenleg Svájcban él, most már keveset 
hangversenyez és szilaj temperamentuma inkább 
tanítványai nevelésében nyer levezetést. 

Presto agitato. -
Liszt és Rubinstein után a legkiválóbb pe-

dagógiai eredményei voltak egy Bécsben élt 
lengyel születésü zongoraprofesszornak, L«sehe~ 
titzky Tivadarnak, kihez messzeföldről zarán-
dokoltak a tanítványok. A Leschetitzky-tanit-
ványok közül kettőről nekünk is meg kell em-
lékeznünk, mindketten népszerűek Budapesten 
is. Az egyik Schnabel Arthur, aki mint finom 
izlésü művész klasszikus művek előadásával 
sok élvezetes estét szerzett mér és mint 
kamarazenész is igaz elismerést aratott. A 
másik Friedmann Ignác, a kitűnő Chopin-
interpretáló, akit nagy honfitársa müveinek 
virtuóz előadása tett Budapesten rendkívül 
népszerűvé. 

Francia iskolából, Saint Saens keze alól 
került ki Godowsky Lipót, a bécsi zenei fő-
iskola híres művészképző professzora, kinek 
technikai bravúrjairól sokat irtak, beszéltek 
annak idején, mikor még sürün hangverseny-
zett. Godowsky valósággal ördöngös mutat-
ványokat végzett a zongora billentyűin és 
megcsinálta azt a hihetetlen „kunszt"-ot, hogy 
egy időben két Chopin-etüdöt játszott el. 

Verő Martha, a Budai Sziuker tagja 
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A legfiatalabb zongoraművészek soréból 
válik ki a svájci Fischer Edvin, aki néhány év 
óta vonj« magár« a figyelmet. Pompás t«ch»i~ 
káju, neme? előadóművészettel ás nagy muz»i-
kális tudással felvegyverzett művész, aki a 
legjobb uton van ahhoz, hogy az elsők sorába 
kerüljön. 

Befejezésül még három magyar pianista. 
Ripper Alice, a legkiválóbb magyar zongora-
művésznők egyike, akinek a külföldön is ko-
moly sikerei voltak. Nálunk már régebben 
nem szerepelt a nyilvánosság előtt, de emlék-
szünk még pompás billentésére, fejlett techni-
kájára és értelmes előadáséra. Szántó Tivadar, 
Busoni egyik legkiválóbb tanítványa, évek 
hosszú sora óta Svájcban él, hol igen nép-
szerű mint művész és pedagógus, de minden 
évben hazajön hangversenyezni. Nagyon érté-
kes, komoly pianista ; nemrégiben nagy fel-
tűnést keltett Liszt „Haléltánc"-énak előadá-
sával, melyet azóta többször megismételt. 

Utoljára még mint csodagyermeket hallót' 
tuk a kis Nyíregyházi Ervint, aki a jövő nagy 
zongorásának ígérkezik és eddigi fejlődésével 
a nagy Ígéretek beváltásénak legszebb utján 
halad. Nyíregyházi univerzális zenei tehetség. 

Robby Kied, uj moziszinész 

Kicsi gyermekkora óta kisérik figyelemmel azt 
a csodálatos rejtélyt, mely Mosort ót« izgatta 
a fantáziát, «U tudományos megállapodások-
ban csak a legutóbbi időben szarepeit. A kis 
Nyiregyhéziról Révész Géza egyetemi tanár 
irt nagyon érdekes és a külföldi tudományos 
körökben is nagy feltűnést keltett könyvet A 
legkitűnőbb pedagógusok foglalkoztak a gyer-
mekkel, aki már tiz éves korában kiforrott, 
kész zongoraművész volt. Ez időben előadta 
Beethoven egyik zongorahangversenyét ugy, 
ahogyan kevés felnőtt nagy művész játsza. 
Az elmúlt évadban nem hallottuk Nyíregyházi 
Ervint, de külföldi lapokban sokat olvashattunk 
róla. Skandináviában hangversenyez, egyik 
koncertet a másik után adja és a hideg észa-
kiak bámulatosan lelkesednek érte. Kétségte-
len, hogy mire hazatér, u j meglepetéssel fog 
szolgálni Nyiiegyhézi Ervin, akiben a legna-
gyobb magyar zongoraművész, Liszt Ferenc 
virtuozitásénak méltó folytatásét lehet feltéte-
lezni. A magyarok mindenesetre igen tekin-
télyes helyet foglalnak el a világ zongora-
művészeinek előkelő sorában. 

Cserna Andor. 

Lys Northan, uj moziszinésznő 
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Május 
Kedves Szép Érné, engedje itt elmonda-l 

nom, milyen nagy és őszinte az örömöm) 
hogy Ön se lapszerkesztő, se szinház-í 
direktor, se irodalmi klikkvezér, sem ugy-< 
nevezett hibás valaki azok közül, kik nem]jí 
fukarkodnak elismerésükkel egy kellemes 
cikkért, vastag tömjénért. Talán meglepi, 
de borzasztó boldog vagyok, amiért sem-
milyen fontos hivatali pozíciót sem tölt be,' 
rha is csak a régi Szép Ernő, költő, mű-
vész, semmi egyéb. Mert igy nyugodtan 
elbeszélhetem, mit éreztem tegnap este, 
mikor újra megnéztem a Májust, lehet 
lelkesednem, anélkül, hogy a hivatásos 
rosszmájúság meggyanúsíthatna, hogy 
akarok valamit magától, kedves Szép Ernő. 

Bizony kánikulából menekültem a finom 
Belvárosi Színházba, s bevallom, nem 
tudtam, hogy a Május megy ez estén. 
Csak kedves színészeimet akartam látni 
pár percre, nem is ültem le, a bejáratnál 
a falhoz támaszkodtam. Onnan bámész-
kodtam a színpadra. S amint ott álltam, 
elgondolkozván egyszerre, mintha zenét 
hallottam volna, felfigyeltem. És valóban 
muzsikált a színpad, a maga szavai hár-
fáztak a rivalda felöl, Május csengetyüi 
csobogtak, bsilingeltek. Különös melegség 
áradt el a szivemben, az élet s az igaz 
költészet forró forrása. Mintha tündéri 
olló vágta volna el, egyszeriben levált 
mellölem minden kellemetlen mindennapi-
ság : már nem kínoztak a juniusi forró-
ság és nikotinhiány, ott ültem a padon, 
a pesti csirkefogó a komisz kis teréz-
városi kok ott jelölttel, csókot akartam 
töle ; majd csak ugy éreztem, én vagyok 
az öngyilkosjelölt, fel akarom magam 
kötni^ de a [komisz kis nő visszahúz az 
aljas, gyönyörű életbe s megyek vele uj 
élet, uj örömök, uj csalatkozások felé; 
vacsorázni viszem a kis nőt, vagy inkább 
ö visz el engem, hisz voltakép mindig a 
nők visznek bennünket. "-t^ljjjJV 

Ugy éreztem, mégis csak szép az élet 
és csakis az élet szép, érdemes gyötrődni, 
bizakodni és kiábrándulni ; érdemes élni,. 
dolgozni, írni is érdemes, hiszen ime, 
milyen nagy dologra képes a költő, 
milyen kitűnő orvosság egy ilyen kis da-
rab mint a Május. És ugy éreztem, mé-
gis jól tettem, hogy nem lőttem főbe ma-
gamat, midőn megbuktam az első alap-
vizsgán, egy picike értelme mégis volt, 
hogy az irói pályára léptem, hiszen ime 
a Szép Ernőt, a drága Május költőjét 
formálisan kollégámnak nevezhetem, sőt 
beszélgethetek is vele az Otthonban és 

megköszönhetem neki ezeket a ritki má-
imoros perceket, érzéteket s azt is, hogy 
[mig a kis Ilosvai Rózsi az öngyilkos jelölt 
! Gellértet puhította, messziről, de egyre 
határozottabban éreztem, lehet még ilyen 

].szép, bölcs, mély és őszinte dolgokat csi-
, n ál ni, kell irni, kell hinni benne, hogy 
, érdemes és lehet dolgozni. S lia dolgozni 
van miért ', ugy az életnek is van célja, 
hiszen az élet a munka, ha vers, ha csók. 

Es éreztem, hogy jöhet özönvíz, forró 
számum, mindig lesz ezen a planétán 
Május, amíg Szép Ernők lesznek. És 
Szép Ernőknek kell lenniök, különben 
nem volna ereje a csóknak, hogy meg-
fogantassék. 

Kedves Szép Ernő, ne nevessen ki ezért 
az i f j ú lelkesedésért és higyje el, akkor 
sem néztem volna boldogabban a Májust, 
ha a szinlapon az• Ön neve helyett alulírotté 
feketéit volna. LENGYEL ISTVÁN. 

ZSIN MARIETTA 
a Somogyi ' Zenekonzervatórium operai osz-
tályának végzett növendéke.'Énekelni Somogyi 
B. Carolától, színjátszást Ferenczi Frigyestől, a 
Nemzeti Opera rendezőjétől tanult. Szép hang-
jának finom iskolázottságával feltűnést keltett 

. i az intézeti hangversenyen. 
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Mi újság külföldön? 
A berlini Kokoschka botrány 

A berlini művészvilág legutóbb 
olyan botrány színhelye volt, mely 
párját ritkítja a színházak történetében 
és csak az 1895-iki záptojás offenzívával 
és füttykoncerttel hasonlítható össze, 
mellyel akkor Gerhard Hauptmann be-
mutatóját fogadta ' a berlini publikum. 

A „Das junge Deutschland", ultra-
modern német irodalmi társaság, meg-
hívott közönség előtt a mult héten hozta 
színre a Deutsches Theaterben egyik 
reprezentánsának, Kokoschkának leg-
újabb darabját. Annak ellenére, hogy 
a bemutató szigorúan zártkörű volt 
és csak a társaság meghívójával le-
hetett bejutni, már az első felvonás 
után hallatlan botrány keletkezett. Pisz-
szegtek, fütyültek, lármáztak, ugy, hogy 
Kokoschkának, aki rendezte is a dara-
bot, az előadás végén a szó szoros 
értelmében a hátsó ajtón kellett meg-
szöknie a szereplőkkel együtt, a tom-
boló közönség elől. 

A Nordisk csődje 
A leghíresebb európai filmgyár, a 

Kopenhágában lévő Nordisk — a dán 
lapok jelentése szerint — beszünteti a 
filmgyártást és csak amerikai filmek 
közvetítésével és kölcsönzésével fog 
foglalkozni. A gyárat erre munkásainak 
azon követelése indította, mely szerint 
a minimális 165 dán korona heti fize-
tésük kétszeresére való emelését kérték, 
amit a gyár nem birt volna teljesíteni. 

A ©z«b»r—Radó duett a Muskátli Kabaréban 

Csendélet Düsseldorfban 
A „Düsseldorfer Nachrichten" a kö-> 

v«tkező felhívást közli : 
Polgártál sak ! 

Ne látogassátok a düsseldorfi városi 
színházat ! 

Mindenkor ízléstelen dolog volt né-
met hercegeket a színpadon öreg hü-
lyékként ábrázolni, kiváltképen azonban 
mostan, midőn megmutatták, hogy né-
pükért életüket is szívesen feláldozzák. 
Gyalázat ezt így meghálálni f 

Düsseldorf városának színművészeti 
bizottsága. 

Ez a méltán feltűnést keltő felhívás 
nem 1914-ben, hanem 1919 juniusában 
jelent meg. 

A Mignon 150CMk előadása 
E hónapban ünnepelte a párisi Opera 

Comique Ambrosio Thomas örökéletű 
operájának, a Mignon 1500-dik előadását. 
Az ünnepélyen a mester egyetlen élet-
ben levő rokona, unokanővére, Madame 
Laffont, valamint a francia és olasz 
kormányok hivatalos küldöttei is részt 
vettek. Az előadás után nagy ünnepség 
volt a költő emlékének tiszteletére. 

Egy uj Antigone 
A bécsi „Deutsches Volkstheater" 

nemrég mutatta be Hasenclever ifjú 
német iró „Antigoné" cimű uj darabját. 
Bár a kritika meglehetősen hűvösen 
fogadta az uj darabot, a publikumnál 
az uj Antigone párját ritkító sikert ért 
el. Az utolsó felvonás után a közönség 
nem mozdult helyéről és vagy húszszor 
tapsolta ki a szerzőt. Az ünneplés az 
utcán is folytatódott, a forgalom meg-
akadt és egy erős rendőr osztag vonult ki, 
mert az őrszem azt hitte, hogy politikai 
demonstrációról van szó. 

Caruso utódja 
A londoni lapok Caruso utódjaként 

írnak egy Bürke nevü fiatal tenoristáról, 
ki bár csak idén lépett a közönség elé, 
máris olyan általános sikert aratott, 
hogy amerikai impresszáriók fanatikus 
összegek felkínálásával vetekszenek a 
husz éves Bürke egy tournéra való 
megnyeréséért. 
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Beregi mint statiszta 
(Levél a „Színházi Élet"-hez) 

Kedves Színházi Élet, ön most bizonyára azt 
hiszi, hogy én Beregi szinésznövendék korá-
ról fogok regélni. Ez tévedés, csak a mult 
vasárnapi Crainquebille előadásról akarok me-
sélni, ahol Beregi statisztált. 

A Madách Szinház ugyanis a Zeneakadémiá-
ban van, ahol vasárnap nagy hangverseny volt, 
amelyen Beregi is fellépett. A száma után 
Bereginek eszébe jutott, hogy még nem látta 
a Crainquebillet. Szépen elment tehát az öltö-
zőkhöz, hogy majd a titkártól kiutaltat magának 
egy helyet. De szünet volt és mindenki a 
folyosón tartózkodott. így történt azután, hogy 
csak kevesen vették észre a nagy művész'J 
Végre jön a titkár. Rögtön kiutal egy helyet 
és Beregi elindul a nézőtérre. De az ut a szín-
padtól a nézőtérre a koncertterem "előcsarnokán 
vezet keresztül, amely telve volt vidám, cse-
vegő közönséggel. Amint Beregi kilép az elő-
csarnokba, száz fiatal leány rohan feléje, „A 
Mester!. . . Ja j de drága . . Egy autogrammot. 
ós hasonló harci kiáltással Beregire vetik ma-
gukat. 

Beregi egy pillanat alatt átlátja a helyzet 
reménytelenségét és kitűnő taktikával gyorsan 
visszavonul a szinpad felé, ahová, hála a szi-
gorú szinházi rendszabályoknak, a támadók nem 
követhetik. Epen akkor csöngeti be az ügyelő 
a második felvonást. Beregi gondol egyet és 
szépen beül a statisztáló színinövendékek közé 
a színpadra. Most egy kis izgalom keletkezik 
a színpadon. „Beregi statisztál"... suttogják 
egymásnak a növendékek izgatottan. De nem-
csak a növendékek izgatottak, hanem valljuk 
meg őszintén, a szereplők is elfogultak egy 
kissé, ami nem csoda, mert még kevés színésznek 
jstatisztált Beregi. 

De csend ! A függöny emelkedik. A közönség 
jtermészetesen nem veszi észre Beregit, aki a 
jlegnagyobb nyugalommal élvezi az előadást. 
|És jó is, hogy nem veszik észre, mert ha észre-
vennék, akkor csak őt néznék és a nagyszerű 
jelőadás kárba veszne. A közönség nyugodtan 
élvezi a nagyszerű előadást, mert Crainquebille 
előadása még sohasem volt olyan jó, mint 
akkor. Szentiványi, akinek kedvéért Beregi 
tulajdonképen eljött, olyan Crainquebille apót 
kreál, mint még soha azelőtt. Közben egy kis 
incidens játszódott le a színpadon. Mathieu 
doktor (Magas Béla), akinek ugyanis fogalma 

sem volt arról, hogy ki ül a statiszták között/ 
bejön belekezd a nagy beszédébe. Ekkor 
veszi iszre Beregit, egy másodpercig meg-
akad, de azután rögtön tovább játszik : — 
Bereginek. Egyáltalában mindenki csak Beregi-
nek játszik. És ezt a közönség igazén nem 
veheti zokon a színészektől. 

Vége a felvonásnak. A szereplők szeretettel 
veszik körül Beregit, aki nem győz nekik eleget 
gratulálni. 

És így történt kedves Szinházi Élet, hogy 
Beregi 19T9 junius hó 15-én tényleg statisztált 
a Madách Színházban. 

Meg kell még jegyeznem, hogy a statisztá-
lásért járó tíz koronát nem kapta meg. (Mill.) 

DEÁK FLÓRA 
a Muskátli Kabaré tagja 
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Dît aga csaû tudja 
INTIM PISTA, hogy milyen újdonságot 

várhatunk az Operaháztól. 
— Az idén már semmit Lehet, hogy 

még egy repriz lesz; felelevenítenek egy 
rég nem játszott klasszikus operát, de 
újdonság már csak a jövő szezonra marad. 
A programmot már készítik, de egyelőre 
csak egyik legérdekesebb pontját mond-
hatom el : Bartók Béla uj pantomimmel 
szerepel a jövő szezon játékrendjén. 

— Nagyszerű lesz ! A „Fából faragott 
királyfi" után biztosan uj meglepetéssel 
fog szolgálni a zseniális Bartók. Ki irta 
a szöveget ? 

PILINSZKY ZSIGMON» 
Operaház : Lohengrin 

SZÍNHÁZI É L E T 

— Meg lesznek lepetve: olyan valaki, 
akire nom is gondolnak. Lengyel Menyhért. 
A táncjáték ogész estét tölt be és Bartók 
nagy ambícióval dolgozik rajta. 

— Betegségről remélhetőleg nem tud 
semmit e héten ? 

— Amit tudok, az is csak kedvező. 
A rokonszenves Faragó Jenő, akit nemrég 
megoperáltak, már teljesen jól van, el-
hagyta a kórházat is és családjával együtt 
kiköltözött Máriabesnyőre. A jó levegőn 
bizonyára hamarosan egészen talpraáll és 
megírhatja azt a librettóját, amit e nyárra 
szánt magának és a jövő télre a közön-
ségének. 

— Igaz az, hogy Szirmai Albert bécsi 
lakos lett ? 

— Igaz, de persze csak ideiglenesen, 
kénytelenségből utazott Bécsbe, mert a 
Raimund-szinház a „Mágnás Miska" be-
mutatójára készül. Szenzációsnak Ígér-
kezik ez a premiér : Marcsa szerepét egy 
magyar művésznő fogja játszani. Mit 
gondolnak, ki ? 

— Zsazsa ! 
— Eltalálták, de nem is volt nehéz. Ki 

is játszhatna más Marcsát, mint Fedák 
Sári ? Szirmai intézte el a szerződést és 
a művésznő már a közeli napokban el is 
utazik Bécsbe, ahol kétségkívül uj sikerek 
várnak rá. 

— Igaz az, hogy a Hófehérkét felújítja 
a Nemzeti Sz'nház? 

— Bródy Sándor finom darabja tényleg 
felújításra kerül, de nem a Nemzetiben 
A kollektív színtársulat fogja előadni leg-
közelebb a Budapesti Színházban Lesz itt 
különben egy nagyon érdekes vendég-
szereplés is : Nyárai Antal lép fel leg-
közelebb egy szenzációs dar ab főszerepében. 

A FÖLDMIVES. A szovjet-krongresszus részt-
vevői számára ünnepi előadásokat rendeztek 
a fővárosi színházak. A Városi Színházban a 
„Traviata" került színre és az egyik páholyban 
vidéki földmives-kiküldöttek foglaltak helyet. 
Az első felvonás után a vidékiek kimentek a 
Tisza Kálmán-térre és rágyújtottak az elmarad-
hatatlan pipára. 

— Szép, szép ez a sok opera meg dráma — 
szólt az egyik szovjet-tag — de azért jobb 
szeretném mór az igazi, nekünk való földmives 
előadást látni. 

— Hét melyik az ? — érdeklődött a másik 
gazda. 

A megszólitott felnézett a felhőtlen, kék égre 
és igy válaszolt : 

— A — záperpróba ! 
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Tearózsák 
Szerdán este nyitotta meg- nyári helyiségét 

a Zsarden és színházi közhellyel élve, a meg-
nyitás a teljes siker jegyében zajlott le. A 
kifogástalanul és precízen pergő előadáson 
kivül oroszlán része van a sikerben a párat-
lanul agilis Halmai Árpád igazgatónak és 
Várnai Istvánnak, a műintézet u j dramaturgjá-
nak, akik olyan műsort állítottak össze, mely 
bármelyik téli szórakozóhelyünknek is becsü-
letére válna. 

A tulajdonképeni Zsardenben az idén csak 
egyfelvonásos operetteket és bohózatokat ját-
szanak, a varieté attrakciók a teljesen átalakí-
tott Tabarin színpadán kerülnek szinre. 

A nagy szinpad legszebb száma Balassa 
Emil, a kitűnő szinpadi szerző és Laszky Béla, 
a Bécsben élő nagytudásu komponista japán 
milljőben játszódó romantikus egyfelvonásos 
operettje, a Tearózsák. A darab egy japán 
teaházban játszódik, melynek tulajdonosa 
(Gallai) már régóta szerelmes egyik gésájába 
( Tisza Karola) és még a házasságra is hajlandó 
lenne, csakhogy a lény meghallgassa. Minden 
fáradozása azonban hiábavaló, a gésa szive 
már nem szabad, a francia követség attasé-
jába (Simay), akivel mér eddig is, a teaház-
tulajdonos tudtán kivül, naponta találkozott. 
A gésa is nő és igy, mint nő, nem birja meg-
állni azt, hogy midőn egyedül marad barát-
nőivel, el ne mondja nekik legújabb szerelmi 

kalandját. Ekkor azonban rémes dolog derül 
ki, az attasé a másik tearózsának (Karácsonyi 
Ilii) is már régóta udvarol — szintén házon kivül. 
Ebből aztán egy egész sereg bonyodalom 
keletkezik, a darab végén azonban minden 

BALASSA EMIL 
(Major rajza) 

jóra fordul, kiderül, hogy az attasé voltaképen 
két személy : az attasé és annak barátja egy 
daliás tengerésztiszt. A félreértések elsimulnak 
és a párok boldogan egymásé lesznek. 

Balassa Emil e bájos librettójához Laszky 
Béla szenzációs muzsikét komponélt. Laszky-
nak, a bécsiek Szirmai Albertjének, neve kabaré-
dalai révén mér az egész világon fogalommá 
vált, csak nálunk, szülőföldjén nem ismerte ét 

^ 3 

1. Tercsányi Viki. 2. Márkus József. 3. Szécsy Ferenc 
Zeard«n : Tsarézsák (Major rajzai) 
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a közönség. A Tearózsák hatalmas sikere 
azöKban előreláthatólag ezen a bajon is segí-
teni fog. Az operettet nagyszerű szerep-
osztásban hozta színre a Zsarden. A teaház-
tulajdonos szerepét Gallai Nándor alakította 
kifogástalanul. Nagyszerű, groteszk humora 
kitűnően érvényesült az exotikus milljőben. 
Ennivalóan kedves gésa volt Tisza Karola, aki 
máról holnapra egyik legnagyszerűbb szub-
rettünkké fejlődött. Nagyon tetszett a közön-
ségnek a szép Tercsányi Viki is, akit szeretnénk 
már egyszer nagyobb szerepben is látni. A 
két attasé szerepében Simay István és Szécsi 
Ferenc megérdemelték a kapott tapsokat. 

Nagyon sokat kacagott a közönség a műsor 
másik darabján, az „Élő halot^-on is, melyet 
a sokoldalú Várnai István alkalmazott magyar 
szinre. A bohózat főszerepében Ujvary Károly 
vette alaposan igénybe a nézők rekeszizmait. 
Nagyon mulatságos alakítást produkált Gallai 
Nándor is és kisebb szerepeikben kedvesek 
voltak : Tercsányi Viki, Baumann Károly és 
Szécsi Ferenc. 

A Tabarin műsora a varieté színházak szo-
kott nivóján mozog. A műsorból legfeljebb a 
megint Budapestre szerződött Baumann Károlyt 
és a szépen táncoló Berkes Fricit kell meg-
említenünk. 

Az első Macbeth-előadás 1606-ban volt Lon-
donban, délután 3 órakor. A közönség türel-
metlenül várta a 3 trombitaszót, mellyel az 
előadás kezdetét jelezték és folyton ezt kiál-
totta : „A függönyt I A függönyt 1" — mire 
egy szinész megjelent a függöny előtt és így 
szólt a közönséghez : „Uraim, türelmet kérek, 
lady Macbethet beretválják, öt perc múlva 
kész lesz !" (Azon időben ugyanis a nőiszere-
peket is férfiak játszották.) 

(Színházi Látcső, 1863) 
• • • • 

Az első gyermekszinháztársulat 1874 julius 
haváfcan alakult Bokor József igazgatása alatt. •••• 

A Nemzeti Színház első eredeti operája : A 
„Csel", irta Bartay Endre, előadták 1839 április 
29-én, a második: „Tündérlak", irta Szerda-
helyi József, előadták 1840 julius 11-én, a 
harmadik : „Báthory Mária'", irta Erkel Ferenc, 
előadták 1840 aug. 8-án, 

• a 

Minálunk a színház, színészet nem csupán 
szórakozási hely és tárgy, hanem népünk alsó 
osztályénak művelődési fejlesztője, nyelvünk, 
irodalmunk, nemzetiségünk terjesztője, ápolója 
és fentartója egyszersmind. 

Molnár György cikkéből, Szegedi Híradó, 1865 
julius 6-iki szúrnának kizlise. 

* l"4> / 

Botor, 
Bamba, 
Agyamba, 
Kotor 
E szamár 
Kérdés, 
Mit megsúgok önnek : 
„Ha 
Ő, 
A Városiban lévő 
Üdvöske, husz év előtt, 
Üdvöske vala, 
Miért nem hívják ma már 
Csak Üdvösnek?" 

Rég 
Szükség 
Lett volna arra hát, 
Hogy revidiálják a színházak 
Műsorát, 
Ugylátszik, erre nemsokára 
Rákerül a sor, 
Sőt ide, 
A Nemzetibe 
Meg is érkézéit már a 
Revizor. 

Tenger 
Sok ember, 
Egész Pest 
Nem érti ezt, 
Amiről ez ének 
Szól. 
Hogy lehet az, hogy Lendvai Lola 
Nem tagja 
A 
Festők szakszervezetének, 
Holott őnagysága ruhájában, oly jól 
Fest, BWNKé 
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Anagrammák 
Az Első Magyar Általános Anagramma Tár-

saság csütörtöki ülésén folytatólagosan fel 
vette tagjai sorába: 

45. Kolozsvári Andor budapesti lakost a 
következő anagrammák alapján: 
Sik Rezső — Kis sör ez 
Inke Rezső — Kezin erős 
Vérady Antal — Van ital? Ad rá! 
Nikó Lina — Kinai lón 
Ányos Laci — Ica lányos 
Kerényi Gabi — Erényig bika 
Anagramma — Marna maga? 
Mészáros Alajos — A sáros mészolaj 

46. Berget Bélánét (Károly-körut 5.) az alábbi 
betüjétékokért : 
Földes Imre — Les, mire döf 
Blaha Lujza — Hallja, buzal 
Diósi Nusi — Ósdi sunyi 
szenes Andor — S e szén ronda 
Rátkai Márton — Takarón irtam 

47. K. álnéven jelentkező kispesti lakost a 
következő négy anagramma beküldéséért : 
Szerémi Zoltán — Zoli tán merész? 
Fenyvessi Emil — Évi milyen fess! 
Ignotus — Tóni sug 
Kemenes Lajos — A kos nem jeles 

48. Margittai Artúrt a következő külön dicsé-
retet érdemlő anagrammákért: 
Rátkai Márton — Mátrai karton 
Kosári Emmi — A rém sök ima 
Beregi Oszkár — Ezer kis bogár 
Beregi Oszkár — A kész egri bor 
Beregi Oszkár — Béke Írország 
Beregi Oszkár — Ég Kéri szobra 
Rózsahegyi Kálmán — AmigaHoránszkyél... 
Rózsahegyi Kálmán — Géza! Három kislány! 
Rózsahegyi Kálmán — Aházég.LányiMórs.k. 

49. Kohn Bözskét (Nagykanizsa) az alábbi 
sikerült pályázatai révén: 
Ady Endre — Erdei nád 
Törzs Jenő — Szent őr jő 
Makay Margit — Irma maga k i t . . . ? 
Serák Márta — Kár Tamásér! 
Varsányi — Sanyi vár 

50. Fehér Jánost (Üllői-ut 21.) a következő 
anagrammák alapján: 
Lakatos László — Sokat száll a ló 
Marton Géza — Hont mar az ég 
Jókai Mór — Jákói rom 
Mészáros — Sáros méz 
Fáy Béla — Fáj a bél 
Sik Rezső — S ez sirkő? 

Bárdos Artúr — Túros bárdra 
Halász Ernő — Ha önre száll 

51. dt. Fehér Gyula budapesti lakost az 
alábbi anagrammák alapján: 
Jókai Mór — 0 , ki iró ma? 
Hajdú Ilona — Jó dunai hal 
Czeglédi Gyula — Aludj, délceg! 
Bárdos Artúr — T^ir, bár ordas 
Angelo mester — Temesre angol 

52. Kálny Rózsikát (Podmaniczky-utca 13.) a 
következő beküldött anagrammákért: 
Kosári Emmi — Kosár Mimié 
Király Ernő — Ő él! Kár irni 
R. Lábass Juci — lei lábra üssl 
Fedák Sári — Fess diákra . . . 

53. Molnár Kálmánt, azzal a feltétellel, hogy 
jegalább még egy elfogadható anagrammát 
beküld : 
Buttykai Ákos — Bitó! Atyuskák . . . 
Rajnai Gábor — Rajban a rigó 

54. Zeisler Imre budapesti lakosi a következe 
anagrammák alapján: 
Gere Zsiga — Igaz, sereg 
Somlai Artúr — Ó lám . . . sirt a hur 
Hajdú Ilona — Hindu olaja 
Nyárai Antal — Anya talán ir? 

55. Váth Ilát az alábbi betüjátékokért: 
Lóth IIa - Óh Tilla! 
Roboz Imre — Mire boroz? 
Pécsi Erzsi — E cipész sir 
Gyárfás — Sár fagy 
Ráskai — Kása ir 
Radó Sándor — Ronda sódar 

56. Schmeltzer Etust (Zug'ó) a következe 
anagrammákért : 
Zerkovic Béla — Evickél a borz 
Oláh Böske — Bálok hőse 
Sándor Erzsi — E zsir rondás 

57. Szász Dezsőt az alábbi négy pályázata 
alapján: 
Pálmay Ilka — Ma kapál Ili? 
Simái Pista — Mai sipista 
Bartos Olga — Sorba tagol 
Sarkadi Aladár — Aradi kas 

58. Giossmann Irmát (Budapest) a következő 
betű játékok alapján: 
Vámos Árpád — Apád mos, varr ? 
Szinházi Élet — Ni! házi szelet 
Angeló — Na, ölég! 

59. Vidor-Weisz Sándort (Miskolc) az alábbi 
anagrammákért : 
Bajor Gizi — Igazi borj 
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Major Henrik — Hirek romján 
Rétkai Márton — Romantikát rá 
Gózon Gyula — Zugon gólya 

60. Frenke! Esztit (Kertész-utca M.) a követ-
kező betüjátékokért : 
Mészáros Giza — Rossz a méz, Ági í 
Kosári Emma — Meri ma Ákos ? 
Kökény Ilona — A nyéki Kón lő 
Ibsen Henrik — Eh, ki sir benn? 

61. Janek álnéven jelentkező budapesti lakost 
(Erzsébet-körut 24.) a következő külön dicsé-
retet is érdemlő anagrammákért: 
Kosztolányi Dezső — Szól az isten:„0idők!" 
Kosztolányi Dezső — Na ez ő! Kotlós Szidi 
Kosztolányi Dezső — Zita okos, szelid nő 
Kosztolányi Dezső — Tónika, ő zsidó lesz ? 
Kosztolányi Dezső — Noskiez?...azősToldy! 
Kosztolányi Dezső — Liza, te okos disz-nő 
Kosztolányi Dezső — Lázitó disznók őse 
Biró Lajos — Bal jós iró 
Szép Ernő — Zenés pör 
Szép Ernő — Nő szerep 
Szép Ernő — Őz présen 
Szép Ernő — Ép nő rész 
Beregi Oszkár — Be régi rózsák 
Beregi Oszkár — Égeri borzsák 
Beregi Oszkár — Ó részeg birka 
Beregi Oszkár — Berger Izsóka 

62. Teichner Jenőt (Újpest) a következő 
anagrammák alapján : 
Gárdonyi Géza — Ni I zengő gárda 
Várnai Pista — Ni ! a tapsi vár 
Zola Emil — Lola, mi ez ? 

63. Tóth István budapesti lakost azzal a fel-
tétellel, hogy az alábbi két anagrammához 
legalább még egy elfogadható anagrammát 
beküld: 
Buttykay Ákos — Kutya bika só 
Incze Sándor — Szine ronda 

64. Ugyancsak ezzel a feltétellel vette fel az 
Anagramma Társaság Várnai Vilmost az alábbi 
két betüjéték beküldőjét is : 
Tisza Karola — A lakó szatír 
Hegedűs Gyula — Alugy ! eged hüs 

65. Tauszig Klárit az alábbi betüjátékok 
alapján : 
Blaha Lujza — Hull a zabja 
Jókai Mór — Ki, ó Major 
Déli Béldi Izor — Déli bor íz 

Véglegesen vette fel továbbá tagjai sorába 
az Anagramma társaság Német Mica feltétele-
sen felvett tagot, aki a következő anagrammát 
küldte be pótlólag: 
Szép I m i — S ez nép ér ? 

Elfogadta továbbá az igazgatóság még a 
következő anagrammákat, beküldőiket azonban 
csak az esetben iktatja tagjai közé, ha mind-
egyikük még két-két anagrammát julius tize-
dikéig bezárólag a szerkesztőségbe eljuttat : 
Szép Ernő — Ön ép rész 
Bakó László — A ló kolbász 
Nádor Jenő — Nőre nád jó 
Serák Márta — Rák ma se árt 
Intim Pista — Mit int a síp 
Dömötör Ilona — A motor dől! tolni! 
Kertész Dezső — Szeretőd kész 
Cserna Andor — Sándor! cérna 
Nádor Jenő — No de ön jár 

Az Anagramma Társaság igazgatósága utolsó-
előtti ülését csütörtök délután a szokott időben 
tartja meg. 

Szinház 
Nektek csak kóc, aranyfüst, festék. 
Bengálifényü tarka esték, 
Apró öröm, profán kis ünnep — 
De nekem szinek, lázak, évek, 
Melyek a lelkem megsebezték, 
Aztán robogva tovatűntek. 

Nekem nem csillár, nem ciráda, 
Nem sátoros komédiája 
A vásárnak tikkadt mezőkön, 
Nekem egy messzi, magas isten, 
Ki után futkosok hiába, 
Mint holdkóros a háztetőkön; 

Nekem a minden és a semmi, 
Én histrió akartam lenni 
Ezerkilencszáztizenötben. 
De kergettek vad harci ménen 
Tiporni, ölni és temetni 
És minden álmon összetörtem. 

Én ugy viszem szivem repesve 
Szinház fényébe csöndes este, 
Hová ti mulatni siettek, 
Mintha egy hűs sírkertbe járnék 
Egy drága, emléket keresve, 
Ahol a kedvesem pihent meg... 

Bródy Lágzlá. 

Mi / r * I 
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DAL AZ ÉJSZAKÁRÓL 

Éneklik a Csibészkirályban 
Fedák Sári — Nádor Jenő — Rátkai Márton — Hajnal György 

Z o n g o r a . . 
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sok mé - lyen al - sza - nak, Mi ben-ne uj. 

Megjelent Zipser és König kiadásában. Utánnyomás tilos 
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A MÁSIK 
Vigjáték egy felvonásban. 

Irta : SZENES BÉLA. 
Színre került az Andrássy-uti Színházban. 

SZEMÉLYEK : 
Alberti Béla, í ró 
Vas Tivadar 
Kelen Lipót, tollnagykereskedő 
Malvin, a felesége 
Fr ida 

Történik Kelen Lipóték előkelő ízléstelenség-
gel berendezett szalonjában. 

1. jelenei. Kelen, Alberti. 
Alberti. (Pápaszemet hord, ügyetlen, félszeg 

mozgású ember. Zsakett, sárga cipő, kalucsni. 
Nagyot hall. Beszéd közben jobb kezét fülé ' 
hez emeli. Nagyon izgatott.) 

Kelen. (Az ismert tip as. Az aj tónál udva-
riasan.) Tessék ! 

Alberti. Tessék! 
Kelen. Tessék, tessék I 
Alberti. Ó, tessék, tessék csak kérem. (Be-

jön, leesik a pápaszeme, lehajol, keresi.) 
Kelen. Bocsánat . . . I t t egyedül lehetünk. 

(A jobboldali aj tó felé mutat .) Ott a gaz. 
ember. 

Alberti. (Az esernyőt nem tette le a hóna 
alól. Négykézláb fekszik, ugy keresgél.) 

Kelen. Mi a z ? 
Alberti. A szemüvegem, kérem szeretettel, 

leesett. Kissé rövidlátó vagyok. 
Kelen. ,Pont az orra előtt van. (Átadja.) 
Alberti. Csak ugy érzem magam jól, ha az 

o r rom fölött van. 
Kelen. Tessék helyet foglalni. Ott van a 

gazember. 
Alberti. Tessék kérem behivatni azt az em-

bert, mert én, kérem szeretettel, agyonlövöm 
azt az embert, én rém izgatott vagyok. (Na-
gyon nyugodt.) 

i 

Kelen. Én nem vagyok izgatott, de tudni 
fogom a kötelességemet. 

Alberti. Ha volna talán iziveg helyet cse-
rélni, a jobb fü lem ugyanis kissé gyenge . . . 

Kelen. Uram, Ön bizonyára tudja, hogy én 
ki vagyok. Én a Kadosa és Kelen tollnagy-
kereskedő cég beltagja vagyok. On vidéki 
ember? . . . 

Alberti. Igen, vidéki. Alsómadarason lakom. 
Kelen. Hát akkor érdeklődjék Pesten, hogy 

ki az a Poldi Kelen, mert csak igy hivnak a 
tollszakmában. Én mindig üldöztem, ami a 
tisztességbe ütközik, én azonnal észrevettem, 
ha csalóval van dolgom, mert nekem olyan 
szemem van, ilyen ni. (Kopog.) 

Alberti. Hogyan, kérem szeretettel? 
Kelen. Egyet mondok, uram, én olyan bot-

rányt csinálok, ha beigazolódik, amit Ön 
állit. 

Alberti. Kérem szeretettel, hiszen volt sze-
rencsém mutatni a bizonyítékokat, tessék az 
okmányok, melyek bizonyít ják, hogy csekély-
ségem Alberti Béla. 

Kelen. Az iró ? 
Alberti. Az iró. 

, Kelen. Alberti Béla, a hires regényíró. Ön ? 
És nem az ott, odabenn? 

Alberti. Méltóztassék az írásaimat. A Petőfi 
Társaság díszoklevele — a könyvkiadóval 
kötött szerződéseim. Pardon, kérem ezt 
vissza, ez a mosónő számlája. Nőtlen ember 
vagyok és magam adom ki a fehérneműt 
mosásba. Bizonyos Balázsnénak. Jól mos az 
öreg asszony, de kissé drágán. Mennyit tet-
szik fizetni itt Pesten egy ing mosásért va-
salással együtt ? 

Kelen. (Oda se figyel, az Írásokat nézte.) 
Az az ember nekem mindig gyanús volt. 
Mondtam is a feleségemnek : Malvin, ez az 
ember nem egy iró, ez az ember egy csaló. 
Mondtam a leányomnak : René, ez az ember 
egy szélhámos, egy hozományvadász, aki 
pont az én leányom hozományát akar ja le-
puffantani . Egy ember, aki elegánsabb, min t 

W/V»/* f* 

1. Baumann Károly, 2. Gallai Nándor, 3. Simái István 
Zsarden : Tearózsák (Major rajzai) 
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egy gróf, egy ember, aki olyan elegáns, mint 
egy elsőosztályu vasúti tolvaj. Egy ilyen em-
ber azt mondja magáról, hogy 6 író. Én 
tudom, hogy az irók se grófok, se bankárok, 
i n tudom, hogy aki csekket irhát, az nem 
bolond regényeket írni Én tudom, hogy az 
iró1— ne tessék haragudni — egy ágról sza-
kadt szegény bolond ember. Ha kegyed azt 
mondja nekem, hogy iró, azonnal elhiszem. 

Alberti. Kérem, az Írásaim is igazolják. 
, Kelen. Kegyednek Írások nélkül is elhiszem. 

Es ne tessék rólam azt hinni , hogy én harag-
szom az í rókra? 

Alberti. Nem méltóztatik könyvekkel fog-
lalkozni ? 

Kelen. De igen, takarékkönyvekkel . Én 
tudom, kogy az iró is csak ember, de nem 
egy Isten, mint aminek az a svindler odaben 
képzeli magát, én szeretem, becsülöm az igazi 
irót, hiszen valami rokonság is van foglal-
kozásunk között. 

Alberti. „Hogy, kérem ? 
Kelen. Önök a tollúkból élnek meg. És én 

is. De odaben az egy csaló. Tudja, hol lát tam 
ilyet ? A kabaréban. Egy suszter Írónak 
mondja magát egy darabban és a Kökény 
elhitte neki. Ilyesmi megtörténik egy kabaré-
ban, de nem az én házamban. De a feleségem 
— Ismeri Ön a feleségemet ? 

Alberti. Nem volt szerencsém. 
Kelen. Nekem sem volt szerencsém. A fele-

ségem valami zsuron felszedte ezt az embert 
és azóta mindennapos vendég nálam. A 
lányomnak udvarol, akit tisztességben, becsü-
letben neveltem fel és most belebolondult 
egy ilyen svindlerbe, egy iróba, akirül ki-
derült, hogy nem is iró, hanem értéktelen 
hamisí tvány. Azt az embert be fogom hivni, 
beszéljen vele. 

Albertt. Nem fogok sokat beszélni vele, én 
kérem szeretettel, azt az embert le fogom lőni. 
El is hoztam a revolveremet. 

Kelen. Az istenért, hagyja. Elvi ellensége 
vagyok a fegyvernek. (Kimegy jobbra.) 

2. jelenet. Alberti egyedül. (Mikor látja, hogy 
egyedül van, leteszi a kalucsnikat és ott hagyja 

a szoba közepén.) 
3. jelenet. Volt. Kelen. Vas. 

Vas. (rendkívül elegáns megjelenés, f rakk, 
monokli , borotvált arc, könnyed, főlényes 
hanghordozással beszél, Albertit észre sem 
veszi. Kelen felé, haragosan) Ön valósággal 
kivonszolt a hölgyek közül, kedves Kelen ur . 
Nem gondolja, hogy az Ön viselkedése kissé 
furcsa ? 

Kelen. Lesz az én viselkedésem még fur -
csább is. 

V ű s . Ugy látszik, Ön elfelejti, hogy én ki 
vagyok. , 

Kelen. En nem felejtem el, hogy On kicsoda, 
de nekem már nincs sok beszélni valóm 
Önnel. I t t van ez az ú r . . . 

7as. Ez az ú r ? . . . 
Kelen. Ez az ú r majd beszél Önnel. Én 

pedig elmegyek, de nemsokára visszajövök. 
Visszajövök, de nem egyedül. (Indul és be-
vágja Vas előtt az ajtót.) 

Vas. Ezt a hangot a legerélyessebben. . . 
(Visszahökkenve nézi Albertit.) Alberti va-
gyok. Ön beszélni óha j t velem. 

Alberti. Albertit méltóztatott mondan i? 
Vas. Igen. De kihez van szerencsém ? 
Alberti. Alberti ? Alberti ? De melyik Alberti ? 

Csak nem Alberti Béla? 
Vas. Csak igen. Alberti Béla. 
Alberti. Az i r ó ? 
Vas. (Szemtelenül.) Nem is a nadrágtartó-

gyáros. Tudtommal csak egy Alberti Béla van. 
Alberti. Én is ugy tudom, mert ha meg-

tetszik engedni, majd én is bemutatkozom. 
Én is Alberti Béla vagyok. 

Vas. (Hirtelen körülnéz.) Psz t ! (Egy ideig 
nézi, aztán egész közel hozzá, csendesen, de 
sok szemrehányással.) Hogy kerül Ön Pestre ? 
Hiszen Önnek most Alsómadarason kellene 
lenni. Ha jól tudom, tizenöt éve lakik Alsó-
madarason egy kis házban és soha onnan 
még ki sem mozdult. Igaz? 

(Mafmr rgjééi) 
1. Karácsonyi Ili, 2. Újvári Károly, 3. Tisza Karola 

Zsarden : Tearóziák 
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Alberti. Igaz. 
Vas. Ha 15 évig tudott Alsómadarason élni, 

mi a fészkesfenét kellett pont a 16'ikban fel-
jönni Önnek Pestre. Minden előzetes jelentés 
nélkül. Hát való ez ? Mondja, korrekt uri 
dolognak ta r t ja ezt Ö n ? 

Alberti. Hogyan, kérem szeretettel? Ugy 
látszik, már mind a két fülemre rosszul 
hallok. . . 

Vas. Ön nagyon jól hallotta. Én azt ké r ' 
dem, hogy miért jött fel Pestre? 

Alberti. Igyekszem nyugodt lenni. Egészen 
nyugodt. Az orvosom eltiltott minden feles' 
leges izgalmat. 

Vas. Tessék helyet foglalni. 
Alberti. Inkább arra a székre. Er re a f ü ' 

lemre ugyanis hissé . . . 
Vas. (Leül.) Most pedig hal l juk a vádbe-

szédet. 
Alberti. Nem vádbeszéd. Ez már az Ítélet 

indoklása. Én már Alsómadarason elhatá-
roztam, hogy ha feljövök Pestre, Önt lelö-
vöm. A legkevesebb, amihez joga van, hogy 
az ítélet indokolását meghallgassa. 

Vas. Un végtelenül szeretetreméltó. 
Alberti. (Nyugodtan) Ön, ugy hallottam, 

már tudja, hogy tizenöt éve Alsómadarason 
lakom Ön ezt talán nem tudia megérteni. 

Vas. De kérem. Mindig helyeseltem. 
Alberti. De Ön az éa helyemben szintén 

ugy tenne, sok ba jom volt az egészségem-
mel, fülem is gyenge, szemem is, nyuga-
lomra van szükségem, szépen, békésen éltem 
hát kis házamban, 15 éve nem voltam Pesten. 

Vas. Milyen okos dolog volt. 
Alberti. A kiadókkal, az újságokkal csak 

levélben érintkeztem. Eleinte sokat hivtak 
fel Pestre. í rók, színházak, szerkesztők, ki-
adók. Megírtam nekik : nem megyek. Az 
utóbbi tiz évben már nyugodtan hagytak. 
Én küldtem a kéziratot, ők küldték a pénzt. 
Két év óta rengeteg dolgom, van, egy kis 
Íráson dolgoztam. 

Vus. A c?imét sz&bad tudnom ? 
Alberti. „Ők ketten" ez lesz a cime. Néhány 

h i t múlva el is készül. 

Vas. (Felírja.) Ök ketten . . . Nem árt 
tudni . . . 

Alberti. De abba kellett hagynom, mert 
már nem bírom tovább, hogy « nevemmel 
egy gaz csaló lelkiismeretlenül visszaéljen. 

Vas. A mester nagyon szigorú hozzám. 
Alberti. Otthon ülök, dolgozom naponta 

nyolc—tiz órát és este, amikor megérkeznek 
a reggeli lapok Alsómadarasra, azt olvasom, 
hogy a Czeglédi Leányegyesületben felolva-
sást t a r to t t am . . . 

Vas. Ahá, emlékszem. Óriási sikerem volt. 
Alberti. Hogyan? 
Vas. Nagy sikere volt Önnek. A szere-

lem cimü novellás kötetéből olvastam fel. 
Alberti. Néhány nap múlva azt olvastam, 

hogy megszöktettem a debreceni társulat 
naiváját. 

Vas. Azóta, hál ' Istennek, visszaszökött 
a Nusi. 

Alberti. Hát, kérem szeretettel, ugy nézek én 
ki. mint aki naivákat szöktet? Néhány nap-
pal később pedig Pesten a Hungária-szálló-
ban egy fér j rajtacsípett a feleségénél. 

Vas. Gyönyörű vöröshaju nő volt. Ezt az 
egyet igazán sajnálhatja, hogy nem szemé-
lyesen . . . Bár én minden lehetőt elkövet-
tem . . . Igyekeztem Önt jól képviselni. 

Alberti. Párbaj is lett belőle 
Vas. Ön meg is vágta ellenfelét. 
Alberti Betegeskedtem, szivbántalmaim vol-

tak, elmentem régi barátomhoz, aki Alsó-
váron orvos. Megvizsgált; aztán azt mondja : 
Persze, r e m csoda, ha te ahelyett, hogy ott-
hon nyugodtan élnél, felolvasásokat tartasz, 
színésznőket szöktetsz, párbajozol . . . és 
megjósolta, hogyha ezt az életmódot folyta-
tom, fél évig sem élek még. 

Vas. Bizony nincs jobb a szép, nyugodt fa-
lusi életnél, kár volt feljönni Pestre. 

Alberti. És azóta nincs nap, hogy ne sze-
repeljek valamelyik lapban. Lányokat szök-
tetek. asszonyokat csábitok, előadásokat tar-
tok, a jövő terveimről nyi latkozom A mult 
héten azt olvastam a szinházi lapban, hogy 
ma, vasárnap, nagy estély lesz Kelen Lipót 
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otthonában Alberti Béla tiszteletére, gondol-
tam, ezen az estélyen megjelenek és mint 
egy katyát , ugy lelövöm azt a svindlert. 

Vas. Ön engem nevez svindlernek? Mert, 
ha igen, , akkor — igaza van. Én meghall ' 
gat tam Ont türelemmel, pedig néha becsüle-
temet mélyen sértette amit mond, kérem 
hallgasson .meg most Ön is. 

Alberti. Ön visszaélt irói mul tammal w 
nevemmel. 

Vas. Csak éltem vele. 
Alberti. Ön tönkre tett engem. 
Vas. Ez nem áll. 
Alberti. Ön bitorolta a nevemet. 
Vűs. Ez áll. 
Alberti. Ön egy svindler. 
V 'ű s . Ez is áll. Már az előbb bevallottam. 

De hallgasson csak r á m figyelmesen, néni 
tovább, csak két percig. Gondoljon azokra 
a tehetséges Írókra, művészekre, akik _ ma-
napság érvényesültek. Akik divatosak. Észre 
fogja venni, hogy ezekben az emberekben 
két ember egyesült egy egésszé. A tehetséges, 
dolgozó ember, ez az egyik. Az ügyeskedő 
svindler, aki udvarol nőknek és férfiaknak, 
veri a nagydobot, reklámot csinál, becsapja 
a kiadókat és a közönséget, ez a svindler a 
másik. De azok az emberek, akikben ez a 
két fél ilyen szerencsés egésszé egyesül, a 
boldog kivételek. Ön ezt nagyon jól tudja. 

Alberti. Az én elméletem. Ráismerek, én 
i r t am 

Vas. Ugy van, Ön irta meg és azt irta, hogy 
a legtöbb ember csak azért nem tud boldo-
gulni, mert befejezetlen, mert hiányos ember, 
mert hiányzik belőle az a „másik", aki őt ki-
egészítené. Nézzen meg engem. Én vagyok az 
iró, ahogy a nők képzeletében él. Mindig csak 
egy vágyam vol t : szerepelni, felolvasni, meg-
jelenni a függöny előtt, élvezni a tapsokat, 
gyönyörű könyveket írni — de sajnos, egy 
teljes mondatot sem tudok leirni. Az ön irá-
»ait mindig csodáltam. Mindig ugy éreztem, 
hogy ezeket nekem kellett volna megírnom. 
It t a tükör. Most nézze meg önmagát, Ön, aik 
csupa tehetség és lendület, Ön, aki a leg-
zaeniálisabb magyar irók közé tartozik, Ön 

a legcsodásabb szerelmi történetek irója, pápa-
izemet hord. Ön Alberti Béla, olyan, mint 
egy gyomorbajos számtantanár , oly ügyetlen 
és oly gyámoltalan, hogy azt is szó nélkül 
tűri, hogy egy ilyen utolsó svindler, amilyen 
én vagyok, percekig ide-oda rángassa. 

Alberti. Csak rángasson, ki tudja, meddig 
rángathat még. 

Vas. En nem félek magától, én csak gratu-
lálni tudok az egyik Alberti Bélának, a zseniá-
lis Írónak, hogy megtalálta a másik Alberti 
Bélát, a svindlert, ez én vagyok! Akire okvet-
lenül szüksége van. Nézd kérlek, mindjár t 
befogod látni, hogy nem követtem el semmi 
különös bűnt. Eleinte randevúimkor nőknek 
mondtam : „Alberti Béla vagyok". Csak nem 
mondom be a nevemet : Vas Tivadar. Mi az? 
Alberti Béla! A nő mindjár t behódol. Az iró 
Alberti, ugy-e? — kérdezték. Persze, az i ró 
Alberti, mondtam. Gondoltam, ez csak ár tat lan 
t réfa , de aztán egyik nő elmondta a másik-
n a k : Te, személyesen ismerem Alberti Bélát. 
A másik könyörgöt t : Mutasd be, kérlek. És 
aztán férfiismerőseiknek is eldicsekedtek: 
Személyesen ismerem Alberti Bélát, azután 
jött egy kis ujságiró valamelyik szinházi lap-
tól és megkérdezte, mi a kedvenc virágom és 
mi a kedvenc vallásom és azután jöttek a 
felolvasások, nőhóditások, mindenütt siker 
és mindenütt boldogság. Barátom, el se tudod 
képzelni, mennyit használtam neked. Az irók, 
újságírók persze kitűnően ismerték a nevedet, 
de a nők, a nők óriási tömege csak most 
szeretett meg bennünket. Ezért édes öregem, 
saját érdekedben mondom, menj vissza Alsó-
madarasra és ne zavard az én munkámat az 
én szereplésemet, mely nekem jól esik, neked 
pedig hasznos. 

Albert. Hogyan mondja ? 
Vas. Jól hallod, azt mondom, menj vissza 

Alsómadarasra, én pedig majd folytatom 
hóditó-körutamat kizárólag a te érdekedben. 
Ha valahol nagy sikerem lesz, egy szép fel-
olvasás, vagy ba egy gyönyörű nőt hóditok 
meg, majd irok, majd megírom, minden héten 
kapsz majd egy hosszú levelet, megírom l e j -
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ujabb sikereinket, leirom, milyen volt a nő, 
akit a te képviseletedben csábítottam el. 

Albert. Per prokura, mi ? Ahogy a keres-
kedők mondják . . . 

Vas. Te pedig dolgozz tovább szorgalmasan » 
Alsómadarason és vigyázz, hogy ne hozz 
szégyent a fejemre. 

Albert. Uram ! Mit uram 1 Csirkefogó ! 
Vas. Az Istenért, ne izgasd fel magad, hiszen 

tudod, hogy ez neked árt, gondolj magadra. 
Albert. Eh, mit törődöm most magammal. 
Vas. Hát akkor gondolj rám, mi lesz velem, 

ha neked Isten ments valami bajod történne, 
ki irná meg az u j regényt, melyet már meg' 
Ígértem az embereknek. 

Albert. Ez már határtalan. Uram, én Ont 
le akartam lőni. De én már nem izgatom 
magamat., én elmegyek. A ház gazdája majd 
elintézi Ónnel a többit. És majd a többit 
levélben irom meg az illetékeseknek. 

Vas. Hát tönkre akarsz engem tenni ? Van 
szived engem, aki annyit tettem érted ? 

4. jelenet. Volt. Kelenné, Vas, Alberti. 
Kelenné. (Feltűnő elegáns lipótvárosi nő, 

ismert typus.) Hát itt van maga, csúnya 
ember ? 

Vas. Méltóságos asszonyom, engedje meg, 
hogy bemutassam . . . régi barátomnak . . . a 
kitűnő i ró t . . . ' aki különös okból megkért 
arra, hogy nevét ne árul jam e l . . . oka van 
rá, hogy ne vesse le inkognitóját. 

Kelenné. Érezze jól magát szegényes ottho-
nunkba. 

Alberti. Hogy, kérem szeretettel ? 
Vas. Egy kicsit nagyot hall. 
Kelenné. Tessék helyet foglalni. (Vast félre-

húzza.) Szép kis ember a maga barátja. Az 
inkognitóját nem veti le, de a kalucsniját 
igen és pont a szoba közepére rakja. 

Vas. Meg kell neki bocsátani, méltóságos 
asszony, egy kicsit különcködő és vidéki, de 
a mester a legkiválóbb magyar tehetségek 
egyike, a mester . . . 

Kelemenné. Jó, elhiszem, de most arról van 
szó, hogy megérkezett René barátnője, a Frida, 
tudja : a Pálfalvi Bloch Frida és magától kérni 
akar valamit. 

Vas. Ha René legjobb barátnője k é r i . . . 
Kelenné. Nem szabad teljesítenie, kedves 

Alberti. A Frida meg akarja magát kérni, 
valami jótékony vacakot akar a maga fel-
léptével 

Vos. Hát Istenem, ha ez az egész . . . 
Alberti. (Igdegesen ) Nincs itt cug ? 
Kelenné. (Vas felé.) Tudtam, hogy maga ilyen 

ember, maga képes elmenni a Blochék vacso-
rájára, maga képes magát egészen lejáratni. 
A fél Lipótváros pukkad, mert maga eljár 
mihozzánk De mi értéke lesz ennek, ha maga 
Blochékhoz is el fog járni. Én nem akarok 
róluk rosszat mondani, de van magának 
fogalma arról, hog-y micsoda népek azok, 
hogy miket tudok az öreg Blochról és a 
Blochnéról ! A Fridáról nem is beszélek, az egy 
hiszterika. Hallotta, hogy mit mondott róla 
a Kalmár doktor a Kereskedelmi Bankból ? 

Nagyon jó. Azt mondta, hogy ez a Frida nem 
is egy hiszterika, hanem egy Hisz-Ferér. Mit 
gondol, milyen igaza van a Kalmár Bandinak. 
Nem is szeretem, ha az én Rením közle-
kedik vele. 

5. jelenet. Volt. Frida, Vas, Alberti, Kelenné. 
Frida. (Jön.) Nem haragszik a n é n i . . . de 

már nem b i z t a m . . . Rémisztően kíváncsi 
voltam a mesterre. 

Vas. Ha megengedi, bemutatkozom . . . 
Frida. (Rajongva.) Oh, hiszen Ö n t . . . 
Vas. (Merész lendülettel.) Vas Tivadar 

vagyok. A m e s t e r . . . a kitűnő iró pedig 
Alberti Béla. 

Alberti. (Esetlenül meghajol.) 
Kelenné. (Nevet.) Kedves Alberti, hát ezt 

igazán kedvesen csinálta 
Vas. De komolyan mondom, nem én vagyok 

Alberti. Itt áll Alberti. 
Kelenné. (Kacag.) Hát nincs igazam, ha azt 

mondom róla, hogy egy óriási ember. 
Frida. (Alberti felé.) Ne haragudjon, bácsi, 

hogy kinevettem. 
Kelenné. Az öreg ur is egészen kedvesen 

csinálta. 
Alberti. Csak ne volna itt olyan cug . . . 
Frida. Ez a groteszk ötlet, ez a furcsa be-

mutatkozás, hogy nem Alberti az Alberti, 
hanem Ön az Alberti, ez egy igazi Alberti-
féle ötlet, csakhogy a mesternek nehéz már 
eltitkolnia magát, minden pesti nő ismeri 
már. Ha végigmegy a Váci-utcán minden nő 
megnézi és összesúgnak: nézd, Alberti! Nem 
kellemetlen Önnek az a rémisztő sok levél, 
amit kap, az a folytonos autogramkérés, a 
fölolvasások. . . 

Vas. Hát Istenem, nem valami kellemes, 
de h á t . . . 

Frida. Rémisztő, hercig dolog lehet ilyen 
nagy irónak lenni. Én azonnal megismertem. 
Nekem otthon meg van a fényképe. Amelyiken 
igy tartja a fejét. Rémisztő költői póz. Van 
egy rajz, egy eredeti Vértes Marcel. Én ugy 
csodáltam magát, hogy tud mindig olyan 
költői lenni. 

Vas. (Hátra szól.) Hallod ! ? 
Frida. Ha nem láttam volna egy fényképét 

sem, azért én rögtön megismertem volna. Én 
nem azért mondom, mert ugy is tudom, hogy 
a mester a mester és nem más, de igazán 
milliószor gondoltam, hogy milyen lehet az 
az Alberti, aki az „Összetört szivek'*-et irta 
és becsületszentségemre, ilyennek gondoltam. 

Kelenné. Na, mit szól a Fridához, ugy-e 
mondtam, milyen kitűnő lány. 

Frida. És ha beengedtek volna egy terembe, 
ahol ezer férfi lett volna . . • 

Kelenné1, Ott jól érezted volna m a g a d . . . 
Frida. És én csak annyit tudtam volna, 

hogy ezer férfi közül az egyik Alberti Béla, 
én elmentem volna 811 mellett és a $12-re 
rámutat tam volna, csak Ön lehet az. Én ne 
ismerném meg, aki minden könyvét szórol-
szóra tudom, aki már első osztályos korom-
ban kiábrándultam a magyar tanárból és 
Napoleonból a maga kedvéért. Az „Összetört 
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sz ivekében azt mondja a 40-ik lapon Barabás 
Magdának: Ön téved Migda, ez a seb jobban 
fáj, mint a t e g n a p i . . . — ugy-e szórol-szóra? 
A 150'iken azt mondja Barabás Arno ldnak : 
A szerelmi viszony olyan, mint a cipőfűző ; 
vagy tulhosszu vagy tulrövid, de mindig a 
legrosszabbkor szakad k e t t é . . . — És most 
egy rémisztő nagy kérésem van. De nem 
szabad megtagadni. A néni talán már szólt. 

Kelenné. Én már mondtam a mesternek, 
hogy nektek mindent meg kell tenni. 

Frida. Ugy-e eljön mihozzánk vacsorára? 
Ott lesznek a lipótvárosi ur i lányok egyesii' 
letének vezető tagjai. 

Vas. (Alberthez ) Nem óhajtasz talán te el-
menni a lipótvárosi uri lányok egyesületének 
ülésére ? 

Frida. Édes mester, no ugy-e eljön, egy nagy 
Alberti-matinét akarunk a vigadóba. Az egész 
előadás minden magáról. A mester fölolvas-
ha tna valamit a készülő regényéből. Mi is 
lesz a cime ? 

Vas. A cime ? Ők ketten. Nemsokára kész 
is lesz. 

Kelenné. Frida. Mesélje el az u j regényét? 
Vas. (Albertihez.) Meséld el az u j regénye-

met, hiszen te már olvastad. 
Albert. Ne a szerző beszéljen a regényről, 

hanem a regény beszéljen a szerzőről. 
Vas. Elvem, hogy ne a szerző beszéljen a 

regényről, hanem a regény beszéljen a szer-
zőről. 

Frida. Milyen szellemes ! Egy u jabb Alberti-
mondás. Hát ugy.e eljön, megtar t ja a felol-
vasást. A Vigadó lépcsőházban a lányok 
jótékonycélra árusítani fogják Alberti Béla 
könyveit. A szünetben autogramot ad, aztán 
fölolvas személyesen, ez olyan sikere lesz a 
l ipótvárosi urilánynk irodalmi szövetségének, 
amellyel nem tudna versenyezni az ötödik 
kerületi hölgyek önképző egyesülete sem. Hát 
ugy-e el jön, no mondja már, hogy i g e n . . . 

6. jelenet. Kelen, Kelenné, Vas, Alberti, Frida. 
Kelen. (Betűt.) Mindjárt itt lesz a rendőr. 
Kelenné. Poldi, elvesztetted az eszedet. 
Kelen. 2i év előtt, mikor elvettelek. 
Kelenné. Poldi, az Istenért! 
Kelen. Malvin, csend! 24 évig te beszéltél. 

Most öt percig én beszélek. 
Kelenné. Mi tö r t én t? Nem ismerek r á d ! 
Vas Kelen ur, ne csináljon rossz tréfákat . 
Kelen. Hogy mi tö r tén t? Hát ebbe a pilla-

na tban itt a szobában két olyan u r van, aki 
azt állítja magáról, hogy ő Alberti Béla, a 
hires iró. Az egyik valóban az, de a másik 
az egy szemtelen svindler, aki betolakodott 
a házamba és ez a másik, ez a sv ind l e r . . . 

Alberti. Én vagyok. 
Kelen- Hogyan, kérem szerze t te l? 
Albetli. (Szerényen ) Ez az ur igazat mon-

dott. 0 Alberti Béla. . 
Kelen. De hisz Ön agy nagyed órával 

eze lő t t . . . 
Vas. Mit mert mondani Ön egy negyed órá-

val ezriőt t? 

Alberti. Tréfa v o l t . . . bevallom, kissé Ízlés-
telen tréfa. 

Vas. Visszaélt a nevemmel. Elhitette Kelen 
ú r r a l . . . 

Kelenné. És Lipót, te hinni tudtál egy ilyen 
embernek ? 

Frida. Kész nevetség. 
Alberti. (Szerényen.) Ha megengedik, én 

megyek vissza Alsómadarasra . . . 
Kelen. Szépen megy! Majd a rendőrség 

elviteti. 
Vas. Hagyja, Kelen ur . Svindlerek mindig 

voltak. 
Frida. Milyen nemes lélek! 
Vas. Nem az első eset, hogy valaki visszaélt 

a nevemmel és nem is az utolsó. Ez egy 
szegény bolond . . . 

Alberti. Mi ? Bolond ? Ez még is sok. Hát 
tudják m e g . . . 

Vas. (Felegyenesedik, a nemes lovag pózá-
ban.) Mars ! 

Albert. (Megtörve indul kifelé.) 
Vas. (Türelmetlenül.) Na gyerünk, gyertínk . . 

Függöny. 

IFJÚ SZEREP. Az utóbbi időben 
sok szó esett arról, hogy Blaha 
Lujza fellép valamelyik fővárosi szín-
padon. Az érdekes fellépésből azon-

ban semmi sem lett, mert egy szűnni nem 
akaró indiszpozició a szobához láncolja n 
nemzet csalogányét A minap vendégek jártak 
Blaha Lujzánál és a dédelgetett művésznő így 
panaszkodott : 

— Istenem, istenem, ha még egyszer olyan 
fiatal lehetnék, hogy eljátszhatnám a — Nagy-
mamát. 

VÁRNAI ZSENI 
a , Katonaiamnak'' s z e r b e (Lázár rajza 
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LESÜLÉS. Az Operaház kürnyékén a lesülési 
láz uralkodik mostanában. Ki a Dunaparton, ki 
a Margitszigeten, ki egy propeller fedélzetén 
tart napkurát és az operaházi művészek nagy 
érdeklődéssel figyelik az elért lesülési ered-
ményeket. Az „Otelló" előadásán aztán zajos 
derültségbe olvadt ez a nyári szórakozás, dr. 
Dalnoky Viktor odament a címszerepet éneklő 
Környei Bélához és rettenetes komoly hangon 
jegyezte meg : 

— Tyű, de lesültél, Béla • 

AZ ALAKÍTÁS. A színpadra visszatért mű-
vésznők között Ötvös Gittának kell nyújtani a 
pálmát. Serpolette szerepében aratta első 
sikerét és erre ráduplázott a Fedák Sáritól 
átvett Csibészkirály-beli Daisy szereppel. 
Rátkai Márton nem is fukarkodott az elis-
meréssel: 

— Na, Gitta, ez az alakításod valóságos 
művészeti remek. 

— Ugy van, — lelkesedett Király Ernő — 
az — ötvösművészet remeke. 

SOMOGYI ISTVÁN 
szűcsmester 

Budapest, VIII., Rákóczi-ut 23. •••••••• 
Szörmeárut, téli ruhát, szőnyeget 
stb. molykár ellen szakszerűen 
megvéd. — Tűz és betörés ellen 
:: a „Fonclére"~nél biztosítva. :: 
T E L E F O N : JÓZSEF 54-47 . 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Hü olvasó. Sziklai József 1889 jan. 11-én szü-

letett Magyarkanizsán. Iskoláit ugyanott, a felső-
kereskedelmit Szegeden végezte. 1910-ben vizs-
gázott mint szinészegyesületi iskolai végzett nö-
vendék és ugyanez ev szept. elején Kassán lépett 
a szinipályára, Komjáthy János társulatánál Első 
fellépte a „Heidelbergi diákélet" c. színműben 
volt, a herceg szerepében. Onnan 1914 szept. 
havában a Népoperához szerződött, hol a .Vö-
rös ördögökében tünt föl Pityu szerepében, mire 
Beöthy László szerződtette a Királyszinházhoz. 
Itt a „Cserebogár" c. operettben volt a bemu-
tatkozása, dec. 11-én, majd dec. 22-én a „Len-
gyelvér" c. operettben kis szerepet kellett volna 
eljátszania, de nem lépett föl, hanem e helyett 
elszerződött a Vígszínházhoz, innen ismét a 
Népoperához. Neje : Hevesi Gusztika, jónevü naiva 
volt a vidéken, igy többek között Pécsett! is. 

R. lenőné. I. Tessék a megrendelés ügyében 
a Színházi Élet kiadóhivatalához fordulni. 2. 

NEMZEI1 (ROYAL) KABARÉ 

Minden este 7 órakor 
I m á d o m Ö n f ! B ő r h a r l s n y a 

A v ő l e g é n y 

F a ú j s z ü l ö t t P a m p u l e f t é h e s 

S z ó l ó k ! DubÏîbH! M a g á n j e l B n e f e k ! 

az összes művészek felléptével. 

NAGY IRODALMI E S E M É N Y 

HUGO VICTOR 

1793 
S francia forradalom regénye 

Izzóan aktuális, léiegzetfojtóan 
érdekfeszítő a nagy francia Író-

nak ez a könyve. 

Két kötet ára 24 korona 
Kapható a „Színházi Élet* boltjában. 
Vidéki rendelők szíveskedjenek a mű árát 
és portóra 50 fülért előre beküldeni. 

Csodás, szép 
csak az a ni lehet, ki 
M e d e a növénykrémet használ, 
mert eltűnik a himlőhelyes, májfoltos, 
szeplős felbámja és ifjú üde bőrt nyer. 
Ara 25 korona. 

Alabásfromhoz ï & Â ï ï f f 
dea emal icrémet és puder t használ 
nappalra. A r a mindket tőnek 35 K. 

Haja megnő í a v : ä . 1 ® 
e l i x i r t használ. A r a 22 korona. 
A praeparatumok Jóságáért és 
eredményéér t k e z e s k e d ü n k . 
Diszkrét szétküldés mellett kapható : 

MAUS ÉS PRANGER 
okleveles vegyész kosmetikusnál, Kispest. 
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Előfizetése jul. 31-én jár le. 3. A kisleánya is 
színésznő lesz. 4. Igen. Junius. 1. Oedipus ki-
rálynak cirkuszi előadása 1911 szept 19-én volt. 
Oedipust Kürthy József játszotta. 2. Papir Sándor 
1911 dec. 9-én halt meg Újpesten. 3. Az Uj 
Szinpad megnyitó előadása 1912 március 13-án 
volt. 4. A mostani szegedi színházat Aradi Gerő 
színigazgató nyitotta meg, 1886 október 1-én. 5. 
Mátrai Erzsi atyja Mátrai Betegh E?éla volt, egy-
kor a Nemzeti Színház főrendezője. Meghalt 1912 
aug. 29 én Gödöllőn. — Vidéki szinész. A kisúj-
szállási színházat dr. Márffy Károly nyitotta meg 
1912 okt. 7-én. Az ünnepi előadáson Bánk bán 
került színre; a címszerepben Beregi Oszkárral. 
— H. Ilona. Nem váltak el. — H. Juci. 1. Víz-
vári Mariska 1894-ben lépett a szinipályára ; az 
első fellépte a Nemzeti Színházban volt az „Egy 
szegény ifjú története" c. színműben. Krisztina 
szerepében. 2. Z. Molnár László 1902 március 
17-én vizsgázott először a szinészakadémián, 
Meilhac és Halévy „Nevelőijében. — 3. Aczél 
Ilona 1904 okt. 24-én lépeti nagyobb szereppel a 
nyilvánosság elé, mint II. éves növendék ; a Do-
lovai nábob leánya, Jeb Vilma szerepében volt 
ez a fellépte. — 

P. ü. kezelő. Személynök-u. 16. — Gróf Ri-
naldó. 1. 1890-ben született. 2. Az előbbi. 3. Vö~ 
rösmarty-u. 61. 4. 3 évre szerződött. 5. 6 évvel 
ezelőtt. — 1901 május. 1. Nem irt még színda-
rabot. 2. 5. Életrajza megvan a Színházi Élet 
1918 iiov. 3. (44-ik) számában ; tessék a kiadó-
hivatalnál megrendelni. 3. Esetleg. 4. Kisvárdán. 

Ancsi. A Színházi Etet-ben azoknak az olva-
sóinknak is készséggel adunk választ 5 színházi 

tárgyú kérdésre, kik a lapot példányonként szok-
ták megvásárolni. — Joly és Emmy. Ajánljuk 
Rózsahegyi Kálmán szinésziskoláját. Cime : VIII., 
Népszinház-u. 22. — P. Gabi. 1. Sziget-u. 38. 
2. A Városi Színháznál. — Barna asszony. Nincs 
kizárva. — H. Erzsébet. 1. Mérleg u. 2. 2 Király-
utca 102. 3. Báró Aczél-u. 3. 4. Nem jelentette 
be. 5. Személynök u. 16. — Valentin 7. 1. 26 
éves. 2. Cime: Vígszínház. 3. Magy rkanizsán 
szüictett. 4 Igen. 5. Royal-szálló. — Budai ér-
deklődő. Megszállott terület. — Erzsi. Mi is ugy 
olvastuk. — Gy. Zsizsi. 1. Még nincs határozat 
erről. Ha meghozzák, megírjuk majd. 2. Ajánla-
tos szinésziskolát végezni. 3. Ilyenkor szokott lenni. 
Tessék ez ügyben Roboz Elek elvtársat meg-
keresni az Orsz. Szinészegyesülétnél, VÍII. Ba-
ross-tér 9. — Zozó. 1. A Színházi Élet szerkesz-
tősége címére kell beküldeni. 2. 1886-ban szüle-
tett Budapesten. 3. Részletes életrajza nem jelent 
meg sehol. Antonius. 1. A titkár cimére kell be-
küldeni. 2. 4. Magyar Színház. 3. Nemzeti Szín-
ház. — S. L. Arad. 1. Aradon született 1894 
márc. 16. 2. Ugyanott járta iskoláit is. 3. A Szi-
nészegyesületi iskolát végezte. 4. Pozsonyban, 
Polgár Károly színigazgatónál működött első-
ízben. 5. Újpesti rakpart 4. — Zoe. Deila Donna 
Eugénia délsnanyolországi származású. Előbb a 
Népszinház-Vigopera tagja volt, 1907-ben, ahol a 
„Denevér" Orlovszky herceg szerepébeij volt ai 
első fellépte. Mint zárdai-növendék feltűnt kelle-
mes szopránjával mise közben a kórusban, majd 
többek biztatására, de leginkább Máder Raoul 
tanácsára csakhamar szinésznő lesz. 

Famulus. Drámairodalmunk emelésére Bajz 
József rendkívüli agitációt fejtett ki. „Külföldi já-
tékszín" c. vállalatában összegyűjtötte a jelesebb 

Berlini kozp etifcai infézef. 
J6z«ef 49 Sl. Tanítványok felvétetned. Hajszálakat, szeplBt 
ezemfiloaSt, mltosaort eltávolít vlílanynyal. Aroh&mlasztás 

MÁTYÁS 
történelmi dráma 
Irta : F é n y e s Samu 

A nagysikerű drámairónak legkiforrottabb 
műve, mely Mátyás király életének legérdek-
feszitőbb epizódjain épül' fel hatalmas erejű, 

forró lüktetésü drámává, 
áoltl ára to korona és 10 ®/0 drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet'boltjában, Vll.,Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 

Minden könyv megrendelhető a 
„Színházi Éltt" 
kiadóhivatalába: 
Erzsébet-körut 29 

H a j s z á l a i t 
végleg eltávolít B a c h M a n c i 
kozmetikai Intézete. Mindennemű 

i szépséghibák keselése, szeplöel-
távolitás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázs ju-
ftnyos bérletben. Baüapes t . VII.. Almàgsv c tea 3. tzf tm. 

NEMZETI ( R o y a l ) ORFEUM 
VII. ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL.JÓZS. 121-68 

MINDEN ESTE 
\ 7 Ó R A K O R 
SCiTÜNŐ UJ M Ű S O R 

NEMZETI (ROYAL) KABARÉ 
ELSŐRANGÚ MŰSOR 
KEZDETE 7 ÓRAKOR 



S R M H A Z I EI5ËŒ 31 

HASZ-
N Á L T 

Régi v a g y törött hanglemezeket , mig az 
anyaghiány tart, l egmagasabb áron vesz 

W A G N E R 
H A N G S Z E R - N A G Y Á R U H Á Z A 

a világhírű „FAVORITÉ" hanglemezgyár fő rak tá ra : Budapest. József-kSrut 15. 
ÓVÁS F Figyeljen a „WÁGNER" névre, hogy máshoz be ne tévedjen í 

Árjegyzék ingyen í 
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színdarabokat, melyek közül több színre is került 
a Nemzeti Színházban ; szerkesztette a Kritikai 
Lapok-at 1830 tói 36-ig. 1837-ben a megnyíló 
Nemzeti Szinház igazgatója volt, melynek veze-
tésére két izben is meghívták. Zenebarát. 1. 
Barbi Alice Modenában (Olaszország) született 
1861 február 26-án. Atyja hegedűművész volt. 
Leánya már 15 éves korában tanult a római 
zenekonzervatóriumban. 1882-ben mint önálló 
énekesnő lépett föl szülővárosában. 2. A kérde-
zett zeneszerző Budapesten született 1859 szept. 
4-én. Előbb Aradon volt karmester, majd a Nép-
színháznál működött, hol több operettje került 
szinre. — Rajongó. 1. Kerényi Gabi. 2. Szere-
csen-utca 57. 3. Rákócziut 51. 4. Nem jár. 5. 
Rákóczi-ut 9. — K. Magduska. Tessék megpró-
bálkozni; ha tehetségesnek és arra valónak bi-
zonyul, biztosra veheti, hogy boldogulni is fog. 
Mi e tekintetben semmivel nem biztatjuk, miután 
személyesen nem ismerjük. — Maca, Kalocsa. 
1. A kérdezett operai művész Mátisfalván, Ud-
varhely megyében született, 1891 október 23-án. 
Zeneakadémiai tanulmányait 1911 őszén kezdte 
meg és 5 év után végezte. 1916 ban bevonult 
katonának, e közben az Opera igazgatósága 
tagjai sorába szerződlette. Első fellépte 1917. 
szept. 22-én volt a Parasztbecsület-ben, Alfio 
szerepében. 2 Nőtlen. (A többi felelet az élet-
rajzi adatok közt szerepel.) — Kíváncsiság. 1. 
1899 óta tagja a Nemzeti Színháznak, tehát el-
képzelhető, hogy szerepei felsorolása nagyon 
sok helyet foglalna el. 2. Egy évig volt a 
Deutsches Theater tagja. — Kenyérkereső. Meg 
lehet próbálni. 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE SÁNDOR 

A színház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról, rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb.-" 

10 kor. A vaskos 
kötet ára: 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Színházi betürejtvény 
Megfejtési határidő 1919 julius 12. 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunt 

28. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij ; Mátyás, történelmi dráma, irta Fényes 
Samu. 

II. dij : Várkonyi Mihály arcképe. 
III. dij : A Pillangófőhadnagy kottájának I 

része. 
A Szinházi élet 24. számában közölt rejtvény 

megfejtése : Erkel Ferenc. 
Az I. dijat, a Művészeti Almanachot, Somodj 

István, VI., Lehel-u. 41., a II. dijat, Galetta Fej 
renc arcképét, Pajor Böske, VIII., Berzsényi-iJ 
2. I I. 2b., 111. dijat, a Pillangófőhadnagy kottá* 
jának I. részét, Heczler Emil, VI., Lehel-u. 41. 

Helyesen megfejtették még: Berger Imre, 
Lehel-u. 41., Fábián Laios, Lehel-u. 41.. Bergei 
Zoltán, Murányi-u. 3. Elek Boriska, Villányi-u. 
10., Czirányi Boriska, Szerecseny-u. 52., Weis? 
Ella, Vilmos császár-ut 10., Hirsch S. Sándor, 
Lázár-u. 16., Siger Ferike, Ó-u 42., S. Maca; 
Kalocsa, Müller A., Fóthi-ut 16., Vető Lenke, 
Pauler-u. 5. Franki Ilonka, Sándor-tér 4., Franki 
Erzsike, Mátyás-tér 14., Molnár György, Szent-
endre, Stark László, Ügynök-u. 7., Winkler 
Mihály, Kecskemét. (Á megfejtők névsorainak 
közlését folytatjuk.) í 

Sohasem izzad a lába, 
ha a M e d u z i n á t haszná l ja . 

Ára 5 korona. 

Kaphat! : MÁTIS ÉS PRANGER 
okleveles vegyész kosmetikusnál : KISPEST. 

Hajszâlakal 
FOLIii SAROLTA 

nők arcáról, kar-
járól vigleg k i i r t j a 
felelősséggel 

lrozm. Intézete, Andrássy-nt 88. I. em. 
Rögtöni hatás. Minden eddigit felOlmol 

. M I R A C L E ' hajeltáfollíóazer szétküldése utasítással. 
Arcápolás, összes szépséghibák kezelése. SzemSlcslrtás 
Bámulatos hatásn hámlasztószerek, ára 38 K. — Ponder 
pótló 20 korona. Hajnövesztő 20 korona. — Hajfest 
3« korona. Illat- és szépitőszerek. Érdeklődésre válás: 

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






