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VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Irla: HERCZEG FERENC
Ha szó szerint venném az ön fölszólitását, kedves szerkesztő uram, és
megirnám, hogy mi minden történt
velem az első tengeri malacom és az
utolsó könyvem között, akkor senki
sem volna ugy megijedve, mint tekintetes szerkesztőséged. Én azonban nem
élek vissza a helyzettel, megelégszem
azzal, hogy kizárólag olyan dolgokra
emlékezzem vissza, amelyek némileg
belevágnak ennek a lapnak a programmjába.

Tehát: a dráma őskora visszavezet a
szülei ház kukoricagóréjára, ajiol szinielőadásokat szoktunk rögtönözni műpártoló szomszédgyerekek számára. Kisleányok nem igen mertek megjelenni
a nézőtéren, mert többnyire történelmi
tragédiákat rögtönöztünk, azok pedig
nagy csatákkal végződtek, amelyekben
a publikum is részt szokott venni,
írásbeli feljegyzések azonban nem maradtak abból a korból.

Herczeg Ferenc édesatyja

Herczeg Ferenc édesanyja
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Első irott színművem cime : A hozományvadász. Ezt már jogászkoromban
irtam, A meséje teljesen a Do/ovai
nábob leánya, azzal a különbséggel
mégis ,hogy a Hozomány vadászban nem
szerepelnek huszártisztek. Tarján Gida
fiatal ügyéd volt, Bilitzky kadét elsőéves jogász, Szentirmay kapitány pedig
törvényszéki biró. Valamennyien jambusokban beszéltek, mert meg akarták
nyerni az Akadémia Teleki-diját. A
huszártiszteket csak később javítottam
bele.
Egyszer Paulay Ede — évszámokkal mem terhelem a szíves olvasót —
elfogott a Szikszay-sarkán és inkább
föltételes, mint óhajtó módon aztmondta :
ha egyszer darabot találnék írni, elvihetem neki. Még aznap délután elvittem
neki a Dolovai nábob lányát, amely
már készen feküdt a fiókomban.
— Jöjjön el holnap feketekávéra,
akkor majd beszélünk róla — mondta
az igazgató.
Nagy társaságot találtam Paulayéknál, a darabomról senki sem beszélt, a
vendégek oszlásakorazonban azt mondta
az igazgató, hogy gyerünk az irodába,
csináljuk meg a Dolovai szereposztását.
Ezek voltak a benyújtás és az elfogadás formaságai. A szereposztást külön-

Herczeg F:erenc az érdtségi után

ben egymaga csinálta meg az igazgató,
midőn az is megtudta, hogy én Bilitzky
kadétot a színház egyik csinos, pisze
kezdőművésznőiével óhajtom eljátszatni,
nem volt kíváncsi a további propoziciómra. Bilitzkyt azután Zilahy Gyula
kapta, neki és Török Irmának nagy részük lett a sikerben. (Török Irmai
Hová is lett ez az asszony, akit én a
magyar szinpad egyik legérdekesebb
és legfinomabb művésznőjének tartok ?)
A rákövetkező esztendőben a Három
testőr-t irtam a Nemzeti számára. Ez
volt életem egyik legfájóbb, ha nem
is legnagyobb bukása. Én akkoriban
olyasmit hittem, hogy valami ellenséges maffia vetett gáncsot a darabomnak, pedig a bukás természetes és
szükséges volt. Az első felvonásban
egy álló félóráig csupa fölösleges dolgot beszéltek a színpadon, azonkívül
én a próbákon teljesen eltévesztettem a
vígjátéki hangot és valami kinosan parodisztikus játékot erőszakoltam. Paulay
Ede akkor már nagybeteg volt és nem
szólt bele a dolgaimba. Egyik vidéki
nagybátyám, aki ott volt a bemutató-

Iierczeg Ferenc jogászkorában
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5adáson, ugy megundorodott a sok
sszegéstől, hogy megtagadta a romságunkat és az első felvonás után
egszökölt. Később a művészek a sat szakállukra meghúzták Bz expoziót,- maguktól beletaláltak a vígjátéki
ingba és a darab ekkor csodálatos
ódon talpraállott megint, annyira,
Dgy ma is műsordarabja még a Nemítinek. Fiatal színműírói? okuljatok a
éldámon, inkább okos emberekre hallassatok, mint önmagatokra í
Diszkrét hallgatással mellőzve külön:le rosszul vagy félig sült színpadi ki;rletekket, megemlékezem a Gyurkoics-leányok-ról és teszem ezt már azért
;, mert ennek az előadásain a szerző
)bban mulatott, mint a közönség.
A Magyar Színház ugyanis minden
5-ik előadás után pezsgős vacsorát
endezett, amelyen az egész Gyurkoics-had hajnalig cigányozott és mivel
jubileumok gyorsan követték egymást,
fidám telünk volt A darabot Beöthy
László rendezte és b-lr a női szerepek
r——

——•—-—•—-—•——

HERCZEG FERENC 1900-ban
,,/4 három testőr" szerzője

akkor még ismeretlen és jelentéktelen
művésznők kezében voltak, az előadás
ragyogott és szikrázott a színész-ötletektől. A Gyurkovics-leányok később kivándoroltak Amerikába és ott jó ideig
folytatták vidám pályafutásukat.
Az iró ritkán szokta tudni, hogy
honnan került valamelyik színművének
alapötlete; nekem legalább, mihelyt
foglalkozni kezdek egy ötlettel, mindig
van érzésem, mintha már igen régen
magamban hordtam volna. Van azonban egy színművem, amelyről pontosan tudom, mely órában fogamzott meg
a terve, és ez Ocskay
brigadéros.
Egyedül ültem az Országos Kaszinó
ebédlőjében és vártam az Orient express
hajnali vonatának indulását. Rajtam
kivül alig volt vendég a teremben és
Berkes Béla, aki a bandájával épp ugy
unatkozott, mint magam, megkérdezte
tőlem, hogy nem akarom-e meghallgatni a banda tárogatósának régi kuruc
nótáit. Megszólalt a „török síp" és
nekem hirtelen lelkembe nyilait az ősi
kuruc-fájdalom, a magyar attak mámo-

?

HERCZEG FERENC 1915-ben
a .Kék róka" szerzője

SZÍNHÁZIÉLET«4

4
rositó és dühítő képe, a nagyszerű
roham, amelyet az utolsó pillanatban
mindig elgáncsol a pártoskodás. Még
ott a vendéglőben megcsináltam az
egész tervet, nagyjában még a jelenetekét is. Eredetileg Bezerédy árulása
lett volna a tárgya, de később Ocskayt
állítottam a darab központjába. Némi
malicia is vezetett, midőn Ocskay brigadéros-t a Vígszínháznak adtam. Bősz
harcban voltam akkor szegény gróf
Keglevich István intendánssal és szívfájdalmat akartam okozni a Nemzeti
Színháznak. Nem tudom, valóban fájt-e
a Nemzeti szive Ocskay brigadéros
miatt, de azt tudom, hogy eddigi életem
legboldogabb emlékei közé tartoznak a
próbák, amelyeket Ditrói Móric vezetett a Vígszínházban. Soha még szinház
nagyobb áldozatkészséggel, soha még
színészek nagyobb kedvvel, soha még
igazgató nagyobb hozzáértéssel nem
készült premiérre. A sikerben különben
némi nem kicsinylendő része volt a
Magyarország
cimü lapnak, amely a

HERCZEG FERENC
a „Bizánc" bemutatója után

fejébe vette, hogy darabom sérti Rákóczy emiékél és menydörgő vezér
cikkekkel és tömeges kőrinterjukkal
harcolt Ocskay brigadéros ellen. Ez
élénk ellenhatást váltott ki a többi lapnál, lovagias kollégák a segítségemre
siettek, a szenvedélyes polémia kíváncsivá tette az embereket és a kíváncsiak hetekre előre elkapkodtak minden
jegyet. Később, mikor megint megbékültem Holló Lajossal, a Magyarország
akkori szerkesztőjével, levontam előtte
az eset tanulságát: „A sajtó olyan nagy
hatalom, hogy az ujságiró sem bir
vele".
Hitem szerint a nagyközönség igazságosan szokott Ítélni a színházban, mindenesetre igazságosabban, mint akár a
művész, akár a kritikus, és én magamban
mindig elfogadom a közönség Ítéletét.
Ezt hangsúlyozva mégis ugy hiszem,
hogy a Balatoni rege cimü komédiám
jobb sorsot érdemelt volna. Valószinü
azonban, hogy mint majd minden balesetnek, amely életemben ért, ennek
is csak magam voltam az oka. Túlságosan józan előadásban vittem ezt a
fantasztikus mesejátékot a publikum
elé. Nagyon szeretném a Balatoni regé-1
rehabilitálni és ha Apollo megsegít,
akkor a tavasszal újból kísérletezünk
vele a Nemzetiben.
Most, ha ugy tetszik, beszéljünk
Bizánc-ról. Nem tagadom, ezt a darabot a parlamenti obstrukció hatása
alatt, az általános politikai és társadalmi
bomlástól rettegve irtam. Eredetileg
Mohács előtt volt a cime, a síinhelye
Magyarország volt. Irásközben azonban
annyi keserűség szivárgott a tollamból,
annyi politikai aktualitás keveredett
bele a históriai miliőbe, hogy megijedtem a saját munkámtól, eltéptem a
kéziratot és Bizancba L helyeztem át a
drámámat.
Nem szoktam különben a végzet
ellen lázadozni, de való igaz, hogy ezt
a munkámat valami különös balszerencse üldözte. Claretie, a Theatre français
volt igazgatója, elolvasta Bizánc francia
fordítását, amelyre Ivánfi Jenő barátom
hivta fel figyelmét és elhatározta, hogy
elő fogja adatni Párisban. Kétszer irt is
Ivánfinak ebben a dologban, de mielőtt
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nég megvalósíthatta volna tervét hirelen meghalt. Evekkel később pedig
iz történt, hogy egy bécsi nagyúr, a
egnagyobb urak közül való, németre
ikarta fordítani Bizáncot a Burgszinház
zámára. Két felvonással már el is kéíziilt, de akkor közbe jött a forradalom,
» szóban forgó nagyúr helyzete és a
iurghoz való viszonya megváltozott, a
erv megint kútba esett.
Színdarabjaim közül a legnagyobb
cülföldi karriert a Kék róka csinálta. A
/igszinházban, ahol remek előadásban
idták, talán 50-szer ment, Bécsben
izonban Leopoldine Konstantin 270-áler
épett fel a Blaufuchs-ban, amely külöldi körútján most már elérkezett
\ngliába és Amerikába.
Szinmüirói életrajzom legújabb fejeztei — a kevésbbé kellemeseket következetesen mellőzve — ' Á r v a László
király és a Fekete lovas. De ezekről
}n, kedves szerkesztőm, éppen annyit
ud, mint tudok magam. Árva László
brá/y-ról annak idején azt mondták,
;gyik másik lap meg is irta, hogy Hulyadi László alakjával Tisza Istvánt

akarom dicsőíteni. Tévedés! Hunyadi
László, ha egyáltalában szimbolikus
alak, nem egy embert, hanem a magyarság erejét képviseli, amelynek az
érvényesülés utján mindig, de mindig
gáncsot vet a magyar pártoskodás.
A Fekete lovas-ról is szeretnék valamit mondani, ha már szóhoz jutottam.
A darab most olyan időben került
szinre, midőn tendenciája összatalálkozik a közhangulattal. Erről azonban én
igazán nem tehetek. En a darabomat
a Károlyi-kormány napjaiban irtam, a
bolsevizmus hajnalhasadásának idejében. A darab tiltakozás volt a nemzetietlen iránnyal és a területi kérdésben
tapasztalható közömbösséggel szemben.
Akkor nem engedtek a lámpák elé,
azóta pedig fordult egyet a világ, —
nos annál jobb. Konjunkturás költő
azonban nem vagyok.
Ugy veszem észre, csupa olyan dolgot mondtam el, amely reám nézve
kedvező. A többit elhallgattam. De hiszen arra való a kritika, nem igaz, hogy
alkalomadtán elmondja a többit?
&

HERCZEG FERENC az íróasztalánál
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Írások Herczeg Ferencről
Komédiáival, kisebb dolgaival az el
Herczeg Ferencről és akárkiről is
gyakorlott újságírónak irni könnyű. Az nemzedék Ízlésével számol anélkül, hog
ember maga elé teszi a fehér papirost, leszállana talapzatáról, inkább minket i
amely olyan ránk nézve mint egy csábos felemelve penetráns irói erejével s j
szirén mosolygása. Muszály neki vallani. kedvünkben hadd bennünket addig i:
S ha elkezdünk egyszer irni, akkor jut amíg megint megtölti egy-egy aran
is eszünkbe vallani, amiért a többit is kelyhét és belehelyezi bűvös pirulájá
el lehet olvasni.
De Herczeg Ferencről valamit mondani és pedig röviden : ehhez nem elég
a papiros, ehhez gondolkozni is kell.
•
of
És ha gondolkozom, azt találom, hogy
Herczeg Ferencnek — egyéb irói tehetHerczeg, az iró, minden hódolatr
ségein kivül, amelyekkel pazarul ren- méltó ; Herczeg, az ember, minden tis;
delkezik — az én szememben legsúlyo- teletre érdemes. Ezt a mondatot csa
sabb tulajdonsága az, hogy mindig a ko- a legnagyobbakról lehet leirni.
rának, mindig a nemzedéknek ir, amelynek életében osztozik. Ugy kell ezt érteni, hogy akár Ocskay brigadérosról,
akár Bizáncról ir tragédiát, akár _ az
Aranyhegedűn muzsikál, akár az Elet
kapuja előtt ül kétségek közt hánykódó
agyvelejével : mindig és mindenütt kortársai, mindenütt a nemzet jelene a témája. Arany-pohárban nyújt gyöngyöző
italt s mikor megittuk, legtöbben nem is
sejtjük, hogy lenyeltünk vele egy keserű
pirulát, amely, ha vérünk beveszi, nemzeti, históriai, társadalmi nyavalyáink
gyógyulása lehet belőle.
Ez nagy, komoly irodalmi alkotásaira
•
c
vonatkozik. Ebben fölötte áll mindeneknek, akik ma irnak.
A M Tud Akadémia hosszabb
megsz,

HERCZEG FERENC
Hajnal nevű vitorlás yachtja

kitás után visszatért
régi nemes hagyi
mányailioz és utolsó nagygyűlésén
Eötvi
József és Szász Károly után ismét szépirt
ültetett egyik elnöki székébe.
Választás
megnyerte
a nemzet legjobbjainak
te
szését, mert Herczeg Ferenc, a regén)
és drámaíró, a magyarlelkü
publicista (
szellemes causeur a mai magyar irodi
lomnak országosan elismert és szeretc
büszkesége.
Mint akadémiai
tag eddi
is, felolvasásaiban és bírálataiban számt
bizonyítékát adta liivatottságának és érdél
lödésének ; mint elnöknek máris
alkaln
volt, fenkölt pártatlanságával és személyi
szeretetreméltóságával
tagtársait
meghi
ditani. Tehetsége és férfiereje teljében h
az Akadémia élére, mely
bizalommal

Az .Oeskay brigadéros" főpróbája
A jobbsarokban HERCZEG FERENC

SZÍNHÁZI
ÉLET

SZÍNHÁZIÉLET«8

8
megnyugvással
kiséri ezen pályáján is, és
azzal az igaz tisztelettel
és meleg
szeretettel, mellyel irói és emberi
kiválóságát
már évek óta tőle telhetőleg
méltányolta.

Künn sötétség, villámlás, világvihar.
Itt oldalt sziget'oázis, a múzsák berke;
bűvös sziget, benne aranycsend, béke,
napfény, — a káprázatban a csapongó
gondolat zümmög, a mélázó ihlet süt'
kérezik. Teljes a szélcsend, a babér'
lomb meg se rezzen . . . de nem, mégse,
most egyszerre mintegy viharban ráz'
kódik e lomb i s : ezer hü kéz tépi a b a '
bért s viszi, hordja, teli marokkal szórja
arra a készülő uj szoborra, melyet a jutal'
mazó múzsa most mintáz ki a dicső'
ség imponderábilis márványából. Kész
is már, a múzsa ép a nevet csókolja
r á : „Herczeg Ferenc", — s aztán a
diadalban odavont ünnepelthez fordul.

Taps, a künn a viharban rohanó m a '
gyarság megáll egy percre, lihegve néz
be a berekbe, a, hasonlóságot nézi s
lelkesen kiált : „Ö az ! Övé a szobor !
Övé még életében!"
Feri barátom, én, a berek szerény
lakója, ezúttal én is ott künn vagyok,
künn rohanok a rohanókkal. De meg'
állok én is. Benézek. Én is egy babér'
ágat török le s szeretettel tűzöm oda
a szobor mellé, az élőnek pedig a régi
melegséggel rázom meg a kezét. Beh
jó volna itt maradni, hol az a r a n y
káprázatban a mélázó ihlet sütkérezik!
De hivnak, mennem kell. S tovább
rohanok a viharban rohanókkal.

Herczeg Ferencnek nemcsak az irodalma, de az irói élete is mindnyájunk
büszkesége. Meglehetősen ismerem azt
a lökdösődést, amit a nagy irodalmi

VARSÁNYI IRÉN, CSORTOS GYULA, HERCZEG FERENC, HEGEDŰS GYULA
a aKék róka" olvasópróbáján
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központok: Páris,. Berlin, München,
Bécs, Budapest irói társaséletének neveznek. De nem hiszem, hogy a világ
bármelyik nagyvárosának művészi tolongásában élne ma iró, aki céhbeli
lársai közt olyan egyenesen, olyan véghetetlen nobilitással, olyan érintetlen
férfiúi és baráti tisztaságban járna, mintő.

Y

lö

^

íá1 § 1

Kövessük Herczeget azon az uton,
amelyet uj darabjában, a „Fekete lovasában kijelölt nekünk és akkor
mindnyájan találkozni fogunk a nemzeti érzésben, ami nélkül művészet nem
fejlődhetik naggyá.

Asro
3JZ
•ZjfuUl

l^J

riasabbak voltak. Mikor Herczeg jött,
mindenki előzékenyen utat nyitott
neki. Mikor aztán a kultuszminiszterrel beszéltem és Herczegre hivatkoztam, az excellenciás ur rögtön
rendkívül kedves lett. Ja ugy, —
mondta — emlékszem. És teljesen megváltozott.
Végeredményben ügyemet nem sikerült elintézni, de nem ez a fontos.
Hanem az, hogy az egész eset folyamán percről-percre ámulnom kellett
azon a határtalan nagyrabecsülésen,
amelyben a notabilitások, a hatalmasok, az országintézők, az előkelők világában Herczegnek része van. Báró
Eötvös József óta írónak ez aligha jutott Magyarországon és Eötvös elvégre
maga is kultuszminiszter volt. Hogy
iró társadalmi megbecsülés dolgában
odajuthatott, ahol most Herczeg áll, ez
minden irónak külön büszkesége kell
hogy legyen. És látván, hogyan keresik barátságát a legnagyobbak, az embernek lelkesülten kell felkiáltania :
anch io sono ecrivista.
Konstantin császár és V. László király
tanúim mennyire szeretem és milyen
drága nekem Herczeg Ferenc.
.
Beregi Oszkái

Valami ügyes-bajos dolgom volt a
kultuszminisztériumban. Mint mindenkinek, akinek tanítónő
akad a családjában. Ení., ftMertáíi- MÍS.
nélfogva szétnéztem protekció után és Herczeg
Ferencen akadt meg a
szemem. Felkerestem, meg
kértem. Roppant kedves
volt és lekötelező, megbeszéltünk egy randevút
a parlamentben.
A mondott időben kikérettem az ülésteremből.
A teremszolga,
akinek
szóltam, Herczeg nevének
hallatára felragyogott és
rendkívüli tiszteletet öltött
magára. Képviselők, akiknek mondtam, hogy Herczeget keresem, azonnal
felderültek és még udva-

"V

HERCZEG FERENC
Hidegkúti uti villája
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Herczeg Ferenc — olyan e m b e r , amilyen iró. Világos, átlátszó, egyenes, uri,
magyar, gavallér. Előkelő,
tartózkodó,
nivós, megfontolt, okos. Alakjai, formái,
hangulatai, dikciója, h u m o r a választékosan szépek.
Nem jár p o n g y o l á b a n soha. Sem az
életben, sem a s z í n p a d o n .
Ha r á g o n d o l o k , — az emberre, — m i n dig f r a k k b a n látom. Ha Írásait idézem
emlékembe, mindig magyar uritársaság
vidám zaját hallom. Diszkrét p o h á r c s e n dülést, selyemsuhogást, finom meleg női
suttogást, egy kis s z o r d i n ó s c i g á n y m u zsikát.
É s amilyen egyenes, kemény szép szál
e m b e r , ahogy kitérés nélkül megy egyenesen előre és m é g egyre felfelé, — ugy
megy, ugy száll fel, egyre f e l j e b b írásaib a n . Egyre e r ő s e b b , egyre mélyebb.

Néhány évvel ezelőtt az a szerencse
ért, hogy vacsorára Herczeg Ferenc
vendége lehettem. Az asztalnál beszélgetés közben megtudtam valamit, ami
nagyon meglepett, s ami alighanem
az irodalomtörténetet is érdekelni fogja.
Herczeg elmondta, hogy sok művét
többször is újra irja. Egyszer éjszaka
elalvás előtt jött rá, hogy egy aznap
irt novelláját másképpen kellett volna
megcsinálni. Ez a felfedezés annyira
felizgatta, hogy kiugrott a meleg ágyból, lement a földszinten lévő dolgozó
szobájába és reggelig dolgozva újra
megirta a témát, amelynek első feldolgozásával nem volt megelégedve.
Ilyen véres verejtékkel dolgozó költő
az elegáns, könnyed Herczeg Ferenc
és olyan nagy művész, hogy munkáin
nyoma sincs az alkotás küzdelmeinek,
gyötrelmeinek és fájdalmainak.

„A Gyurkovics-leányok" a Magyar Szinházban

11
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Huszka

Jenő

Herczeg Ferenc azok közül az egészen kivételes talentumok közül való,
akik az irodalom minden müfaiában
kiválót alkotnak. Novella, regény, társadalmi szinmű, történelmi dráma : egymástól annyira távolálló műfajok, mindegyik egész embert kiván ; Herczeg
egyikben épen olyan erős, mint a másikban. És ha publicisztát keresünk,
Herczegnél különbet nem találunk. Soha
pompásabb cikket nem olvastam, mint
amelyet Herczeg az Uj Időkbe a kommunizmus bukása után irt. Érdemes
volna kőbe vésni azokat a tömör mondatokat, amelyekkel Herczeg a történelemiró tárgyilagosságával ezt a korszakot jellemezte. Pedig a legnehezebb
irói feladatot kellett megoldania : történelmi távlatból, rideg tárgyilagossággal irni olyan eseményekről, amelyeknek izzó forgatagában még tegnap ő
maga is benne volt, s amelyek őt a
legszemélyesebben is érintették — két-

ségtelen, hogy a költő Herczeg egészen másképen irta volna meg a cikket,
mint a publiciszta. Sokoldalúságában
épen az a bámulatraméltó, hogy mindig uj és uj egyéniséget látunk magunk előtt, de mindig egész embert :
Herczeget.
Becsüljük meg Herczeg Ferencet, aki
elérte azt, amit Magyarországon még
eddig író el nem ért : tekintély tudott
lenni anélkül, hogy bármely klikkhez
tartozott volna és hogy vaf-aha kávéházba járt volna.

A mult év novemberében történt, a
forradalom első napjaiban, mikor egy
este Herczeg Ferenccel találkoztam. Beszélgetés közben szóba került a „Tilla",
amelynek előadására akkoriban készült a
Belvárosi Szinház. Herczeg megkérdezte
tőlem, mit gondolok alkalmasak-e a zűrzavaros idők arra, hogy Tisza István

BEREGI, HAJDÚ, IVÁNFI, PETHES, GAÁL
Herczeg Ferenc : .Bizánc" a Nemzeti Színházban
A háttérben statisztálnak: TÖRZS, KERTÉSZ, RAJNAY, HAJDÚ
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barátjának darabja a nyilvánosság elé
kerüljön. Nem zavarják-e majd meg az
előadást ? Megnyugtattam, hogy nem kell
semmitől sem tartania, majd hozzáteltem,
hogy Herczeg Ferencben, a nemzet egyik
legmagyarabb, legnagyobb Írójában senki
sem láthat mást, mint a népszerű irót.
Sokkal Ízlésesebbnek ismerem a színházi
közönséget, — mondtam, — semhogy
feltételezném, hogy incidenstől kellene
tartania a premieren.
Megnyugtató szavaim után Herczeg kijelentette, hogy ő maga sem hinné, hogy
megzavarnák az előadást, de akadtak,
akik figyelmeztették a forradalmi hangulatra és ez gondolkozóba ejtette. De közvetlenül azelőtt, hogy találkoztunk, egy
váratlan incidens teljesen megnyugtatta
Az Andrássy-uton egy n a g y o b b tüntető
menet állott kocsijának útjába. A kocsi
természetesen megállt és Herczeg nyug o d t a n várta, amig a tüntetők elvonulnak.
Közvetlenül a kocsi mellett vonultak el
a zárt sorok és a korai sötétség ellenére
is többen akadtak, akik felismerték a b e n n e
ülőt. Csakhamar felhangzott az uj tüntetés :
„Éljen Herczeg!" kiáltották teli torokkal.
Ez fejezte ki leghívebben még a gyűlölködés óráiban is az igazr, őszinte köz-

hangulatot. Herczeg Ferencet most már
nyíltan és bátran szabad ünnepelni, de
tapsolni lehetett neki mindig, mert ö
sohasem lehet más, mint a magyar nemzet egyik legnagyobb fia és legnemesebb
iróművésze.

Herczeg Ferencről irjak ? . . . Az érzések egészen csodálatos áradásai lepnek el. Foiróak és fájdalmasak. Az
igazi sikereimnek egész sorozata fűződik az ő nagy művészetéhez. Ezekre
visszapillanthatok. És reámszáll a keserű
mélabú, hogy már nincsen keresnivalóm
az ő kíséretében. Mégis megenyhít a
tudat, hogy ott voltam elindulásakor
és hűséges voltam az ő lobogó zászlójához. Ma már csak a rúdja van a kezemben, de ezt büszkén szorítom a
markomban. Az ő géniusza szertesugárol, mint áldó, termékenyítő napsugár. A magyar színjátszásnak a pompás látóhatár.

Jelenet az „Oeskay brigadéros' I. felvonásából. (Vígszínház)
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éltesse őket s váltsa valóra szép remé'
nyeiket, amik — az egész magyar
nemzet reménységei !

A Színházi Élet szerkesztősége arra
kért föl, hogy a karácsonyi Herczeg'
számba írjak néhány sort Herczeg F e '
rencről, mint politikusról.
Nos hát, én Herczeget — egyik leg'
kedvesebb magyar irónak s őszintén
szeretett barátomat, majdnem tiz éven
át (és pedig micsoda viharos korszak
volt az a magyar politika változatos
történetében !) tisztelt képviselőtársa'
mat — m i n t politikust legnagyobbra
akkor tartottam, mikor alig néhány
nappal ezelőtt végignéztem, végigsirtam,
végiglelkesedtem az ő legújabb d r á m á '
jának, A fektte lovas-nak előadását.
Magyarországon ezzel a szóval: poli'
tika — rendesen a pártpolitikát i l k '
tik, s a politikusok csakugyan legtöbb'
ször — sajnos — pártpolitikát szőnek'
fonnak.
A fekete lovas illusztris szerzője azon'
ban ezzel a drámai szempontból is
jelesnek mondható, s művészi hatásra
igy sikerrel törekvő müvével ha a poli'
tikát igy szolgálja, az távol áll a p á r t '
politika többé'kevésbbé mindig zavaros
vizeitől, hanem az igazi nemzeti politika
kristálytiszta forrását buzogtatja elő
a magyar földhöz és magyar éghez,
a magyar dicsőséghez és a magyar"
gyászhoz való meleg ragaszkodásnak
varázsvesszejével. Ez a nemzeti politika
a múltban gyökerezve és a jelenben
dolgozva — a jövőt szolgálja, azt'a jobb
magyar jövőt, mely bizonyára el fog
jönni, ha sok olyan vezére lesz, mint
nagy irótársam, Herczeg Ferenc és sok
olyan derék munkása, m i n t azok a
jóravaló bánáti magyar^svábok, akik
A fekete lovas-ban olyan lelkesen s
olyan megindítóan szerepelnek. Isten

Az tudja csak igazán értékelni Herczeg Ferencet, a drámaírót, aki valaha együtt dolgozott
vele a színpadon. Ő benne nemcsak a költő
szárnyal, hanem a vérbeli színházi ember mesteri ereje lüktet, aki a színpadot nemcsak érti,

VARSÁNYI IRÉN — Cecil
„Kék róka" (Vígszínház)
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hanem formáló forrósággal érzi is, mint a szobrász a márványt. Igazgatónak és rendezőnek
nincsen kitűnőbb munkatársa nála. Nem követelő, nem türelmetlen és fölénye ott leng a
próbák felett s minden ötlete, bírálata előbbre
viszi az előadást a tökéletesség felé. Ami pedig
a legfőbb erénye e helyen az a bámulatosan
kicsiszolt és nemesen kifinomodott stílus-érzéke,
aminek nálunk egyedül ő a képviselője és amit
csak a legkiválóbb franciákhoz lehetne hasonlítani.
Igazi barátja ő az igazi munkának, becsületes
védője a becsületes művészetnek és előzékeny
segítője — még a nem túlságosan előzékeny
direktoroknak is. Hogy csak egy példát mondjak.
Amikor 1912-ben Birinszki Leó tragikomédiájának a „Bolondok táncának" előadáséval foglalkoztunk, nagy zavarban voltam, hogy ezt a furcsa,
különös izü, nekünk kissé idegen darabot kivel
fordítassam le, hogy eredetiségéből ne veszítsen
és mégis megtalálja a hangot a mi közönségünkhöz. Megemlítettem Herczeg Ferencnek, azonnal vállalkozott és tüneményes gyorsasággal el

is készült a fordítással. Ez volt ugy tudom az
egyetlen eset, amikor a legnagyobb drámaírónk
mint forditó jelent meg a színpadon. Es hogy
milyen előzékeny tudott lenni, arra külön bizonyíték, hogy amikor a darabot az eredeti már
kinyomott szövegtől eltérően átdolgozva adták
elő Németországban s az iró az újjáalakított
harmadik felvonást megküldte, — Herczeg ezt
is pár nap alatt elkészítette. A darab ugyan
nem tetszett, aminek főleg az akkori rossz színházi konjunktúra volt az oka. A színészek azonban megállapították, hogy soha még olyan könynyen, olyan frissen nem beszélhettek fordított
darabban, mint ez alkalommal. Herczeg pompás,
eleven, szines és mégis szigorúan tiszta nyelve
valóságos gyönyörűsége a színésznek, édes és
erős izü, mint a nemes régi borok.
A mai állásomban ez a nyelv az, amiért a
leghálásabb vagyok Herczeg Ferencnek, akinek
darabjain keresztül a jövő szinésznemzedéket
Ciemcsak játszani, de beszélni is megtaníthatjuk.
És ez az, amit mint magyar ember is a legjobban
tisztelek benne : drága magyar nyelvünknek
áhítatos és ragyogó művészetét.
><L
•SXÁÁjLO-Í Ásouis
•-(?>
Ort*.

PETHEŐ
ATTILA, PAULAY ERZ.-I
„ Tilla" (Belvárosi Szinház)

'hxxJlaS

„A fekete lovas" főpróbájáról érkeztem haza, mikor a levelet megkaptam,
hogy irjak én is a Színházi Elet karácsonyi számába HerczegFerencről. Mindjárt íróasztalhoz is ülhettem, mert hazajövet egész uton Herczegről gondolkodtam. Hogy miképpen jutott „A fekete
lovas" megírásához. Eszembe jutott
gimnazista korom, amikor a Nemzeti
Színházban először játszották a Dolovai
nábobot és minden budapesti leány szerelmes volt Tarján Gidába, eszembe
jutott, hogyan mulattunk a Gyurkovicsiányok novelláin. .. Az is a magyar délvidékvolt, a Bánáttal szomszédos Bácska.
Herczeg Ferenc magával hozta Budapestre, jobban mondva Pestre fiatalkorát, gavallér életét, a bácskai magyarbunyevác világot, Tisza Kálmán kormányzásának muzsikás, gondtalan szolgabíró, huszártiszt virtusu vidéki életét...
És nagy sikere; után lassankint elmélyült, más lett, a Bácska helyett már
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az egész országot, az egész Magyarországot nézte, nem elégedett meg a
zsáner-rel, megdobbant szivében Ocskay
tragédiája, Bizanczon keresztül is a magyarság költője volt, — és mikor legnagyobb magyar bánatának akart hangot adni, — különös és egészen természetes f visszakanyarodott gyermekkorához. A Bácska derűjéből és szines
könnyelműségéből visszahúzódott a bánáti szülői házba, a gyermekkori emlékek kötelékéből szólott az egész magyarsághoz. Két örök emberi szentségből :
a szülői ház (a gyermekkor) és a haza
imádságából irta magyarnak költeményt.
Hogy a Dolovai nábob divatos irója
milyen utakon jutott el „A fekete lovas"
szózatos költeményéig, annak a kifejtése több volna, mint irodalmi korrajz,
ez az elmúlt tragikus huszonöt év történelmét ielentené.
"Vc.

Herczeg Ferencre nézve ez az év tulajdonképpen jubiláris év, mert éppen most, decemberben mult el negyedszázada annak, hogy a
Singer és Wolfner kiadócéggel megalapította
az Uj Időket s ettől fogva szerkesztője is ennek a közkedvelt hetilapnak.
Az önök szives felszólítására ez alkalommal elmondok egyet-mést 8rról, mily módon
került összeköttetésbe kiadócégünk az akkor
még egészen fiatal, ma mér hazánk határain
tul is hires Íróval.
1889-ben, tehát éppen harminc évvel ezelőtt
pályázatot hirdettünk egy regényre, az általunk megalapított Egyjtemes Regénytér számára. A titkos pályázatra beérkezett számos
mű közül „Fenn és lenn" című magaslott ki s
ezé lett a pályadij. A jeligés levél felbontásakor Herczeg Ferenc neve tünt elé. Akkor bizony
még teljesen ismeretlen név, de amit takart a
mű, már rámutatott a kivételes tehetségre.
Örömmel adtuk ki s fokozódó örömmel adtuk
ki az utána következőket is. S nőtt a kötetek
száma : regények, elbeszélések, színdarabok,

el egészen az ő nagy tehetségének legfrissebb
gyümölcséig, a „Fekete Iovas"-ig, a negyvennyolcas szabadságharc gyönyörű drámájáig.
Ez a negyvennyolcban játszódó kötet éppen
a negyvennyolcadik kötele Herczeg Ferencnek.
S most már, mint kiadó, hozzáfűzhetem azt
is : nálunk példátlan eset, hogy egy iró összes
műveit egyetlen kiadóra bizza. Herczeg Ferenc
minden kötete kivétel nélkül Singer és Wolfner
kiadásában jelent meg. Pedig sokáig, másfél
évtizedig éppen semmi szerződési viszony sem
fűzte hozzánk. Jóleső érzéssel állapíthatom
meg ezt, s ez a szerény adat eléggé alkalmas
az iró és kiadó viszonyának megvilágításéra.
Most, hogy sajtó alá készítjük Herczeg legújabb, negyvenkilencedik kötetét, magam is
elcsodálkozom fantáziája termékenységén. Mert,
ha valaki, ugy én tudom, mily kemény kritikával és mily gondosan szokta megválogatni
azt, amit sajtó alá bocsát. S e jól megválogatott, gondosan megrostált anyag aránylag
rövid idő alatt mégis igen gazdag változatú
és terjedelmes.

!

HERCZEG FERENC
a Vígszínház kapujában
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A harminc évi munkálkodás ellenére Herczeg'
Ferenc munkaereje fiatal maradi, csak a művészete érett tökéletessé.

Mélyen tisztelt szerkesztő ur, nagy feladat elé állit, amikor azt akarja, hogy
néhány s o r b a n méltassam Herczeg Ferencet, az irót, az embert és a színműírót, akinek szavait oly sokszor m o n d o m
a színpadon ; — nagy, nagy rajongásról
kellene itt beszámolnom, olyan hódolatteljes és bámuló rajongásról, mely az irót,
olyan szeretetteljes ragaszkodásról, mely
az embert ; — és olyan szerepéhes játszanivágyástól, mely a színműírót veszi
körül az én gondolatvilágomban ; —
hogy erről beszélni már v a l í s á g o s indiszkréció volna.

BEREGI OSZKÁR
„Árva László király"

A

szinmüiró

Abban a szennyes özönvízben, melynek felkavart iszapja mohón lepte el a művészi' és
irodalmi élet minden megnyilvánulását, sok
rózsaszínű illúziója foszlott ronggyá a hívőknek.
Terebélyes, büszke koronájú (ék, melyeknek
— ugy hittük — gyökere melyen bele van
fúródva a nemzeti élet talajába, inogtak meg,
himbálóztak, hajlongtak aiTa, amerre a szél
fujt. „Je plie, et ne rompe pas" — susogták
halkan. Megalkuvás volt ez, kényelem szeretet,
megriadás vagy pillanatnyi fellángolás ? Miért
kutassuk. Inkább azokban gyönyörködjünk, akiket hiába vert a fagyasztó jégeső, hiába csapkodott a gyűlölettől tajtékos, vértől fertőzött
áradat, keményen és ingadozás nélkül járták
utjukat, félre nem tekintve, félelem nélkül s
mélynéges hittel igyekeztek a cél felé, melynek
szent esküvéssel fogadtak hűséget abban a
ihletett percben, amikor először vettek pennát
a kezükbe.
E bátrak és hűségesek élén látja könytő
ázó, vigasztalódó szemünk Herczeg Ferencet.
A Dolovai nábob leányától a Fekete lovasig
nyílegyenes az ő utja. E ragyogó pályának
vannak korok fölé ivelő lendületei és vannak
— természetszerűleg — ellankadó hanyatlásai
is, de hitehagyottság, megalkuvó kitérés nincs
az útjában. Táncoltak körülötte az irodalmi
divatok hóbortos hullámai, csábítgatták őt is
a csillámló siker messzire rikácsoló szirénhangjai, ám ő — mint vén, mohos szikla a
háborgó tenger közepén — állott megingathatlanul. A változó ízlés szeszélye néha egy egy
hullámot a kavargó mélységből magasan a
szikla orma fölé csapott, kérkedő csillogása
messzire szikrázott, de szerte loccsantak a
habok — s méltóságos nyugalommal uralkodik
ismét a lecsillapult tenger fölött a meg nem
inogó sziklaszirt.
A Herczeg Ferenc művészi hitvallása nem
rendült meg soha. A kék róka internacionálisnak tetsző témáját ép_en ugy átfesti a nemzeti
sajátosság zamatja, mint ahogy fellobog az
Ocskay brigadéros gyújtó lángjaiban.
Mély és őszinte nemzeti érzését át tudja lehelni minden külső cifraság'nélkül hallgatóinak
a lelkébe. Meghat és fölemel. A Rákóczi kora
az ő szemében egészen más világ, mint azokéban, akik csak diszmagyaros, labanc-kergető,
németet káromló vásárt látnak a magyar szabadság legideálisabb hősének korában. Ebben
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a korban ő a lényeget látja s ez a lényeg
ellenállhatatlanul vonzza őt, mint minden szép.
Szomjú mohósággal és fölindult imádással
merül el ennek a szépnek színtiszta gyönyörűségében.
„Bizanc"~ban, „Ocskay brigadéros"-ban, a
„Bujdosókéban, „Árva László király"-ban, de
sőt a maga szűkebb körében a „Déryné ifiasszony"-ban is a történetnek bizonyos fokú
divinációja nyilatkozik meg.
Nincs benne frázis, nincsenek öblöshangu
kijelentések, nem ostromolja az eget görögtüzes rakétáival, de mélyen belemarkol a bensőnkbe s magával tudja ragadni mindazt, ami
bennünk érez és eszmél : szivet, lelket és észt.
Csodálatos hangulatokat tud teremteni. Elringat és fölemel. Vannak helyzetek darabjaiban,
melyek a világirodalom nagy drámáinak is
gyöngyszemei volnának. Mélységesen igaz és
egyszerű tud lenni. Jellemzési művészete belülről fakad ; nem a szinek külső felrakásával
jellemez, hanem a belső rugók munkájával.
A színpadot kitűnően ismeri. Eltanulta a hatáskeltés minden fortélyát, de előkelő Ízlése mindég visszatartja attól, hogy olcsó eszközöket
alkalmazzon.
„Bizanc"-a a legjobb magyar tragédia. Tragikai eszméjének tiszta fensége,
poézisének hatalmas szárnya- f
lása, Lorfestésének döbbenetes
hűsége és buja varázsa, jellemrajzának csodás színei, szenvedélyének lángolása, hangulatainak bűvös ereje, nyelvének
zengzetes szépsége, invenciójának kimerithetetlen gazdagsága és gondolatainak mélysége révén ezt a színdarabot
illeti az elsőség egész drámairásunkban.
„Három testőr*-je pedig a
legjobb magyar bohózat. Vígjátékaiban szellemes, fordulatos, kifogyhatatlan ötletességü
Meseszövésében gazdag találékonysága aratja diadalát. De
jó kedvének legcsapongóbb kitörései közepette is finom, előkelő és választékos ízlésű marad.
Nincsen olyan kényes helyzet,
nincsen olyan tolakodóan kínálkozó alkalom, mely őt a durvább
hatások keresésére rábírná.

írói alaptermészete a romanticizmus felé
vonja, de ő — mintha maga előtt sem akarná
ezt a vonzalmát bevaliani — óvatosan eltakarja
megnyilatkozásait modern köpönyeggel. Ám ez
a nemes, ez a szűz és bájos romantika mosolyogva, szelíden kandikál ki olykor-olykor
egy-egy érzelmesebb jelenetben, egy-egy önkéntelen kitörésben. Megvan benne az igazi
művésznek nemcsak magával ragadó ereje,
hanem lágy érzelmessége is. Gyöngéd és erős.
Finom kelleme elbájol, zord ereje megdöbbent.
Tudása rendkívüli. De ismereteinek pazar tárházát nem állítja kirakatba, nem csillogtatja,
hanem felhasználja a költői alkotások mélyebb
alapozására.
S Herczeg Ferenc, aki fegyelmezett és higgadt gonddal őrködött mindig azon, hogy
fantáziájának szárnya sohase csapkodjon a
korlátokon tul, ugy robog be a „Fekete lovas"sal, hogy keresztülgázol a dramaturgia minden
szentnek vélt szabályán s szétrepeszti a drámaírás évezredes törvényeinek nyűgöző kereteit.
Mintha ugy érezné, hogy a magyar nemzet
e sötét és kinszenvedéses megpróbáltatásában
a magyar Írónak és a magyar színpadnak
nagyobb és szentségesebb hivatása van, mint
kifogástalanul jó színdarabot nyújtani.

CSÁSZÁR IMRE
(Tarján)
„4 tlolűvai nábob leánya' (Netnzelí Színház)
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Erőt kell öntenie a csüggedőkbe, föl kell
emelnie az elbukottakat, vigasztalást és enyhülést kell csöpögtetnie a sir szélén gyötrődők
lelkébe, a reménység sugaraival kell bevilágítania a sötét éjszakába, hogy el ne pusztuljon
e nemzet, hogy hite fenntartsa addig, amig
e nagypénteki gyász után felvirrad a harmadik
nap hajnala.
Most nem az Aristoteles törvényei szabnak
irányt a magyar színpadnak, hanem Krisztus
tanításai.
Vissza kell a színpadnak térnie oda, ahonnan kétezer esztendővel ezelőtt elindult : Az
oltárhoz. Az oltár volt a színpad szülőanyja,
a templom az első hajléka s a papok a dajkái.
Most ismét oltárrá kell tisztulnia a magyar
színpadnak, ahonnan hitet, reménységet, önbizalmat, az élethez való bátorságot meríthet
a kétségbeesett nemzet.

FEHÉR GYULA
,A fekete lovas*
(Lánczy Margit rajza)

E visszatérés élén vágtat a „Fekete lovas",
mely sokkal több, mintha csak jó szindara1)
volna : A próféta vigasztalása.

Azok között a színműíróink között, akik a
magyar színpadi irodalmat a külföldön reprezentálják, Herczeg
Ferenc elsősorban áll.
Herczeget a külföldi közönség1 először nem a
szinpadról ismerte meg, hiszen kitűnő regényei
mér rég óta számos nyelvre lefordítva forognak közkézen a külföldön. A „Sieben Töchter"
(A Gyurkovics- lányok) és a „Pfau und Elefant" kedvenc regénye volt számos német
folyóiratnak, melyek Herczeg regényeit folytatásokban közölték. De alig is maradt Herczegnek könyve, melyet különösen a német
közönség elé ne vittek volna. Azok a fordítóink, akik különös előszeretettel használták ki
szerzői jogainknak a fordítások tekintetében
fogyatékos intézkedéseit, lépten nyomon lopkodták el Herczeg legjobb dolgait s ezeknek a
kalózforditóknak rendszerint silány fércmunkáival számos német könyvesboltban találkozhatunk.
A színpadon igazéban a „Kék róka" révén
ismerte meg Herczeget a külföldi közönség.
Tudomásom szerint a „Kék róka" előtt a „Három testőr" és a „Gyurkovics-lányok" fordultak meg számos, külföldi színpadokon. Az
utóbbi New-Yorkban is nagy sikert aratott.
Ezek azonban nem standard-darabjai Herczegnek.
Első igazi színpadi sikerét Herczegnek odakünn a „Kék róka" hozta meg. Világkörüli útra
ez a darab a wieni „Theater 'in der Josefstadt"-ból indult el. Itt a darab kitűnő interpretátorokra talált Konstantin Léopoldinában és
Jamóban, akik a darab főszerepeit játszották.
A darab száznál több előadást ért' el.
Érdekes volt a darab pályafutása Berlinben,
ahol BarnOwsky igazgató mutatta be a LessingTheaterben a „Blau-Fuchs"-ot. A darabot itt
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először egy erre a célra szerződtetett vendégművésznő játszotta és főleg e vendégművésznő
meg nem felelő volta volt az oka, hogy akkor
a darab ott különösebb sikert nem aratott, bár
a berlini sajtó már akkor is egyértelmüleg nagy
elismeréssel irt róla. Mint egy félévvel a bemutató előadás után Berlinben is Konstantin
vette át a szerepet és a kitűnő darabot e repríz alkalmából ott is diadalra juttatta. Azóta a
Blaufuchs a Lessing-Theater állandó műsordarabja és műsordarabja az összes nagy német
színpadoknak is.
A darab egyébként a világnak valamennyi
államában már el van fogadva és többek közt
a skandináv államokban Rant igazgató most
készül a darab előadására. Valószinü, hogy
New-yorkban is még az idei saisonban kerül ki
a „Kék róka".
Heiczeg Ferencnek

„Hus'zti Htisr't" cimü el-

beszéléséből készült „Ezredes" cimii vígjátéka,
mely mintegy 7 év előtt került szinre a Magyar
Színházban a jövő hónapban Bécsből indul el
külföldi útjára.

Ha a rendező klasszikus darabot rendez,
vagy külföldit, a szerző intencióinak ő az
egyetlen képviselője a színpadon. Legalább is
igy viselkedik rendesen és a színészekkel szemben csalhatatlan biztonsággal állapítja meg
egyes vitás esetekben, hogy „Shakespeare ezt
igy gondolta", vagy „Ibsen ezt igy értette".
Nem mondom, hogy néha nem volna kedve
feltámasztani egyiket-másikat és megkérdezni,
hogy mit is gondolt, mikor ezt, vagy azt leirta, de általában mégis a legtöbb rendező ugy
érzi, hogy a szerző sokkal kelleifiesebb, ha
nincs jelen.. Egyrészt azért, mert a felelősség
jó részét rá lehet hárítani ilyen esetben, másrészt pedig, mert nem alkalmatlankodik, idegeskedik és türelmetlenkedik az ember nyakán.

Az Ezredest „Die Perlen der Kleopatra" címmel Harry Waiden, Wiennek ez a legnépszerűbb és legkitűnőbb színésze fogja játszani a
Renaissance Bühnén.
Herczeget szinműirói működésében azért nem
volt alkalma teljes mértékben megismerni és
megítélni a külföldi közönségnek, mert eddig
künn csak vígjátékai kerültek szinre.
A ,, Bizánc", a magyar szinpadi irodalomnak ez a reprezentatív műve lesz igazában hivatva arra, hogy a külföldi közönség Herczeg
egyoldalú értékelésétől eljusson odáig, hogy
szinmű qualitásait való értéköknek megfelelőeg ismerje fel.
A , Bizánc" Reinhardt kiváló rendezői kezére
vár : ő fogja a darabot Berlinben a Deutsches
Theaterben a német közönségnek bemutatni.
Hiszem, hogy a „Bizánc" a nagy német színpadoknak ama darabjai közé fog soroztatni,
melyeket klasszicitásuk miatt minden nagyobb
színház évente néhányszor állandóan műsorra
tüz.
Herczegnek szinpadi műveiben is visszatükröződő sokoldalúsága és kiválósága a magyar
szinpadi irodalomnak odakünn is csak becsületet
és tiszteletet, Herczegnek pedig bizonyára sok
és jó idegen valutát szerez.
,A fekete lovas"

(Lánczy Margit

rajza)
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Szóval a legkellemesebb szerző, aki nincs
jelen a próbákon. De ha már azokról van szó,
akik jelen szoktak lenni, akkor Herczeg Ferenc
a legkellemesebb szerzők közül vajó, akikkel
dolgom volt.
A dolog mesterségi részével teljesen tisztában van és éppen ezért se nem türelmetlen,
se nem elfogult.
Ó az az iró, aki ha darabot ir, sohasem gondol színészre, mert — amint mondja — ez
megkötné a fantáziáját, ellenben hihetetlen türelmes minden szinészi furcsasággal szemben,
mert tudja, hogy a szinész sokszor „hoz" olyan
dolgokat, amikre az iró nem is gondolhatott
irásközben. A színészeknek a lehető legnagyobb latitüdöt engedi, ha az nem esik a darab rovására és sohsem szegi szárnyát semmiféle szinészi alakitásnak, ha csak nyilvánvalóan
ellentétben nincs a darabja értelmével, vagy
stílusával. Még azt se bánja, ha a szinész nem
egészen azt az alakot játssza, amit ő elképzelt,
ha egyébként jó, amit csinál és nem mond
ellene a darabnak.
Ugyanilyen türelmes a rendezőjével szemben
is. A próbákon többnyire olyankor jelenik meg
először, amikor mér a szövegtanulás első nehézségein átestek a színészek és csak akkor
szól bele a munkába, ha hibás váltóra kezd
siklani a dolog, vagy pedig ha valami részlet.

amire súlyt helyez, nem domborodik ki elégg
a játékban.
Rendesen az első sorban szokott ülni. Onna
beszél föl a színpadra, de gyakran fel is meg
és megmutatja nagy kontúrokban, hogy ő hog
képzeli a dolgot. Az utasításai, a magyarázati
éppen olyan világosak és tiszták, mint az irás
és soha se történik meg, hogy a szinész me
ne értse, amit mond. Próbák alatt különben jí
tékban és szövegben egyformán sok uj ötlet«
szokott még hozni és nagy passzióval tud fog
lalkozni nem csak a színészek játékával, hanei
az öltözködésükkel és maszkjukkal is.
Ehhez különben a passzión kivül hihetetle
széleskörű tudása is van ; a kosztümök Ádámt<
és Évától napjainkig a kisujjában vannak, fegy
verekhez pedig ugy ért, mint rajtakivül Magyai
országon talán csak a muzeumi szakemberei
Herczeggel öröm dolgozni, mert mindig tudji
hogy mit akar és mert tanulni lehet tőle, ané
külr hogy agyonnyomná a tudásával a munka
társait. De érdemes is, mert, — bár nagyo
ritkán dicsér és sohasem áradozik, — szemmel
láthatólag megtudja becsülni ami jó. Sőt udva
riasan és hűvösen napirendre tud térni afölöt
is, ami kevésbé, vagy sehogy sem sikerült.
Persze, könnyű neki, mert jó darabokat ii
amelyeknek az előadásában olyan apró kis ba
jok, amiktől gyöngébb munkák sorsa esetle
balra billenhet, nem ártanak.

A fekete lovas
(Herczeg

Ferenchez)

Magyar szó, zengő,
Háttérben a magyar
A fekete
lovas.

hangos
éjszaka

Az ezeréves átok,
fájdalom,
Amely sötétben röpül, száguld
Völgyeken, halmokon.
.

sugaras,
réme

végig

És elmélázva és meghajtott
fővel
Halljuk, vesszük a zengzetes
igéket
Hej, okulunk-e még,
idővei?
Drága nekünk a toll, melyből
fakadt
Drága a sziv, mely árasztotta
ránk
E sok meleget, e sok sugarat.
Nyihog a mén, és szikrázik a vas.
Eltünik-é a magyar éjek réme
Örök átkunk, a fekete lovas ?
(Faragó rajza)

FARKAS

IMRE
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V drusza
Wekerle-telep, Szondy-tér 3. Helyben vayok. Itt lakik a drusza, Herczeg Ferenc aszilos a nagyszerű iró névrokona. Szük, piszkos
is falépcsőn fölmegyek az első emeletnek kievezett magasföldszintre és bekopogok. Magas,
arna, csodálkozó szemű fiatalember nyit ajtót.
— Herczeg Ferenc ur ?
— Igen, kérem. Mivel szolgálhatok ?
Mentegetődzések közt bevezet a konyhába,
»ert ahogy mondja „itt legalább jó meleg Van".
i konyhában tényleg „jó" meleg van, különöző ételszagokkal fűszerezve, amit látható élezettel sziv mellre két apró kerekfejü gyerek.
i konyhában kívülük még egy csinos kis leány
an, aki holmi edényeket mosogat és egy tiszta

azt amiben az a sok fiu meg leány van, igen
a Gyurkovics-leányokat, meg egy nagyon jó
könyvet „a füzetes könyvtárban jelent meg és
egy gépirókisasszonyról szólt, akiből milliomosné lett". Mikor felvilágosítom, hogy ezt
alkalmasint Szomaházy István irta, kételkedőleg
rázza a fejét, látszik rajta, hogy azt hiszi be
akarják csapni. Kérem, hogy adja ide a fényképét, ami nagyon tetszik neki, csak azt sajr
nálja, hogy régi fényképet kell adnia, „mert
tetszik tudni az ujakat mindig ellopják a leányok ! !" Herczeg Ferenccel, az Íróval még sohasem tévesztették össze, levelet sem kapott
helyette, „de ahányszor orvoshoz, iratkozásra
vagy akármi tanultabb helyre mentem, mindig
megkérdezték, nem vagyok-e annak a Herczegnek a rokona. Meg néha az ismerőseim „macerálnak" vele, de hát hadd beszéljenek". Megvető kézlegyintéssel fejezi ki, milyn mindegy
neki, mit beszélnek az ismerősei. Én is bocsánatot kérek tőle ezért a „macerálásárt" és elbúcsúzok II. Herczeg Ferenctől, aki most 26
éves és a fényezett citromfaszekrények készítését ambicionálja Kispesten a Wekerle-utca
6. szám alatti műhelyben.
(k- s.)

A névrokonok

HERCZEG FERENC
asztalos

iilsejii idősebb asszony, aki gépen varr. Mind
négyen fölállnak, csodálkozva rámmerednek
ÍS ahogy előadom jövetelem okát, ehhez a
:sodálkozáshoz némi ijedt megrökönyödés is
árul. Csak Herczeg Ferenc mosolyodik el és
assan, zavarodottan beszélni kezd.
Elmondja, hogy a^ családjuk Újvidékről szárrvazik „de nem hinném, hogy avval a másik•ai rokonságban volnánk, mert az nem a mi
ormánk . . ." Itt holmi hosszas geneológiai
magyarázatokba akar bocsátkozni, aminek
zonban óvatosan elejét veszem a kérdéssel,
lOgy ismeri-e hát azt a „másikat". Nem, nem
smeri, látni ugyan mér látta, meg olvasott is
öle mindenféle „históriákat". Hogy mit ? Hát

Zsenge és muló ifjúságom feledhetetlçn emlékei közé tartozik első találkozásom a „Gyutkovics-iányok"-ke\.
Ez az első találkozás
mély horderejűvé, hogy ne mondjam végzetessé vált rám, mert visszavonhatatlanul belészerettem — mesterükbe és keresztapjukba
Herczeg Ferencbe. Ugyanekkor volt szerencsém a kitűnő huszárfőhadnagyhoz Tarján
Gidához, a kedves Horkay Ferihez és más
kiváló személyiségekhez. Ám ez uri társaság
végtelen bánatomra nem igen hederített rám,
ami ugy hiszem abban leli magyarázatát,
hogy ez este még 1500 embernek mutatkoztak be s velem külön nem foglalkozhattak.
Tiszteletükre az egész estét végigálltam, ami
külön 60 fillérembe és két pofonomba került.
A 60 fillért én adtam a Vigszinház állóhelyjegyéért, a két pofont is én — kaptam, mert
későn mentem haza. Később nagy szerencsémnek tartottam, mikor Ocskay László brigadéros ur Őkegyelmessége előtt megjelenhettem s nem is álmodtam arról, hogy ez
ismeretségeket valamikor felújítsam. Pedig aï
elmúlt napokban ez történt velem . . . azaz
hogy . . . Fölkerestem Herczeg Ferenc nagy-
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szerű színpadi alakjainak élő másait, névrokonait, akik itt élnek kö-öttünk Budapesten
és akik nemcsak a nevükkel, de a megalkotottságukkal, néha az életkörülményeikkel
is
csodálatos, szinte megdöbbentő bizonyítékul
szolgálnak Herczeg Ferenc irói zsenialitásának.
Az Üllői-ut 55. szám II. emelet 21. alatt lakik a hajdani Ocskay brigadéros testvéröccsének Sándornak egyenes leszármazottja
ocskói és felsődubováni Ocskay László, aki
igy ugyanazt a nevet viseli, mint hires ős-

párhónapos menyecske, férjezett Baróthy Mik
lósné, Mid, Gitta, és két fia : Gyula belügy
miniszteri segédtitkár és Béla, aki katonatisz
, Hogy hányszor láttuk a darabot ? Nem is tudnál
megmondani, annyiszor mentünk el mindany
nyian a színházba és a gyerekek maguk közt net
egy találó összehasonlítást vagy kedves tréfa
csináltak " Jól ismeri Herczeg Ferencet, al
egyszer a klubjukban beszélgetve a „Gyurkovics
lányok"-ról a következőkkel fordult hozzá :
— Kedves ügyvéd ur, ha más nem is, d
Ön feltétlen elismeréssel kell hogy adózzon
darabomnak és könyvemnek.
-

?

?

— Érthető pedig. A könyv nagyszerű reklát
minden Gyurkovicsnak, amit főleg Önnel
akinek három leánya van, honorálni kell I
Gyurkovicsék különben más oldalról is nexus
ban állanak a „Gyçrkovics-leânyokkal". Molná
László, aki annak idején Radvány ezredes
alakította, közeli rokonuk.
Tarján Gidát a daliás huszárfőhadnagyo
szinte megdöbbentő pendentban találtam fc
Talján Gida földbirtokos (V. Berzenczey-utc
13. II. 21.) személyében, aki ha ma békés pol
gári foglalkozást üz is, a háború alatt huszár
főhadnagykértt szolgált a 3-as honvéd-huszár
ezredben. Tarján akár csak színpadi mása (vag
elődje?) jónövésii, nyiltarcu, angolbajuszos fiu
udvarias és előzékeny, bér ahogy nevetvi
bevallja kicsit idegenkedik az interjútól, mer
nem szeret „szerepelni". Mikor a darabot elő
ször látta, a névbeli hasonlóság meglepte
erősen foglalkoztatta is, de érdekesebbé vál
a dolog akkor, amikor mint huszártiszt, ahc
csak megfordult Herczeg darabjával hozták kap
ocskai OCSKAY LÁSZLÓ
csolatba, nem is szólva tiszttársairól, akik ;
apja. Daliás alakú, puritán jellem'i öreg ur a bosszantások mellett nem egy sikerült tréfé
brigadéros ivadéka, akiben tisztán mutatkozik
csináltak a névrokonsággal kapcsolatban. Ső
az Ocskay-race, a kreol arcbőr és korom- egyszer a harctéren, egy idegen alakulatnc
fekete haj, amibe 60 éve ellenére egy szál ősz szolgálatilag járva, a jelentkezésnél ahogy be
szál sem vegyül. Ahogy veje létafalvi György- mondja a nevét, a parancsnokló ezredes ránéi
biró Endre őrnagy beszéli nemcsak külsőleg spekulálni kezd, aztán megszólal :
hasonlít a brigadéroshoz. Nagy kuruc, kemény
— Tarján Gida . . . Tarján Gida . . . Honná
akaratú, hirtelen haragú, ugy hogy pillanatok is ismerem én csak önt ? . . . Nem a kéke;
alatt képes gyűlölni, vagy szeretni.
Tarjánok közül való ? . . .
A Kaplony-utca 9. szám alatt találtam föl az
— Nem ezredes ur — felelte Tarján mosc
élő Gyurkovicsokat. A család feje kistarkóczi lyogva — a mi predikátumunk hercegi. . .
és ivanoviczi Gyurkoekh Gyula ügyvád, egy
— Hercegi i . . . a hercegfalvi Tarjánok le
kedves, fehérbajuszú ur fogad, aki nem kis 2ül ( , , Szervusz fiu . . . Hisz akkcu mi rokc
ijedelemmel hallgatja kérésemet, de aztán — nok vágyunk
hát ha nem lehet kikerülni — mond egyet mást.
Az örökké vig, mulatós kedvű Horkay Ferir
Fiai és leányai épp félannyian mint a színpadon, is rátaláltam csak közben a Feriből Ferenc le
Ölen vannak. Három leány : Bella, aki mos és a wuJalós kedv higgadt le egy kicsit. Zádoi
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falvi és krasznahorkai Horkay Ferenc ebben
az alakjában festőművész az Aréna-ut II. I.em.
12. S7. alatt lakik és csak homályosan emlékszik a darabra. „. . . Pedig kérem, mikor én
vagy 15 esztendeje ezt Debrecenben láttam,
nagyon megörültem neki, hogy a nevem, helje»
sebben a Horkay név szerepel a színpadon".
Aztán még hozzáteszi, hogy meg is volt illetődve, meg „nagy ihlet" fogta el. Kijelenti.

;

í.

HORKAY FERENC
festőművész
hogy Herczeget nem ismeri, a könyveit se
mind, de azért nagyrabecsüli, főleg azért a
darabjáért, „amit akkor megfogadtam, ha csak
lehet még egyszer megnézem, de hát kérem
nem jutottam hozzá". Kijelenti még, hogy
nagyon szeretne egyszer beszélgetni azzal a
„másik" Horkay Ferivel, de a felesége felvilágosítja, hogy ez bajosan fog sikerülni.
Mutatja a festményeit, krétarajzokat és mikor
elmegyek megkér: „Ha beszél azzal a Herczeg
Ferenccel — mondja meg neki, hogy éppen
oly ön mulatósnak rajzolta a t/i nszámat, mint
én voltam. I)e valnhugy változtatni kéne, mert
most már . . ." és sokat mondólag legyint a
kezével. Horkay ur kiváltságához hiven az üzenetet itt adom át.
K, 5.

Rákosi Jenő levele
Bárdos Artúrhoz
Rákosi Jenő a magyar irásművészetnek mind
klasszikusabbá szublimálodó mestere, aki most
csodálatos reneszánszét éli és naponta szebbnél-szebb, valósággal apostoli emelkedettségü
vezércikkeket ir a Budapest Hirlap hasábjain,
a Belvárosi Szinház legutóbbi bemutatójáról,
a „Rózsá^-ról irt egy gyönyörű vezércikket,
melyben a „Rózsa" bemutatóját és alakjait
hozta kapcsolatba a mai politikai élet „színházaival". À vezércikk a maga önálló művészi
szépségeivel is nagy feltűnést keltett.
Bárdos Artúr hálás levélben köszönte meg
az illusztris Írónak a páratlan kitüntetést, mire
Rákosi Jenő az alábbi levelet irta Bárdosnak.
Kedves Barátom !
Köszönöm szíves levelét a cikk
alkalmából, melyet a két előadásról irtam. Én
tudom, hogy a színházi vállalatnak
csak
ugy mint az ujságvállalatnak
manapság
kell, hogy szolid üzleti alapja és szelleme
legyen.
Mindnyájan
ülünk a
rokkánk
mellett és sodorjuk a fonalat, mely
ránkbizatott. Első gondunk a mindennapi
életben, hogy a magunk fonalát eresszük az
orsóra. Ha ez sikerül,
vele egyes
szolid
exisztencia,
család vagy társaság a nemzet haszna. De vannak, akik e mellett
tudnak a fonalukba
értékesebb
anyagot
is beleszőni. Egy ezüst, egy-egy
aranyszálat. Ilyen aranyszál volt a maga vállalatában Szigligeti
felújítása.
Most nem
csak az egyén ül a rokka mellett. A nemzedékek is sodorják a maguk fonalát. Es
épen ez a mi nemzedékünk
volt az, amelynek a fonala elszakadt
s orsója összegubancosodott.
Emlékszem
gyermekkoromban, hogy a cselédleányok
hajnalban
bejöttek s a n j ám szobájában
a rokkához
ültek. Mindeniknek
egyszer-egyszer
elszakadt a fonala. A gondtalanabbnak
vagy
ügyetlenebbek
elkapta szakadt fonalát az
orsó és összevissza csavarta a
tengelyére,
mindenüvé,
csak oda nem ahova
kellett.
Fáradságba és vesződségbe került, míg a
rendetlenséget
rendbe lehetett hozni. Az
ilgyesebbje ellenben nem szalajtotta el az
elszakadt szálat, hanem fogta
félkézzel,
míg a másik kezével a guzsalyból uj anyagot húzott le hozzá és belesodorta
a szakadt
véget.
Ehhez hasonló dolog a „Rózsa"
felújítása. A szakadozó
irodalmi fonál bekapcsolása az ősi forrásba
Mert
folytonosságnak kell lenni az irodalmi
öntudatban.
Nem szabad idegen rokkába
kapcsolni a
mi dráífa fonalunkat,
hanem csak a magunkéba.
Híve
RÁKOSI JENŐ s. k.
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Főtárgyalás a színházban
— Lavinia biiái előtt —
Ezek a színpadi tárgyalások nem kevésbé
A törvényszéki tárgyalóterem, mint színpadi
szcenárium már nem egyszer nagy hatással izgalmasak és szenzációsak, mint azok, amelyek
érvényesült drámában. Hiszeti csak minden az életben folytatódtak le. A Steinheil-pör, a
idők legnagyobb klasszikusára Shakespearere Wood-pör, Caillauxné pöre az egész világ közkell gondolnunk : évszázadokkal ezelőtt már véleményét foglalkoztatták a maguk idején.
ő is tudta, milyen színpadra termett kép a Talán velamennyit felülmulta az amerikai
való életben is drámai jelenet, a törvényszéki Thaw-pör, amely milliomosok és miliárdosok
tárgyalóterem. A Porcia-jelenet „A velencei köreiben játszódott le és az amerikai társadalmi
kalmár"-ban talán a színpadon lefolytatott pe- élet Iegraffináltabb, legagyafurtabb intrikáit
reknek őse. A modern szinműürók is elég gyak- hozta napvilágra. Nagyon valószínű, hogy
ran éltek ezzel a hálás lehetőséggel. Ott van Sidney Garrich, egy fiatal amerikai színműíró,
Echepare, aki a vörös talárért folytatott ádáz akit egy darabja hirtelen a legnépszerűbb színküzdelemben az ügyész szobájában mondja el padi irók sorába emelt, az ilyen szenzációs
vallomását és kétségbeesett védekezését Brieux bünperek hatása alatt irta meg „The women
híres darabjában ; Lengyel Menyhért egy berlini who killed the mann" (Az asszony, aki megtörvényszéki tárgyalást visz színpadra a „Tai- ölte a férfit) cimü darabját, amelyet most a
fun"-ban, Bataille pedig megrázóan állítja be Vígszínház mutat be a budapesti közönségnek.
„A névtelen asszony" cimü darabjába egy bün- A darab Vajda Ernő fordításában a „Szerelem
per tárgyalását, amelyen a fiatal védőügyvéd vására" cimet kapta igen találóan : olyan miliőben játszik, amelyben alku és üzlet tárgya a
anyja a vádlott.
szerelem és egy szerencsétlen fiatal asszony
tiszta érzelmei rideg és kegyetlen számitásnak
esnek áldozatául.

GYURKOVICS MICI és HORKAY FERENC
3 Magyar Színházban

A darab hősnője, a fiatal és szép Lavinia,
szive és akarata ellenére ment férjhez egy dúsgazdag gyároshoz. Nem találja meg a boldogságot, amelyre lánykori álmaiban vágyakozott, de azért sokkal becsületesebb és tisztább,
semhogy arra gondolna, hogy másutt igyekezzék felkeresni ezt a boldogságot. A férj
azonban nem csak idegen a szivének, de örökös féltékenységével, kínzásaival megkeseríti
az asszonynak amúgy is örömtelen életét. Ez
a beteges, gyötrő féltékenység kergeti az aszszonyt akarata ellenére egy veszedelmes kalandor karjai közé. A legfantasztikusabb cselszövés fonja körül a szerencsétlen asszonyt,
aki csak későn tudja meg, hogy az az ember
akiért mindent kockára tett és mindent feláldozott, közönséges gonosztevő, aki összejátszott a férjjel, hogy az bizonyítékokhoz jusson
neje hűtlensége ellen. Lavinia megöli ezt a
gazembert és a biróság elé kerül.
A darab a szenzációs bünpör főtárgyalása.
Mikor a függöny szétnyílik, a tárgyalóterem
tárul a néző elé. Ott van a törvénykezés egész
apparatusa, az emberöléssel vádolt asszony, a
tanuk. Megkezdőkik a vádlott kihallgatása.
Lavinia belekezd vallomásába. A kép hirtelen
eltűnik — és megkezdődik a darab. Négy
megrázó felvonásban mondja cl védőbeszédet
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az asszony. Lepereg előttünk az izgalmas
dráma minden előzménye, lépésről-lépésre tudjuk meg, hogyan jutott odáig a rzép és fiatal
Lavinia, hogy összeütközésbe került a törvénykönyvvel, hogy embert ölt. Az esküdtek szerepét ezalatt azok veszik át, akik a nézőtéren
ülnek : a közönségre hárul a teladat, hogy
megalkossa Ítéletét, bünös-e Lavinia, vagy sem.
És amikor vége van a szenzációs vallomásnak,
lepergett előttünk a gyilkos asszony története,
ismét a színpadi esküdtek veszik át szerepüket
és mondják ki a közönség által megalkotott
Ítéletet Lavinia fölött.
Egészen újszerű, nagyszerű színpadi érzékkel megkonstruált darab ez a „Szerelem vására", amely Garrickot a legnépszerűbb drámaírók sorába juttatta Amerikában. A darabnak
a budapesti az első európai előadása, de kétségtelen, hogy rövid időn belül a nyugati államok minden nagy színpadán megtartják Lavinia bünpörének főtárgyalásét.
A Vígszínház nagy apparátussal és legjobb
művészi erői segítségével viszi színpadra Garrick szenzációs darabját. Lavinia nehéz, nagy
szerepét Varsányi Irén játssza. Az ő bthizelgő,
dallamos hangján csendül el a szerencsétlen
asszony védőbeszédje és nem lehet kétség
megindító sznnvedései láttán, hogy mi lesz az
esküdtek verdiktje. Ennek a nemes gondolkozású ssszonynak meg kell ölnie azt a fickót,
aki pokoli ügyességgel és ravaszsággal lopózik szivébe, aki meg tudja tántorítani erényes
elhatározásaiban és ördögi módon csábítja,
kisérti, mig végre megejti gonosz cselszövényeivel. A csábitó : Csortos Gyula. Nehéz szerepe van, mert ellenszenves, gonosz és jellemtelen és mégis meg kell maradnia a szeretetreméltóság lehetőségének mesgyéjén. Csortos
bravúros színészi képességei meg tudják valósítani ezt a nehéz feladatot. A harmadik nagy
szerep a férjé, kisebb, mint az előző kettő, de
hatásaiban ép olyan jelentős. Ez a szerep
Göth Sándornak jutott. Egy telivér amerikait
ad, a business man-t, akinél a szerelem csak
másodlagos fontosságú, de aki szenvedélyesen
tud a maga módjára szeretni. Góth Sándor
ismét nagyszerű alakítást nyajt ebben a szerepben.
A nagyszabású színészi munkához társul a
rendezőé. Jöb Dániel avatott kezében futnak
össze a „Szerelem vására" előadásának szövevényes szálai és igy természetes, hogy a színpad, a játék megint azon a színvonalon áll,

amelyet a Vígszínházban megszoktunk. A színpadi díszítésben, a darab festői kiállításában a
főrendezőnek ismét lelkes, megértő, artisztikus
ízlésű társa Ferenczy Sándor, aki ujabb sikert
arat a díszletek ötletes megkomponálásában.

Művészek Reklám Műhelye
Mi az ördög az oka
annak,
hogy a Művészek Reklám
csak festők vannak.

Műhelyében

Az urak elfelejtettek
egyet lám :
irónak ép ugy kell a reklám.
sz.

r

1VÁNY1 GRÜNWALD BÉLA
[lánczy Marcit rajzij)
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Kukkancs hercegnő
Komor Gyula gyermekdalabja
Színházban

a Váiost

A nagysikerű „Médi"-nek volt egy népszerű
száma, az „Ide kukkants, .oda kukkants;" nóta,
amellyel egy kedves, fiatal színésznő szökkent
egyszerre a legjobb arrivéek sorába. Palésthy
Irén, aki egy operaházi balletből táncolt él az
énekes táncos szubrettek szerepkörébe, azóta
egyre-másra aratta a friss sikereket, de az első
nagy siker óta rajta maradt a „Kukkants" név.
És ez a becéző név adta az ötletet egy uj
darabhoz, amellyel most karácsonyra a kitűnő
Komor Gyula kedveskedett a pesti gyerekeknek. A Városi Színház karácsonyi mesédarabia
lett a „Kukkancs hercegnő", vidám, kacagtató
látványosság, a legjobbak közül való, amelyeket Komor már eddig is a magyar gyermekvilágnak juttatott.
A magyar mesevilág gazdag anyagéból vett
motívumokon épülő darab Pálmaorszégban
játszik és tündérek, udvari urak és udvari
dámák, katonák és Pálmaország egyéb lakói
a szereplői. Két király vetélkedése adja a darab cselekményét, mert Pálmaország királyával
szemben áll Tüskeország királya és egész házanépe. De a bonyodalmat nem ők csinálják,
hanem Gyiiró bácsi, a planétás ember és Kukkancs, Pálmaország hercegnőjének, Noéminek
a komornája.
A gyermekvilág két kedvencének jutott ez a
két pompás szerep. Gyúró bácsit Sarkadi Aladár játssza és ezernyi uj mókát, tréfát, nótát,
táncot hozott a maga részéről karácsonyi ajándékul a kicsinyeknek. Renkivül hatásos jelenet,
mikor Pélmaorszég lakossága nekiindul a nagy
tűzhányó hegy megmászásának s ezalatt Gyúró
bácsi lejön a gyermekek közé a nézőtérre egy
nagy papagállyal, amely planétát huz a gyerekeknek.
A kis Kukkancsot természetesen Palésthy
Irén játssza és ebben a szerepben is olyan
nagy sikereket arat énekével és táncaival, mint
a „Százszorszép" előadásain. Igaz, hogy ott
a nagyok tapsolnak neki, itt csak a kicsinyek,
de ezek a tapsok talán még jobban esnek
neki, mint az estiek.
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SARKADI ALADÁR
Városi szinház : Kukkancs hercegnő (Papp ftlv )
Komor Gyula kedves, mulatságos szövegéhez Stephanidesz Károly irt hangulatos, dallamos muzsikát, melyet a szombati bemutató
óta mór lelkesen dudolntk a pesti gyerekek
A rendezés nehéz munkáját Sik Rezső végezte
nagy szeretettel és sok ötlettel és vele együtt
részese a sikernek a „Kukkancs hercegnő"
valamennyi szereplője Medveczky Bella, Rád&y
Aranka, Fellegi Teréz, Hajagos Károly, Pázmán Ferenc.
Minden héten két délután van most, amelyen
a legszebb muzsika csendül fel a Városi Színház nézőterén, gyermeki kacaj és apró tenyerek tapsa.
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Az „antiszemita" és „vörös" kamaraénekesnő
— Látogatás Sándor Erzsinél —
Volt idő, nem is olyan nagyon régen, amikor még nem hangoztatták ugyan uton-utfélen
a „keresztény kurzus"-t, de azért az Operaház
berkeiben sokat suttogtak egy művésznőről,
aki a „beavatottak" állítása szerint ellenséges
érzülettel viseltetett a színház nem keresztény
tagjaival szemben. Sándor Erzsi volt ez az
antiszemitának hirdetett énekesnő, akiről még
azt is híresztelték, hogy egy „antiszemita
klikk"~nek a vezére. Annnyira ostoba és nevetséges volt ez a pletyka, hogy egyet kivéve
nem akadt lap, amelyik foglalkozott volna vele.
Sándor Erzsitől annyira távol állt mindig a
politikai és bármilyen más irányú társadalmi
harc, hogy művészi tevékenységét efélével még
a rosszakarat sem hozhatta összefüggésbe.
Most azonban egyszerre eszünkbe jutott ez
a furcsa „véd". A mult napokban ugyanis kezünkbe került égy utcán terjesztett lepocska,
amely heves kirohanást intézett az Operaház
néhány, de nem minden, nem keresztény tagja
ellen és megemlékezett Sándor Erzsiről is, aki
„bár antiszemita volt" nem illik az ország első
énekes szinházának tagjai sorába, mert igen
szoros kapcsok fűzték a vörös
uralomhoz. Nem akartunk hinni a
szemünknek ! Hogyan lehet az,
hogy Sándor Erzsi, aki mint
„antiszemita" énekesnő szerepelt
a köztudatban — ha ugyan köztudatnak lehet nevezni a rosszindulatú pletykát — most egyszerre
vörös posztó azok szemében, akiknél az antiszemitizmus a legjobb
ajánló-levél ?
A magunk részéről ugyan teljesen tisztában voltunk és vagyunk
Sándor Erzsi közéleti szereplésével, hiszen emlékezetünkben van
még az a mérges kis kirohanás,
amit a vörös Népszava intézet
ellene, megfenyegetve a művésznőt a forradalmi törvényszékkel,
mert szabotál, mindamellett érdekesnek tartottuk, ha világosságot
gyújtunk ebben a furcsa homályos
ügyben és ezéit IVIkerestük a legilletékesebb forrást ; magát Sándor
Erzsit.
A népszerű kemaracnekesnö — ez

a Sándor Erzsi művészetét megtisztelő kiváltságos cim fáj sokaknak — mosolyogva ágyban fekve fogadott bennünket. Ó, nem a pletykák izgalmai tették beteggé : egy furunkulus
kinözta, azt kellett meleg lenmagliszttel borogatni. Épen szabad estéje volt, „gyógykezelte"
magát kissé, mert másnap már Gildát kellett
énekelnie a Rigoletto-ban, miután előző napon
Rosinát énekelte, azelőtt pedig a Horthy fővezér védnöksége alatt rendezett operaházi
hangversenyen lépett fel.

— Kedves a Színházi Elet-iö 1 — szólt
vidáman, mikor meghallotta, miről van
szó, — hogy ebben az ügyben meg
akar szólaltatni. Nekem igazán nem
jutott volna eszembe, hogy a nyilvánosság elé menjek vele. Én csak akkor
lépek a nyilvánosság elé, amikor énekélek. Talán nem is helyes, ha most
nyilatkozom, de ha már elfáradt hozzám
szívesen állok a Színházi Élet rendelkezésére. Azt a lapot, amelyben „vörös"nek bélyegeztek meg, de egyúttal megint
rámsütötték azt is, hogy antiszemita

SÁNDOR ERZSI és TITTA RUHTQ
A sevillai borbéiy"-ban
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vagyok, nem olvastam, de tudok róla
egyik kollégám jóvoltából, aki szintén
nem tetszik az illető lapnak. A vád
egyébként nem lep meg, mert már volt
alkalmam vele találkozni az évad kezdete óta. Mulatok rajta. Akik ismernek,
tudják rólam, hogy épp oly kevéssé
vagyok antiszemita, mint ahogyan nem
voltam „vörös".
A művésznő hirtelen szivből, derűsen felkacagott. Kedves, koloraturás, mesterkéletlen
kacagás volt, érezhető volt benne, hogy Sándor Erzsinek eszébe jutott valami.

— Arra kell gondolnom, — mondta
azután magyarázatképen, — hogyan
változnak az idők és hogyan változnak
meg bennük az emberek. A proletárdiktatúra alatt történt egy előadáson,
hogy a szünetben megszomjaztam és
egy pohár vizet kértem az öltöztetőnőmtől. A jó asszony kiszaladt és hozta
a vizet. A nyitva hagyott ajtón át hallottam, amikor egy kedves kolléganőm
megkérdezte tőle : „Hova viszi a vizet?"
„A méltóságos asszonynak" — felelte
az öltöztetőnő. — „No, erről a cimről is
jó lesz leszokni!" — mondta énekesnőtársam, aki ma a legdühösebb „ellenforradalmár". Látja kérem, én nem tettem soha meggondolatlan kijelentéseket,
mégis engem támadnak. Én nem vettem részt toborzóestéken, nem szerepeltem proletár-hangversenyeken, nem
mentem végig május elsején vörös
kalappal az Andrássy-uton, mégis én
vagyok most a „vörös".
— Őszintén szólva — szakítottuk félbe a
művésznőt — mi nem is tudjuk, miféle konkrét
„vádakat emelhetnek" méltóságod ellen ?

— Jaj, csak ne fogja fel ilyen komolyan a dolgot,— nevetett Sándor
Erzsi, — mert még utóbb ugy fogják
fel ezt az interjút, mint valami mosakodást pedig arra igazán nincs szükségem. Ostoba pletykáról van csak szó,
de akiknek érdekükben állhat, hogy az
emberek rosszat gondoljanak rólam, ugy
állítják be, hogy előbb-utóbb könnyen
hitelre találhat. Azt merik mondani
rólam, hogy a diktatúrában vörös érzelmű voltam. A proletárok egészen
más véleménnyel voltak rólam. A Népszava, mikor egy előadást, mert tény-

SZÍNHÁZI „ÉLET
leg rosszul voltam, lemondtam, megintett, hogy ha szabotálok, forradalmi törvényszék elé állíttat. Mikor a
„Traviata" egyik előadásán a legszebb
pianisszómáimat énekeltem, a nézőtéren
ülő műértő prolik egész hangosan mondták : „Ahá, spórol a hangjával, nekünk
persze nem adja ki azt, amit tud I"
Ugyanakkor elhíresztelték rólam azt is,
hogy valahányszor fel kell lépnem,
sirva jövök a színházba, mert a proletároknak kell énekelnem. Alig ért véget
a szezon, sietve utaztunk Balatonlellére,
hogy legalább a főváros vörös levegőjét ne kelljen szívnunk. Siettünk azért
is, mert lakásunk egy részét lefoglalták
valami elvtárs részére. Mikor azután
évadnyitásra hazajöttünk, nagy meglepetéssel hallottam, hogy hátam megett
azt sugdossák, hogy nagyon barátkoztam a népbi .tosokkal, különösén Kunfiyal és a feleségével. Hamarosan rájöttem honnan fuj a szél, de mindeddig
nem láttam szükségét annak, hogy eloszlassam az ostoba félreértést. Az én
lelkiismeretem tiszta. Balatonlelle közélében van somogyturi Kunffy Lajos
festőművésznek birtoka. A felesége a
legmerészebb ellenforradalmárok közül
való, a forradalmi törvényszék el is
Ítélte a diktatúra utolsó napjaiban. Kunffy
(és nem Kunfi), aki Párisban Clemencau
legbensőbb baráti köréhez tartozott már
régóta kért, üljek modellt egy képéhez.
Az idén teljesítettem kérését, néhány
napot is töltöttem náluk. Hát innen
ered ez a pletyka. Különben nem mondanék igazat, ha azt állitanám, hogy
nem ismerem Kunfit is, a volt népbiztost. Még miniszter korában megjelentem nála egyszer, mint egy operaházi küldöttség tagja, de őexcellenciája
akkor figyelemre se méltatott. Ennyi az
egész. így lesz a szúnyogból elefánt.
Látja, nincs egészen igaza a régi közmondásnak. Tempora mutantur. Az idők
megváltoznak Ez igaz. De az emberek
nem változnak meg soha. A gonoszságuk megmarad továbbra is. Azelőtt
„az antiszemita" voltam, ma „vörös"
vagyok. És mit ér most mindez, hogy
elmondtam ?
— A Színházi Blet hűségesen be fog számolni çrrôl a látogatásról és meg fog mindent
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irni. Az emberek ostobák. Ahelyett, hogy örülnének, hogy Sándor Erzsi a mienk és büszkék
lennének, hogy van olyan énekesnőnk, aki bér
hová is kerülne, mindenütt első lenne, pletykálkodásokkal ne vegyék el a művésznő kedvét.
Sándor Erzsi búcsúra nyújtotta kezét.

— Bárcsak ugy lenne. Holnap Gildát
togom énekelni és bizonyára ünnepelnek majd, mert akik meghallgatnak,
nem kutatják, hogy antiszemita vagyok-e
vagy filoszemita, hanem a hangomra
kíváncsiak. De holnapután, ha mafd
nem leszek a színházban, megint rémmeséket költenek rólam, hogyan autóztam népbiztosokkal egyik hangversenyről a másikra. De látja, nem törődöm
vele. Ha nem jön el hozzám, eszembe
se jut „nyilatkozni". Most a „Figaro
lakodalmáénak reprizére készülök, sokkal nagyobb gondom, hogy a szerepemet jól tudjam. De ha megirja ezt
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a beszélgetést, mégis örülni fogok.
Talán lesz még néhány hivem, aki ezek
után nem log olyan nagyon „vörös"nek tartani.
Elbucsuztunk és most a Színházi Elet olvasóira
bízzuk, hogy eldöntsék a problémát, pedig-,
ugye, nincs is szükség erre a felebbezésre ?

fl fekete lovas
ünnepi előadása
Istenem, ne tagadd meg tőlem
e Kegyet:
fl feKete lovas egy előadására
szeretnéK egyetlen egy jegyet.
Megfizetek, érte szívesen,
bármi lenne is az ára,
csak Kaphatnék már jegyet:
fl feKete lovas - kolozsvári előadására.

HAL MAY, PÁZMÁN, SIK, KOMOR GY., PALÁSTHY I , SARKADI, STEFAN1DESZ, BÁRDY
Városi Színház — ,Kukkants hercegnő"
(Pupp fe/v.)
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Piri papája
— Szerző a
E néhány sor védőbeszéd,
amelyet
a
vádlott ijedten hebeg el, mielőtt a közönség összeüpie Ítélethozatalra.
Kérem . . .
cselekedetemből
hiányzik az
előremegfontol tság, az. egészet pillanatnyi
felhív ölésben követtem el . . .
Darabomat
bohózatnak neveztem
el és
ezzel eleve lemondtam
arról, hogy
irói
pennával • társadalmi
és lelki
problémák•
legmélyébe döfködjek. Nyomorúságos
életünkben,
amelyet
extrém
világnézetek
tehetetlen lapdaként dobálnak ide-oda, ugy
éreztem,
hogy jó volna egy kis
zug,
ahova elmenekedve
fejfájás nélkül
elszórakozhatik
az ember néhány órát.
I'gyis
olyan ez a mi világunk
mostan,
mintha
hurcolkodás java-közepén
volnánk.
Székek,
asztalok
fölborítva, szekrények
a s/.oba
közepén
búsulnak,
képek, függönyök
a
földön hevernek.
Ki az egyik
sarokbair
összevissza
halomba dobva olt vannak a

GALETTA FERENC
a Revüszinház vendége

darabjáról
kis nippek, amelyek boldogabb időkben a
bársonyos vitrinben ragyogtak
Most előszedem egy kicsit e szerencsétlen,
kedves figurákat. A kis leány az ö bohókásan
könnyes süldő-szerelmével...
A kikapós
férj . . . A jószívű démon . . . A
szeleburdi
jogászgyerek
. . . A nevetősen
bölcselkedő nagypapa . . . A panaszos
feleség,
akit hamar ki lehet békíteni . . . És a
szájas szobalányok,
óh ezek a mai cselédek ! . . . Mindegyik figura régi jóismerősünk, de annál jobb I legalább
fejtörés
nélkül eljátszadozhatunk
velük.
Igaz, a bohózat nemcsak azzal a negatívummal jár, hogy a szerzőnek nem kell
mélyen
szántania, de azt a pozitív
kötelezettséget
is ráparancsolja
a
szerzőre,
hogy ,mindenesetre
mulatságos
legyen.
Nem tudom, hogy a darabom
mulatságos
lesz-e, de azt ünnepélyesen
kijelentem,
hogy én annak szántam.
NAGY
ENDRE.

PERSIAN KATÓ
sikerrel vendégszerepelt a Madách Színházban
az ,Öngyilkosok' cimii darabban
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Városi Szinház -

,Százszorszép'

(Angela

fotopafiajab
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Mály Gerő
Mióta a népszínmű letűnt a színpadokról,
egyre ritkább a speciális magyar parasztszinész. A színészt a szerepek teszik és minthogy az irók nem nagyon írnak paraszt-szerepeket, lassan-lassan kiveszett ez a tipus
színészeink között. Az Apollo-kabaré egyik
népszerű művésze, a kitűnő Mály Gerő, aki-

nek nem egy kisebb paraszt-figuráját tapsol
tuk meg már a múltban, Liptai Imre jóvoltá
ból most valóságos revelációt kelt nagyszerű
alakításával, mint Csongrádi János a „Ke
gyelmes uram I" cimü darabban. Egy ügyes
bajos vidéki polgárembert játszik Mály Gerő
aki feljön Budapestre, hogy a minisztérium
ban kisürgessen egy örökbefogadási ügyet
Hivatalról-hivatalra küldik, ujabb és ujabb
aktákat iratnak vele, nem értik meg a beszé
dét, végül pont a megforditottját intézik el
annak, amit kért. A bürokratizmus fejetetejére
állított ostobaságait mutatja be Liptai da
rabja. Mály Gerő pedig megajándékozza
közönséget egy nagyszerű alakítással.
Csupa finom megfigyelés, aprólékosságoki
menő jellegzetesség Mály Gerő játéka. Eilest
nemcsak a magyar paraszt taglejtését, be
szédjét, járását, ülését, hanem a gondolkodá
sát is. Mály Gerő, Csongrádi Jánosa neincsa
az, amit Liptai a szerepben megirt, hanem
több annál : az, amit ebből a kitűnő szerep
bői a vérbeli alakitó-művész csinálni tudott..
Amint egyre több aktával a hóna alatt megjelen és újra meg újra bélyegeket ragaszt a
szabályszerűen összehajtott ivekre, nagyszert
komikai erő és élesszemü megfigyelés. Anynyira hü ez az alakítás, hogy már nem is látjuk a színészt, hanem csak a figurát, amelyei
testesít.
Azt hisszük, a magyar paraszt szinpadró
kivesző alakjának Mály Gerő fog uj életet
adni. Nézzék meg az írók a „Kegyelmes ur"ban és írjanak számára uj szerepeket. Nyerni
fog vele talán a magyar irodalom és ha az
nyert vele, mert jó a darab, bizonyára még
többet nyer általa Mály Gerő révén a magyai
színjátszás.

Rövid
és nem is túlságosan
vidám
karácsonyi
költemény

MÁLY GERÔ
Apollo-Kabaré — „Kegyelmes uram"
(Angelo fotográfiája)

Karácsony.
A művész nem lakhat jól
kalácson
mert ő nem szerzett milliókat
harácson.
(sz)
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Tegnap láttam egy ragyogóan fényezett, zárt,
gummirádlis kétfogatut. Egész komolyan mondom, nem viccelek. A váci-utcából indultam
hazafelé s a Deák-téren robogott keresztül a
gummikerekü. A lovak szépek és gömbölyűek
voltak. A kocsis prémes bundát viselt, formás,
haragoszöld kalap volt a fején. Én még egy
vasat se költöttem látszerészeknél. Jó szemem
van. Megcsíptem a karomat. Fájt. Tehát ébren
vagyok. Hatalmas lélekzetet vettem, kihúztam
magamat s boldogan vágtam neki az An~
dróssy-utnak. Aranyosnak, ragyogóan vidámnak színeztem ki a jövő képét. Most már nincs
messze a béke, a nyugodt, biztos bázison
nyugvó jövendő első fecskéje már itt van.
Megjött a várva-várt fehér galamb, a feketére
lakkozott gummikerekü. Igen sokan a politikai
eseményeket falják, a diplomáciai tárgyalásokat böngészik estétől-reggelig, benfentes emberektől kérnek információkat. Én nem igazodom ezek után s mégis én. fogom előbb megtudni a béke hajnalhasadását. Megyek majd
az utcán s a hátam megett a kocsiúton, lassan, kocogva közeledik egy fiakker, amikor a
közelembe ér, megemeli a kalapját s odaszól :
— Alászolgája, nagyságos ur, nem parancsol egy-olcsó fuvart.
— J a j be jó, j a j be jó — kiáltok fel én, újra
béke van.
/
Haza szaladok, csomagolok s anélkül, hogy
eszembe is jutna útlevélről gondoskodni, elutazom vigan a Riviérára.
A Deák-téren átrobogó kctfogatu láttára a
fájdalmasan szép emlékek egész özöne tóiul
fel. Ott vibrál előttem az egész letűnt Buda'
pest, szines Stefánia-uti korzójával, kezdő és
végző démonaival, émelyítő eleganciával öltözött bankifjaival (ezek is letüntek). Elvonul
előttem a szédületes tempójú trapper-fogat,
elől a kövér nagyságával hátul a kunmadarasi stilusban öltözött két k >vér hölggyel. Az
egyik a nagyvágó neje, a r^ásik a sógoraszszony, ismert kocsikázó milliomos asszonyok,
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hirlapirók primadonna-jelöltekkel, katonatisztek lóversenyjegyekkel diszitett gukkerjeikkel,
a tisztes főkonzulné két lomha arabsjával, a
pisze lovag reszkető telivérjeivel, sikkasztok
és kaszirnők, a diszkrét bajok vezérorvosa
homokfutóján, krupiék, slepperek, bookmekerek és éjjeli főpincérek. Két oldalt sétálók,
nép és katonaság. Kemény paták acélos csattanása tölti meg a levegőt s közbe sürün
hangzik a versenyző fiakkeresek bűvös csatakiáltása :
— Héo-hopp i !

A fiakkernek Budapesten társadalmi jelentősége volt. Minden valamire való gavallérnak
meg volt a kocsisa. Szinésznők, ifjú mágnások adták a pedigrét. Ha e^y ilyen fiakkerest
egy újdonsült gavallér figyelmeztetni mert
valamire, az nyomban sértődötten vágta oda :
— Három évig hordtam a Stánczi grófot,
tudom én, hogy mi a kötelességem.
A vérbeli budapesti fiakkeres tényleg-tudja,
hogy mi a kötelessége. Sőt még annál is többet tudott. Az Egyetem- és Gizella-téri két
főstandon lajstromozva volt a város szereplő
apraja-nagyja. A Móni és a Fülöp, a Náci és
a Friedmann precízen tudták, ki veszitett előző
éjszaka kártyán, előző nap a börzén. Ki kivel
szakított, kinek kicsoda a babája s kinek ki
lész a babája. Le- és feltörések minden skálája teritékre került. S a kocsis mindig jó
diagnosztának bizonyult. Ismertem egyet, aki
majdnem egy félévig hordott egy letört gavallért. Tudta, hogy nem elveszett pénz. Egy
fél évig egy vasat se kapott. A „pasas" az-
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n megnősült s a türelmes fiakkeres tíz
jra rá házat vett a Józsefvárosban.
- Ait tetszik hinni, hogy én csak a doyra vagyok pali — mondta egyszer nekem
i Fülöp. Szépen. Nagyon is megnézem,
loptatjá a Ceigomat. Hisz kellett akkor is
ereset. Békében se adták ingyen a zabot,
az igazi fiakker-vendég össze volt stimmelve
ocsissal. Ki volt zárva a nézeteltérés. A
ckeres hajnali barátunk volt, a fiakkeres tut minden dolgunkról, örömünkről, bajunks ha az ember sokáig kotorászott a zselen, lassan odaszólt :
- Nagyságos ur, harminc a fuvar, tessék
ven és kapok százat. Alászolgája,
özé vágott a lovaknak és a következő percmár el is vegyült az utcai forgatagban.
*

mindenki megnézte a Cesgot, a népszerű vendég, sohse használt hossru utat s ugy fizetőit,
mint egy katonatiszt.
*

A zajló éjjeli élet kezdetét és végét jelentette az elegánsan gördülő fiakker. Színházzal
kezdődött és Gregorícs-csal végződött. Beültél s a kocsi máris repült. Az indulást nem
előzte meg semmiféle diplomáciai tárgyalás.
Nem vágták a fejedhez :
— De csak oda.
Megbillentette a kalapját s indult, csak néhány perc múlva fordult hátra s udvariasan,
diszkréten szemtelen mosolygással kérdezte :
— Hova megyünk kérem ?
Hol vagytok ti drága jó idők. amikor még
nem üzentek hadat a gyalogolni nem szeretőknek, a kissé — elismerem — megkínzott
fiakkeresek. Amikor csak mentünk — ahogy
Flambeau mondja — mentünk, egyre mentünk.
Nem bánta a kocsis, hogy sütött-e a nap.
esett-e az eső, délelőtt volt vagy pirkadó hajnal, aszfaltos volt-e az ut vagy kövezetes. csak
vitt, vitt, mint ahogy az igazi művészt nem
zavarja semmi, ha balkezébe kapja a színekben tobzódó palettáját.

budapesti bérkocsisok legismertebb, paráfurvarjáról szóló kis történetet semmi szin
t se hagyom ki. A Ritz-szálloda elé érkeegy fiakker. Egy ur ugrik ki belőle s a
sis lassan körbe jártatja a lovakat. A hotel
t mar var egy akker.
z újonnan érkerákacsint a kollegára :
No, wem woats ?
másik felemeli jobbkarját s-a Budapesismert és karrakterisztikus mozdulattal
zeszoritja az öklét. (Ilyen öreg.)
— Der Csékanics ? — mondja a másik kis
dolkozás után.
uloldalon egy még öregebb mozdulat a
asz.
— Der Grász Simi ? — folytatja az érdeklődő,
vlég' öregebb mozdulat odaátról.
^ lovát jártató kocsis erre ujjával a Duna
bök, hogy talán a várból valaki.
Vlég öregebb mozdulat a felelet.
A reggel előtörő első napsugár először a
— Also wem denn ? . . . — kérdezi most már lumpolókat transzportáló kocsira esett. Indult
gesen.
az obligát menet az Erdélyi-borozóból a Gregoricshoz, ki a ligetbe, ahol frissen csapolt
sör, sóskifli és pörkölt várta a társaságot.

— Der Csoatos.
A Vigszinház ritka tehetségű színésze volt
pesti kocsisok álma. Boldogan vitték, mert

Akkor'még a konfliskocsisokban is volt humor, ötlet. A régi öreg konfliskocsisokban,
akik egész idő alatt barátságosan eldiskuráltak
a vendégekkel. Hogy bizony nehéz az élet, de
hát az a fő, hogy egészséget adott az Isten.
Fuvar után a szemetes ládán ramsiizgattak
az öregek, olyan kártyá-

3§
vaI, aiaeHyhek fefa'íetát .Grotefín, az éküásfejtő
se tudta volna mér aisüJabizáir.i.
"Nekem sok barátom volt a konfliskocsisok
között ís. Volt köztűk föl dim is sok, debreceni,
n legtöbb Erdélyből származott Budapestre.
Szidta mindegyik a fővárost, s évtizedekig' se
asszimilálódott a folyton zörgő kövezethez.
Haragudtak a rendőrökr«, de fő ellenségük az
«utoitiobil «oît.
Magam hallottam
egyszer egy törvényszéki
tárgyaláson.
Egy öreg konfliskocsis szerepelt valami becsületsértés)
perben mint tanu.
No hogy volt az eset? kérdezte a bíró
ti szokásos figyelmeztetések után
Tekintetes biró ur, én hallottam a stand
melllett a veszekedést, de biz én nem figyeltem
oda. Nero érdekel enf-em az ilyesmi. Nem
vagyok én pesti, oszt mifelénk nem veszekszenek a népek. _
— Nem idevaló, kérdi a biró, hisz hajtási
engedélyt csak pesti Illetőségű kaphat. Hát
mióta lakik s fővárosbi n.
— A tavasszal mult harmincnyolc eszteneleje — felelte szomorúén az öreg kocsis

Csodagyerekek
légen beérkezett Vecsey Feri és a nagy
szerűen startolt Pártos Pista óta nem igen hajlottam csodagyerekek« 1. Már azt hittem, hogy
ez a kor nem is szül ti noméneket és a csodagyerek-kultusz végleg lezáródott szeretett héjánk fővárosában. Súlyosan tévedtem.
A napokban egy ugyn evezett tekintélyes lipótvárosi családhoz voltai n hivatalos egy nagyobb
szabású családi ünnep« lyre, amelyet a család
szemefénye, büszkeségi tizedik születésnapjának örömére rendeztek a boldog szülők. Nem
térhettem ki a meghiv is elő!, mert ezzel magamra haragitottam volna az egész familiát,
lel-, le» és oldaltmenő é jon, ami igen kellemetlen
következményeket vom volna maga után, tekin'
tettel arra a fontos körülményre, hogy a család
számos tagjával szer spelek együtt bizonyos
hosszú, keskeny papirosokon, amelyek züált
anyagi helyzetemben nagyon fontos tényezőkként szerepelnek.
Az ünnepélyen tíz c »alád volt képviselve, körülbelül harminc gyerokkel, akiket erre az alkalomra különös gonddal mosdattak és öltöztettek a gondos mamái :, vagy a jámbor, szomorú
,/rájlájh"~ok
Alidat végig nézteir az apróságok tekintélyes
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seregén,szomorúan konstatáltam, hogy az ;
esztendők termése bizony silányocska
Vénnyadt, sovány, színtelen arcú gyerekek <
köriül a hosszú asztalt és vékony, vértelen
jacskáikkal unottan turkálták a remekbe ké;
cukorsütemények között. Még a jó habos
kóládé se izgatta őket valami túlságosan.
Az uzsonna végeztével átmentünk a t;
szalonba és nyomban felhangzott az obi
zongoraszó. Egy csinos Ï5—T6 éves bakfis
szőtt valami etűdöt, nem jobban és nem r
szabbul, mint az ilyen bakfisok általában,
jelenvolt papák és mamák általános elrage
tással fogadták.
Mikor befejezte, a háziasszony hozzám ford
— Na, mit szól hozzá ? Valóságos művi
nő, mi ?
1
Ráhagytam, hogy valóban az. (Istenem,
hét múlva igen nagy szükségem lesz a kec
papája autogrammjára.)
Ami ezután következett, az aztán minden k
zeletet felülmúl : kiderült, hogy harminc csert
közül nem kevesebb, mind huszonkettő csc
gyerek.
/
• — Most olyat hall, amilyet még nem hali
— figyelmeztetett a háziasszony. — Sanyik
hozd a hegedűt, — fordult az ünnepelthez.
És Sanyika hozta és eljátszotta rajta a To
nagy áriáját, egy kicsit hamisan, egy ki
csikorogva, de annál érzéketlenebbül. A társa
lelkesen tapsolt és a legbensőbb meggyőződ
sel mondogatta :
— Csodagyerek, csodagyerek.
Következett egy 6 esztendős kislány,
Kosáry Emmyt, Lábass Jucit, Péchy Erzsit
Keleti Juliskát utánozta, ami abból állt, ht
mindegyik művésznő repertoárjából elénel
egy-egy dalt, pontosan egyforma hangon, ej
forma mimikával. De a szerető szülők felismer
benne az „utánzott" művésznőket és najn
boldogok voltak.
^ Ezután Zoltika, a 8 esztendős Beregi-u
„került szinre." Petőfi „Az örült^-jét szavalt«
monotom hadarással, de egyetlen hibát s
ejtett. Erre való tekintettel magam is megél
pitottam róla, hogy valóban csodagyerek.
A produkciók egymást követték. A gyere!
zenéltek, énekeltek, szavaltak, táncoltak, nagy
tehetségtelenül,nagyon kínosan és olyan sajné
valóan, hogy majd megszakadt a szivem. N
volt azokban szegénykékben semmi ambi<
semmi meggyőződés ; meglátszott, kiérzett m
den szavukból, minden mozdulatukból, hog-;
produkciójukat hosszú, keservesen kinos fáre
sággal gyúrták beléjük, mint a nehézfejü 1
nulókba az iskolai feladatokat, de a szülők bü>
kék és boldoaak voltak. Lelkesen gTatuiált
egymásnak és minden gyerekre ráesküdtek, ho
tüneményes csodagyerek.
Én, a magam részéről azzal a szomorú ™
állapítással távoztam, hogy a csodagyerek-k
tusz jobban dühöng, mint valaha, de ezzel sze
ben csodagyerekek nincsenek. Csak csodaszűb
Vészi Ferenc
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VIM PISTA, hogy miért hord a legb színházi ember királypárti jelvényt ?
- Mert a legtöbb színházi ember, író,
rész royalista érzelmű. A Király-szintagjai ép ugy, mint a Nemzeti Operaénekesei,
akik szeretnének
ismét
rályi'-ak lenni. A színészek,
irók,műzek az utóbbi*időben tömegesen lépnek
a magyar királyság pártjába,
amely
r olyan izmos frakció, hogy a közeli
>okba.n saját külön napilapja is lesz az
a föltámadó „Magyar Hírlap"-ban. A
ály-párt előkelő iróművész tagjai közé
tozik különben Herczeg Ferenc is. Ha
posan szemügyre
veszik a „Színházi
t* karácsonyi Herczeg-albumának
eimján a kiváló író legújabb arcképét látják, hogy a kabátján ékeskedik
akirály't finom, egyszerűségében
mindent ki;zó jelvénye : a magyar szent korona
sinyitett
mása,
- Mit log csinálni Szilveszter estéjen ?
- Már majdnem megharagudtam
ezért
iérdésert. A kánikulai melegben, mikor
rcb dolguk sincs a pestieknek,
mint
jy ostoba viccekkel bosszantsák
egyst, szokták megkérdezni : „mit csinál
ilveszterkor ?" Sajnos, most nincs kánilai meleg és így a kérdés felette aktuális,
üyival is inkább, mert nagyon
könnyű
feleletet adni. December 31-én a Vignházban meg fogom nézni „A zsába"
adását.
- „A zsábá"-t?
Azt. A régi Vígszínház egyik leggyszerübb bohózatát elevenítik fel Szilszter estéjén a Lipót-körutoú,
olyan
iadásban, amilyenre még talán sohasem
H példa. Fellépnek a régi
.együttes

összes khilóság&i, Varsányi Irén, Hegedűi?
Góth. de szerepelnek a többi kitűnőségek
is, mert még a legkisebb szerepet is.első••
rendű tag fogja játszani. Ezt a nem min dennapi előadást persze nem mindennapi
belépődíj mellett nézheti csak meg az ember, mert a jegyek árát háromszorosán*
emelik, de ezt a „tulkapást* szentesíti %
jótékony
cél. Faludi Gábor
igazgató
ugyanis a Szilveszter esti előadás teljes
jövedelmét felajánlotta a Vígszínház nyugdíjintézetének,
amelynek
vagyona
ilyen
móilon körülbelül nyolcvanezer
koronával
fog gyarapodni.
— Jgv tehát jól fog járni a nyugdíj'
intézet is, a közönség is. Nem tudja, mi
vau Pártos Gusztávval ? Azt beszélik, otthagyja a
Vígszínházát.
— Már ott is hagyta és elszerződött az
Apollo-Kabaréhoz, ahol a legközelebbi műsorban fog fellépni. Még egy másik uj
szerződtetés
is történt ! Nagy
Magdát,
a kedves, tehetséges fiatal 'színésznőt dr.
Bárdos Artúr
szerződtette
a Belvárosi
Színház, illetve az Andrássy-uti
Színház
tagjainak sorába.
— Az Andrássy-uti
Színházban
most
egy pompás operettet
adnakMartosFerenctől és Szirmai Alberttől.
Nem tudja, itt
van-e még Martos ?
— Még mindig Budapesten időzik, pedig.
a családja már nagyon
várja
vissza
Svájcba, de nem tud elmenni tőlünk. Eltekintve attól, hogy boldog hogjegyszer megint itthon lehet, azt
mondja,
valósággal imádni kell Budapestet,
mert
ma Európa legolcsóbb városa. Ne értsenek félre / Nem szabad elfelejteni,
hogy
Martos Ferenc svájci létére
frankban
gondolkodik
és nem koronában.
Mikor
megérkezett,
ő mondta el a legszemléltetőbb törtenetet a valuta
különbségeiről.
Hazafelé jövet a svájci
határállomáson
megebédelt nagyon rosszul 14
frankért,
ami átszámítva
körülbelül 280 koronát
tesz ki. Hazai földre érve azután Győrben
ebédelt Ízletesen, bőségesen, pompásan és
fizetett az egész lukullusi lakomáért —
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* űttnnégy
koronát, am. átszámítva is csali
tizennégy korona. Hát ezért halogatja n&frol-napra az elutazását Martos, aki különben átnyújtotta
uj operettjét
a Király Színháznak.
A darab fi szerepe Zs&zsa számára készült, a címe „A
cígénybárónő"
esetleg egy fokkal magasabban ..A cigánygrófnő'
lesz.
— Hát az
Operahi zban
lesz
bemutató?

már

sohasem

— Újév után kerül a sor az idei első
újdonságra,
Nádor Mihálynak
Mohácsi
Jenő szövegére irt „Donna Anna" cimü egyfelvonásos operája. A nagysikerűnek
ígérkező magyar
operaujdonság
főszerepeit
Medek Anna és Körnjei Béla fogják énekelni. A „Donna Anní"-val
egy estén bemutatóra kerül egy uj magyar
ballet is,
aa elynek a szerzői egyelőre niég teljesen
ismeretlenek.
A szövegírója Persian Emánuel, a komponistája
Harsányi Tibor és a
ballet címe „Az elmúlt álom." ~ Mindössze
két szerep van benne, ezeket
Keresztes
Mariska és Nádasi Fc.renc táncolják
majd.
—- Mi hir a külföldi

magyarokról?

— Lengyel
Meny iért a napokban irt
levelet. Egy érdekes uj klubról számol be.
Reinhardt alapította t s mindössze
nyolcvan
tagja van. Csupa válogatott, Irires művészember. Valóságos ,halhatatlanok"
klubja,
mert az alapszabály ik értelmében
nyolcvannál több sohasea
lehet a
taglétszám.
A klub egy előkelő '{is villában
rendezkedett be és éppen olyan hires már Berlinben, mint minden, an it Reinhardt
csinál.
Berlinben van Sándor Árpád, a nagytehetségű fiatal zongoraművész
is, aki a mult napokban Csajkovszki
zongoraversenyét
játszotta, nagy sikerrel i
Blüthner-zenekarral.
— Es a többiek ?
— Róluk majd leg közelebb.
meg, de sietnem
kell.
Mint

rendesen Hová ?

Bocsássanak
Jegyért,

Kivételesen
ne m. A karácsonyi
bevásarlósokat kell már végre
megkezdenem.
ünnepeket !
Csokolom
kezeikçt. Kellemes

Úrisien

színháza.

Ha már nehéz a földi jái-Güt
és ász tapos a céda nyáron,
fehér a huj, sötét az alom.
a taps se csattog már vadul,
egy tört gitár a földre hull.
Élet borát csöndben kiisszák,
az aranyos-színűt, a tisztái,
és felcserélik a kulisszát
á csörgősapkás álmodók,
a Júliák, a Rómeók.
Úristen színházába jutnak,
citt uj szin>- lesz a hajuknítl
és uj csengése a szavaknak,
a szinjiadon csillag ragyog,
a nézők pedig angyalok.
A csendes per nem bontja széjie..
mindenki egy színházba fér el.
a gyalogszinész
Molière-rel,
ott rózsaként no szeretet
és mindenki kap
szerbet.
Ott nincsenek már soha vénei,
csengőbben cseng már ott az ének,
Shakespeai-e hajbókol
Dérynének,
míg o egy könnyű dalt dalol
és gráciával
meghajol.
Ott nincs halál már soha többe.
u szép nem tószlik szerte köddé.
a könny sem csillog és örökké
mindnyájan vigan élnek és
ott nincs már szerződésszegés !
BRÓDY LA SZÍ

Árnyék-fényképek
— A „Színházi Élét" pályázata —
A modern fényképezési technika egy ujabb *
mányának eredményeit mutatja be a Szinh
Élet karácsonyi száma. A biedermeier-időkl
divatosak voltak a sziluet-képek, amelyeket
modellek arcélei után fekete papirosból ol
val, késsel vágott ki a művész. A Budapes
székelő Quanauf-féle vegyipari társaság í
szellemes uj találmány utján sokkal egyszeri
ben és élethivebben állit elő ilyen sziluetei
Segítségül hívja a fényképezést. Csakhogy
esetben a fotografáló masina nem veszi
a modell arcának rajzát, hanem csupán a pr<
körvonalait, amelyeken belül egyformán fek
minden. Igy készül a huszadik században
árnyékkép.
Kilenc ilyen pompás sziluet-fényképet mu
tunk be a karácsonyi szám olvasóinak és
ismertetést összekötjük egy uj pályázati
A kilenc árnyék-fotografia kilenc ismert bu<
pesti színészt ábrázol. Ki tudja megmondi
melyik, kinek a képe ? Azok között, akik mi
a kilenc képnek eredetijét helyesen neve:
meg, öt teljes sorozat eredeti sziluet-fotograf
sorsolunk ki. A pályázat beküldésének hati
ideje december 29. Az eredményt é!ső uj<
számunkban fogjuk kihirdetni.
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Az ötezrek színháza
Reinhardt Miksa, a nagyszerű, zsenialis
magyar születésű berlini szinh ízigazgató megvalósította régi álmát, emeïyel néhány év előtt
még örök álomnak látott a közvélemény : Berlinben megnyílt az ötezrek színháza, a legnagyobb színházpalota Európában. Az óriás-szinház, amelynek anyja egy ciikusz, nagyanyja
egy vásárcsarnok volt, hatalnas amfiteátrum,
mely fölé óriási kupola borul Ez a kupola lecsüngő csipkézeteivel, fogazataival kivilágított
cseppkőbarlanggá hasonlatossá tesii a nézőteret, amelyen ha nem is fér el a legendás ötezer néiö, de négyezer számára mégis csak
van hely. A háború közepette, forradalmak,
sztrájkok, anyaghiány, szér hiány, világítási
korlátozások ellenére is megvalósította tervét
Reinhardt, azt a tervet, amel vért nem is olyan
régen még kinevették. A megnyitó estén,
amelyen Aischylos „Oresteit "-ja került előadásra, Reinhardt és a szinh íz építőművésze,
Poelzieg mester voltak az igazi ünnepelt hősök.
A stilizált pálmafák, amelyek a folyosókon és
az előcsarnokban a régi cirkusz prózai vasoszlopait ölelik át és amely» cből titokzatos vöröses vagy kékeszöld fény s igárzik ki olyanná
teszik a színházat, mint vált mi mesebeli csodakeri. A cirkusz manézse helyére az antik
színház mintájára zölddel sze félyezett orchestra
került, széles lépcsők vezetrek fel a szabadon
álló pódiumszerü színpadra.

Az egész színházat láthatatlan' tükrök lieipl
ségével vetített fény világítja meg, melynek
forrását nem tudja felfedezői a kutató szem
De az, amit ez a misztikus eredetű fény meg
világit, annak az eszmének megvalósítása,
amely fölött már évek óta nagy viták hangzottak el és végleges formában mutatja azt,
amit Reinhardt már a cirkuszokban rendezett
előadásokkal próbált keresztül vinni. Esze)
az antik aréna mintájára épitett színház
zal Reinhardt ki akarja küszöbölni a színház
kétrikuságát, a térben akarja elhelyezni a sä
nészt, térben, amelyetv nézők ülnek körül, Ar,
újfajta színházhoz természetesen ujfajto darabok kellenek, és újfajta színészek is. A színpad zárt négyszögéből előrehozott színésznek alakban is, hangban is olyannak kell
lennie, hogy érvényesülhessed a négyezer néw>
által befogott térben.
Reinhardt igen helyesen egyelőre antik darabot, Aischylos „Oresteiá"-ját adta elő VoUmvcller Károly átdolgozásában és a klasszikus
tragédiáiban a német színészet legkiválób erői
Moissi Alexander, Wiillnei Lajos, GiegorS
Ferdinand, Kraus/. Werner, Staub Agnes ravi'
ködtek közre, de valószinü, hogy rövid időn
belül lesznek már u j darabok az uj színház
számára és kifejlődik az ötezrek színházának
uj típusul szinészgárdája is, amellyel tökéletes lesz Reinhardt álmainak megvalósulás-!!.

„Az ötezrek színháza" épülete
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Az uj közönség
Bizonyos körökben és körökből >mo$t
nagyban hangoztatják, hogy a régi
háború előtti és háború alatti világ az
irodalom, művészet, szinház terén megszűnt s egy egész újnak és természetesen jobbnak adott helyet. Ilyen hangokat lehetett hallani a tanácsköztársaság alatt is; hogy mennyire volt
igaz, azzal mindenki, aki egy akkori
plakátot vagy színházi előadást megnézett, tisztában lehetett. A mostani
rnegujulásra nézve szintén tanulságos
egy mostani színházi előadás n a g / közönségének végigfigyelése. Egyelőre
a megújulásnak és a javulásnak még
nyoma sincs. Ép ellenkezőleg, az, ami
ugy az előadásokon, mint a közönség
viselkedésén leginkább feltűnik, inkább
valamilendülettelenbágyadság, pezsgésnélküli unottság. Alig különbözik ebben
a szinház a szovjet alatti állapotoktól.
Mindazonáltal biztosra veszem, hogy
e nehéz napok elmultával a pesti színészi életre is uj fellendülés vár. S
amit ma megjósolni talán merészség :
ez a fellendülés a nemzetköziség jegyében fog történni. De nem holmi
politikai nemzetköziség, hanem egy az

„Az ötezrek szinház*" előcsarnok»
új Magyarország háboru-utáni helyzetéből következő nemzetköziség szelleme fogja bélyegét reá nyomni az uj
Budapestre is. Már az a tény is. hogy
több millió magyar, aki idegen állampolgár lesz, tovább is ide fog gravitálni, továbbá a Balkán hozzánk való
közeledése s még egy csomó más gaz>
dasági tényező is hozzá fog járulni
ennek az uj, erősen nemzetközi szellemű Budapestnek
megszületéséhez.
Ekkor lesz Pest valójában a Kelet Parisává s ekkor fog a szinház és kabaré
élete fellendülni újból.
Sz. Z.

»Az ötezrek színháza" nézőtere
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A cirkusz padjai roskadásig-megtettek. Rendben leperegtek a műsor összes számai, a nagy
szenzáció : a zongorázó elefánt maradt utolsónak.
Végre bevonszohák a zongorát a porondra
és a bohóc elővezette művelt tanítványát. Az
elefánt odacammogott a zongorához, néhány

Cirkuszban
Ki az az ember, aki ugy Drdit a msneA kardnyelő.

Mii ütött beléje ?
Halat evett és egy szálka megakadt
torkában.

Cirkusz
— Micsoda szerencséjük »er ezeknek a vándorcirkuszosoknek ! Az asszoiynak már há-

billentyűt megütött az ormányával, azután
panaszos, siránkozó ordítással elszaladt és
semmiképpen sem lehetett visszatérésre h irai.
— No, mi az, kedves Jumbo ? — kérdezte a
bohóc csodálkozva.
Az elefánt a bohóc füléhez hajtotta a fejét,
miDtha súgni akarna valamit.
— Vagy ugy 1 — kiáltott a bohóc — akkor
értem a dolgot ! Majd a közönség felé fordult
és ezt mondta :
— Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Nagyon sajnálom, hogy a betanult darabot
Jumbo nem játszhatja el önöknek, de erőt
vett rajta a fájdalom- A zongora elefántcsontbillentyűiben ugyanis felismerte boldogult anyja
ormányát !
A közönség tudta, hogy felül^btték, de mivel a tréfa jó volt, sokat tapsolt az ötletes
bohócnak.

Aki csak négy hétig
van egy állásban
rom gyereke született és ei a harmadik is
torzszülött !

OttjO Reuttei, 'a világszerte ismert varietéhwiBorista kereskedőnek készült, de nem szerette

A zongorázó elc-íént
Egy cirkusz plakátja a kötönség kedvenc
bohócának jutalomestéjére a következő szenzációs újdonságot hirdette :
A zongorázó ele:'árit!
Az idomítás csoc úja !
Elővezeti a jutalmc zandó.

eat e mesterséget és inkább kis ripacstárss
latokkal vándorolt faluról-falure, mig- végi
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egy berni varieté-színpadon, mint humorista
felléphetett. Mikor mór humorista-kerriérje
emelkedőben volt, beküldte az apjának egyik
szerződését, amely már húszezer márka gázsit
biztosított számára. Apja, aki azt hitte, hogy
a fia még mindig a kereskedői pályán működik, többek között ezt válaszolta neki.
„Levelednek nagyon megörültem, husz ezer
márka valóban szép pénz, de ha becsületes
derék komoly kereskedő lennél, mégis csak
tovább kibírnád egy helyen, mint négy hétig !"
âx

Az emberevő

Egy vásárról-vásárra vándorló mutatványos
szerződtetett egy kannibált, akit össze-vissza
festegetve, tollakkal felcicomázva, mint nagyétvágyú emberevőt mutatott be a bódéja előtt
bámészkodó tömegnek. A vásárosok megnézték az emberevői de annyival aztán be is
érteit ; a kasszában trónoló éltes asszony-

ságnak ugyancsak kevés dolga akadt. Így aztán nemcsak a bódé belseje, hanem az emberevő
gyomra is kongott az ürességtől. Végre is az
„emberevő" megunta a gázsitlan szerződést
és beállt háziszolgának egy fűszereshez. A
gazdájától, a mutatványostól csak egy noteszből kitépett papírlapon búcsúzott el :
„Kedves Braun ur ! Ne keressen. Nem adott
enni, tehát megettem magam. Tisztelettel
Az emberevő."

Újhelyi Nándor
Nem tudom rmt tesz Újhelyi
bujában,
ha uj darabjával, mint iró
sokat nyert sufyában.
(sz.)

Sziklai Jenő
felsőbb tánciskolája
A legnépszerűbb színészek egyike Ázíkm
Jenő, a Városi Színház művésze. Egész Budapest szereti ezt a kedves, vidám fiatalembert
aki kicsiny szerepben, nagy szerepben, egyformán kitűnő; aki meleg humorával, rengeteg
ötletével, ezernyi mókájával minden szerepet
fölcicomáz és sikerre visz. Igazi tehetseg s
igazi komikus a szónak legjobb értelmében s
mivelhogy ma az operett-komikusnak legeísc
kelléke az, hogy jó táncos legyen : Sziklai Jenő
a legeslegjobb komikusok közül való, mert
olyan táncos, hogy párját ritkítja hét határba."
Régebbi szerepeiben bebizonyosodott ez már
a „Százszorszép" pedig megerősítette eiî fi
bizonyosságot. Kedvesebb figurát, mint a
Sziklai Jenő Pityugrófja el se lehet képzelni
és boszorkányosabb. Ötletesebb táncokat., mint
Pityu gróf táncai soha senkisem produkált
még. Pedig Sziklai Jenő ezúttal nem t sak a
maga táncaiért felel, mert hiszen ő tanította
be a „Százszorszép" többi táncszámát is, a
„Tilalomfáit, a „Csókolj, csókolj" terzettet, a
boy-számot, a kakastáncot és a többit mine
olyan tökéletességgel, hogy az párját ritkitja
A „Százszorszép" premierje óta garmada
számra kapta Sziklai Jenő a leveleket. Gratulálták a sikerhez és kérték, ostromolták, hogy
vállaljon tánctanitást. A művész szabódott,
nem akart belémenni a dologba, végül is engednie kellett az ostromnak és az engedékenységnek következménye, hogy január elsején megnyílik Budapesten, a Kossuth Lajosutcában
Sziklai Jenő felsőbb tánciskolája.
Ebben az iskolában főleg színpadi :áí\cot
túnemimikát, klasszikus táncot, parkett- és szalontáncot és a divatos tánckreációkat í o g á i
tanítani. Az iskola tanári kara :
Sziklai Jenő
.
Sziklai József
Palásthy Irén
Pártos Jenő
Halmai Tibor.
A tanítás naponként a délutáni órákban iesr
s a tanítás különböző kurzusokra oszlik. Lesz
gyermekkurzus. Gyermekek oktatása 12 évtői
felfelé ; azután lesz kizárólag színpadi számok
szcenirozása és beállitása ; egyes operett-szerepekre való teljes előkészités és a rendes szalonés parkett-táncök kurzusa. A tanári kar elég
garancia arra, hogy e művészi célokat szoigáloiskola valóban művészi munkát fog végezni én
színpadra termett tehetségeket fejleszteni fog
nívósán, előkelően és olyan fegyelemmel
amilyent Sziklai Jenő; mint színpadi rendező
és három éven át a Városi Színház balletmestere elégszer kifejthetett már.
Az uj iskola helyisége Kossuth Lajos-utca
b, I. emelet 2. A beiratás hétfőn, december
2Í2«ikén kezdődik és minden hétköznapom
2—5-ig tart.
»
A tanítást január elsején kezdik meg
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Halló

Pünkösdi rózsa!

— Körte letbnálás az utolsó percben —
KííiVetlenüt lapzárta előtt a szerkesztő megSöbfeentS felfedezést tett: elfelejtettünk érdekvïdfti a Revüszinháznál, mennyire haladtak a
-ígtóaeiebbi újdonságnak, a „PünkÖ! di rózsa"ük próbái ? Oka ennek a véletlen fi iledékenységtve« az a körülmény volt, hogy a Karácsonyi
.'irr,ol a szokottnál korábban kellett nyomdába
-Tífvi és « szerkesztőség, őszintén izólva, elszámította magát. Nosszu gyorsan menjen az
s-gyii belső munkatárs sebtiben a Revi iszinházba
érdeklődni ; bizonyára próba van még, ott lesz\ek a szereplők is valamennyien.
A szerkesztő tévedett. A próba má • véget ért.
<em voit a színházban senki, még Biódy István
:gazg«.tó sem, akiről pedig köztudor lásu, liogy
eísérte'k- szokott-érkezni, utolsónak tá ,'ozni, aho'»•von jó diretorhoz illik. Hossas kei esés után
-. safe Kővári ügyelőt találtuk meg. Elmondtuk
•eki, mi járatban vagyunk.
— Hja, a „Pünkösdi rózsa !" — miI >ndtu mo•^oiyogvft. — Meghiszem, hogy irni akarnak róla.
\'agyszerti darab. Én szerepeztem kér »m, de ki is
taptém Bródy igazgató urtpl, mikor a szerepek
tiirés* után a számlát benyujtottan
— Hát aztán miért kapott ki Kővári ur?
— Mert a szokottnál nagyobb vo t a számla.
i>e mondtam az igazgató urnák, kcnyfogyasztási db'jot csak szabad felszámitanon, I Mert tetszik tudni, irás közben folyton p ityogtak
könyeim. Olyan mulatságos jelenetek vannak
•a „Pü-tkösdi rózsá"-ban, hogy egyre röhögnöm
<elfetí. És ha én nevetek, mindjárt m sgerednek a
könyeim. De vannak benne szomorú jelenetek*
is. Ezeknél meg pláne sírtam. Hát :sak szabad
•:Éyen körülmények között többet felí zámitanom,
mint egy közönséges darabnál? Igaz, hogy végül
mégis csak megkaptam a számla .összegét, még
pedig kékben I Hanem hát szerkesztő ur nem az
véleményemre kiváncsi, hanem a művésznőkére meg a művészurakéra. Hát a_ ánlok valamit, ha olyan sürgős a dolog : tessék őket telefonon felhívni. '
Siopp I Kővári ügyelő urnák igaz i van. Miért
is kapcsolták volna vissza a telefon >kat, ha nem
azért, hogy a „Színházi Élet" lapzárta előtt inerjy-sorozatot csináljon a karácsonyi szám
reszére a „Pünkösdi rózsá"-ról ?
Mér kézbe is veítük a kagylót és elsőnek feli'úvruk a hadügyminisztériumod S etni kellett,
meri kettőkor véget ér a hivatalod óra.

— Halló ! 53—71... Hadügyminisztérium '<,...
Kérem Farkas Imre tanácsom urat.
A következő percben már a népszerű poéta*
zeneszerző hangja válaszolt kérdésünkre :
— A „Pünkösdi rózsa*-ró1 a szerzőre kötelező szerénység mellett sem mondhatok sokai".
Ez az első nagyobbszabásu, igazi operettem. A.
többi inkább daljáték volt, de ez igazi nagy
operett. Mit mondjak még ? Szerelmes vagyok
a Revüszinházba és szerelmes vagyok minden
szLiésznőjébe. Megható, milyen szeretettel és
ambícióval dolgoznak az emberek. De különben,
majd meglátja a premieren.
A következő szám T64—22. Bródy István.
— Halló ! Köszönöm a „Színházi Elet" érdeklődését. Bizony, engemet nagy felelősség terhei
a „Pünkösdi rózsá"-nál. Társszerző is vagyok,
igazgató is vagyok, rendező is vagyok. Három
minőségben dolgozom, de részem van a muzsikában is, mert résztveszek a betanítás munkájá ban. Ha ennél is többet tennék az uj darab érdekében, már igazán csaló lennék. Január 5-án
lesz a bemutató !
\
Péchy Erzsit már az ebédtől hivja a telefonhoz a szobalánya :
— Olyan szerepet játszom a „Pünkösdi rózsá'-ban, — hangzik a művésznőnek a telefonban is üdén csengő hangja, — amilyent megálmodtam magamnak arra az esetre, ha egyszer
tényleg más színházban fogok játszani. És hogy
játszani fogok végre, az biztos. Január 3-án
lépek fel a Revüszinházban, ebben a drága, intim színházban, ahol mindenki kivétel nélkül
olyan kedves hozzám, hogy az szinte már sok
is. Egészen szokatlan nekem, hogy ilyen jó)
érzem magamat egy színházban, pedig még fel
se léptem benne.
Galette Ferenc ezt a telefonválaszt adta kérdésünré:
— Őszintén szólva kétségbe voltam es ver
mikor a szerepemet megkaptam. Ki is jelentettem az igazgatónak, hogy én nem tudom eljátszani, annyit kiván meg tőlem ez a szerep,
meg azután én nem tudok játszani, ha nem
frakk van rajtam. Mér pedig a „Pünkösdi rózsa"
hőse egy külvárosi fényképész-segéd, aki nem
jelenhet meg frakkban a színpadon. De azután rábeszéltek a dologra, hogy csak vállaljam
el a szerepet, tudok én'mást is alakítani, nem
csak grófokat. így hát mégis csak játszom és
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boldog vagyok, hogy ilyen pompás szerepet
kapít.n- A darab első részében egy ferencvárosi
jasszt alakitok, de a másik részében már előkélő
gavallér vagyok és {elvehetem-a frakkomat is.
Magaziner Erzsi nem akart nyilatkozni.
— Kérem szépen, — mondta, — én nagy
géneben vagyok a szerepet illetőleg, mert
éppen ezt a szerepet nagy szinházi polgárháború előzte meg. Talán íiem is tudják, hogy
fealogh Böske az én szerepem miatt vált meg
a Revüswnháztól. Ma már meg tudom érteni
kedves kollegámat. Méltányolni tudom, hogy
ha nem játszhatja ezt a pompás szerepet, inkább otthagyja a színházat.
Tompa Béla ezeket mondta :
— A „Pünkösdi rózsá"-ban olyan szerepet
játszom, amelyet Rátkainak kellene játszania,
ha történetesen ő a Revüszinház tagja volna,
így azonban a közönségnek velem kell beérnie,
ha ugyan be fogja érni velem. A direktor azt
mor.dta, egész nyugodt lehetek. Én tehát nyugodt vagyok.
A központ már kezdett haragudni, hogy folyton ujabb számot kérünk, de azért kitartóan
folytattuk a körtelefonálást. Most Horti Sándor
volt soron :
— A „Pünkösdi rózsá"-ban olyanforma szerepei« van, — mondta, — amilyen a „Hejehuja
báró "-ben volt. Ha olyan sikerem is lesz, meg
teszek elégedve. Azt hiszem, a közönség is.- ^
Radó Böske csak egy mondattal felelt, de
azt is alig értettük meg, ugy zúgott a telefon.
Ezt mondta :
— Én majd a lábaimmal beszélek !
Még időnk se volt a kagylót visszaakasztani,
már fülünkbe recsegett egy férfihang :
— Halló ! Halló I Be voltam kapcsolva harmadiknak. Itt Gallai beszél. Csatlakozom előttem
szóló véleményéhez.
Ez jó fogás volt. Egy csapásra két legyet.
A központ is meg lehet velem elégedve. Még
csak két szám kedves nagysád I Halló I Tarney
I.eónat is sikerül megkapnom. Kedves, kötekedő
hangon válaszol :
— A szerepem olyan mint a b'»rS : kicsi, de
erős. Özvegy Márkusnét, egy ferencvárosi
íényirda tulajdonosnőjét játszom. Különösen a
harmadik felvonásban van sok hálás jelenetem.
Remélem tetszeni fogok.
Simonyi Dezső végül ezeket mondta :
— Szeretném, ha az öreg Podmaniczky báró
láthatna uj szerepemben. Olyan figurát játszom
a „Pünkösdi rózsa'-ban, amilyen ő volt. Azt
hiszem ő sem bánná, ha láthatna, de én meg-

elégszem a mai közönséggel is. Csak »rctij
ez a vélemény kölcsönös legyen '
*
Tiz perc alatt ezeket az interjúkat snédtik
össze a „Pünkösdi rózsá^-ról. A sterbt*»:,; •
meg lehet elégedve. Talán az olvasó is

Shakespeare
az Otthonban
Az irók és művészek klubjának, az Otthorr
nak, népszerű és kedvelt borbélya Mártír- me« ter, aki délelőtt, amikor nincs klubélet, saíveser,
jár „házhoz" is, hogy a szerkesztő és tag urakat saját otthonukban szépitse. Kijár délelőttönként Martin mester a Margitszigetre is, afee
több illusztris kuncsaftja van, köztük Sze
Ernő is. A borotválkozás természetesen pen
történhet meg beszélgetés nélkül. Mini ismeretes, az ilyen borbély-beszélgetés abból áll
hogy a beretválandó egyén szappanos arcca
ül és hallgat, a borbély pedig szőrteíerit év
beszél. Ez esetben Szép Ernő hallgatóit érMartin mester beszélt.

— A napokban voltam a Nemzeti Szic.tózban. Nagyon szép volt. Kitűnő darabot játszottak, a „Velencei Kálmán"-t. Nagy or. ;o
mulattam.
/
Martin mester megfente a kését és Szép Err;.,,felhasználva az alkalmat, megkérdezte :
— Hét aztán tudja, ki irta azt a dffl.r.a.i>cMartin mester ?
— Nem tudom kérem, melyik az urak feöiii
de bizonyosan én borotválom őt is.
Martin mester serényen dolgozott, Széa Birse
pedig hallgatott.
/
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A kabaré megujulása
Nemrég betévedtem egy kaba«ebfiv egyikébe azoknak a nem éppen
túlságosan szolid és diszes építkezésű
épületeknek, melyek még néhány évvel ezelőtt is, de főleg a háborút megelőző években maguk voltak az ötletes, eredeti, közvetlen mulatságosság
bóségszarui. A műsor, amit végignéztem ezúttal se volt unalmas, sőt azt
lehet mondani, hogy meg volt benne
minden jó és megszokott, ami egy
tipikus kabaré-műsorhoz tartozik. Kezdetben néhány kezdő szólószám, a
végén néhány elismert kabaré-attrakció
szólója, közbe elhintve apró darabok,
ének és próza, humor és érzelgősség
vegyest. Egyszóval minden, ami egy
ilyen szellemi menühöz hozzátartozik.
Mi volt már most oka annak, hogy
mégis én, aki pedig nagy kabarékedvek) vagyok, az előadás után az üresseg és unottság érzésével távoztam. A
színészeken ez bizonyára nem mult,
legalább is a színészek aznapi buzgalm a i nem. Elégedetlenségemnek, azt
hiszem tehát, mélyebb oka vari s az,
agy hiszem, a kabaré
e/sab/onosodáséban rejlik. Mert, ha el is kell ismernem, hogy mindazt, amit láttam, a mai
termés legjava volt, a túlzott igényesség vádjának magamraidézése nélkül
mondhatom, hogy mindez a legjobb
már többszörlátottnak tünt fel. A kabarénak egyik fővonzalma régebben
éppen az volt, hogy nemcsak maga a
szorosan vett kabaré-műfaj volt uj, de
minden egyes műsor a műfajnak mintegy ujabb és ujabb bimbózásait mutatta be. Nem volt ez magasrendű, kikerekített, gondosan kidolgozott művészet, de uj és eredeti^ ötletek világa.
Ma ellenben itt is csupa sablonnal és
klisével találkozik az ember. A kis
színdarab, a kupié, a szentimentális
sanzon, mind olyan, mintha már egynéhányszor látta volna az ember. Itt
volna az ideje a kabarészellem, a kabaré-műfajok, az egész kabaréműsor
megújhodásának. Talán az az uj világ,
mely a mostani romokból ki fog hajtani' megtermi ezt az ujulást is.
5 z . Z.

Egy dollárkirálynő
kalandjai
— A „Színházi Elet" szenzációs filmregénye —
A budapesti moziközönség; előtt a közeli
napokban egy uj, nagyszabású filmdráma fog
leperegni. Bemutatásra kerül az amerikai filmgyártás legújabb remeke, egy huszonkét felvonásból álló hatalmas és izgalmas dráma,
melynek „Egy dollárkirálynő kalandjai" a
cime. A monstre-film uj amerikai specialitás
volt az uj világban. Ugy került előadásra,
mint egy folytatásos regény. Az egész dráma
magában zárt egészet adó, de egymással ösiszefüggő epizódokból áll, egy-egy epizód ket
felvonásra yan osztva. Az amerikai mozik
tizenegy héten át mutatták be az „Egy dollárkirálynő kalandjai"-t olyképen, hogy minden héten egy epizódját adták elő a rendes
műsor mellett.
Az európai közönséggel szemben a gyorsított eljárást követik a mozik : öt részre osztották a teljes drámát és igy egy ötheti ciklusban mutatják be ugy, hogy minden előadásra három epizód, vagyis öt-hat felvonás
jut. Ebben a beosztásban mutatja be december 29-től kezdve á nagyszabású, szenzációs
filmdrámát Budapesten is az Omnia mozgóképszínház. A darab főszerepét Peail Withe,
a legszebb amerikai filmszinésznő játssza, akit
jól ismer a budapesti közönség is : ő játszotta
a főszerepet az „Amerika leánya" cimü filmen,
amelyet még a háború előtt mutattak be nálunk. Pearl Withe ragyogó szépségű nő és a
legkitűnőbb színésznő, aki a szinjátszói kvalitása mellett a .kalandos veszedelmek egész
sorén át bámulatos idegzetű és gyakorlottság«
sportsladinak bizonyul.
Az „Egy dollárkirálynő kalandjai"-t egy izgalmas, nagysikerű francia regény nyomán irta
filmre egy amerikai iró. Ez a regény különállóan érdekes, nagyszerű irodalmi alkotás és
a film sikerétől függetlenül szenzáziója volt
a francia és az angol könyvpiacnak. A regényből készült film bemutatása alkalmából
a Színházi Elet-nek sikerült megszerezni az
eredeti könyvet és a filmmel egyidejűleg
magyar fordításban adja közre olvasóinak.
Az amerikai társadalmi élet sokszínű pompája, fantasztikus kalandok végeláthatatlan
sora vonul fel ebben a regényben, amely a
következő öt héten át kétségkívül külön eseménye lesz a Színházi Blet-nek.
A regény közlését legközelebbi számunkban
kezdjük meg, ugy, hogy a közönség már szombaton olvashatja a Dollárkirálynő első kalandjait, amelyek hétfőtől kezdve az Omnia vásznán peregnek le. Hisszük, hogy ezt a szokatlan
és érdekes ujitást, amely az irodalmat összeköti a mozival, szívesen fogadja a Színházi
Élet lelkes olvasótábora.
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A magyar szellemi élet integritása.
Irta : RELLE PÁL.
Olvasom a bécsi lapokat. Azt olvasom, hogy rettejét játszották óriási sikerrel Amerikában,
a newyorki „Globe-Theater"-ben szokatlanul szóval azt olvastam, hogy ez a Jakobi nevezetű
nagy sikerrel mutattak be egy operettet, mely- magyar egy nagyon „tiszteletreméltó ellenség",
nek zenéjét Kreisler Fritz, „világhírű' bécsi egy „gentleman" és, hogy a zenéje telistel«
hegedűművész szerezte. Aztán azt is olvasom van kedves találékonysággal, hangszerelési
a bécsi lapokban, hogy a „világhírű" Kieisler szellemességgel, teli behízelgő melódiákkal,
Fritznek még egy kómpanistéja is volt, aki eleganciával és pointtel, meg mit tudom én
mellékesen szintén komponista, valami Jakohi már mivel !
Viktor nevezetű, magyar muzsikus. Azt is olEzekre a jelzőkre azonban szórul-szóra emvasom a bécsi lapokban, hogy az amerikai lékszem és most nem tudom — nem ismerem
lapok, melyeket viszont csak a bécsi lapok a technikai rendszert, amellyel ezek a jelzők
olvastak, de én még nem, — mondom, azt ol- az amerikai hasábokról a bécsi lapokba kerülvasom, hogy az amerikai sajtó kizárólag Kreisler nek, főként pedig nem ismerem azt az eljárást,
ur személyes sikerének tartja az operette si- mely a már valakinek adományozott jelzőkerét és, hogy Kreisler ur egy „tehetséges dekorumokat egyszerűen másvalakinek a frakkember", egy „tiszteletreméltó ellenség és egy jára tűzi. Kreisler Fritz ténylegvilághirü hegedű„gentleman'", akinek az érdemeiért hódolat illeti művész, lehet az is, hogy egy „echt wienerisch"
zeneszerző. Csak abban bátorkodom kételkedni,
az osztrák nemzetet.
Türelmes olvasó lévén, tovább olvasom a hogy pont azok a zenei tulajdonságai és képesbécsi lapokat és azt olvasom, hogy a zene ségei lennének, mint a magyar Jakobinak, mert,
„echt wienerisch", telis-tele kedves találékony- ha tényleg pont azok, akkor, miért vette mag-?
sággal, hangszerelési szellemességgel, teli be- mellé ? Ha csak azt tudja, amit ő, ha mást nem
hízelgő melódiákkal, eleganciával és pointel és, tud, minek társult vele, minek egészítette ki
hogy mindez Kreisler ur, meg az osztrák nem- magát vele ? . . . Ha a bécsi lapok nem is tudzet, . . . meg mit tudom én. De azért még min- ják, de az amerikai sajtó igenis jól tudja, hogy
ennyire még két amerikai néger sem hasonlíthat
dig tovább olvasom a bécsi lapokat és azt olvasom, szószerint azt olvasom, hogy az ope- egymásra, mért éppen két európai muzsikus ?
rette bemutatója társadalmi eseménye volt De tegyük fel, hogy mégis megtörtént ez a terNewyorknak. A színházban az amerikai ismert mészeti csoda. Mi lelhette az amerikai sajtót,
milliárdosok és nejeik mellett ott volt még vagy hogy a zenei ikrek együttes fellépésekor a máiéltucat világhírű zeneszerző, számtalan virtuóz, sikra pazarolja mind azokat a jelzőket, ameénekes és színházigazgató, mind csak azért, — lyeket már az elsőnek adott és, hogy a másoolvasom a bécsi lapokban, — hogy hódoljanak diknak tulajdonítja mindazokat a képességeket,
amelyeket mér az elsőnél felfedezett. A zenei
a nagy osztrák művésznek.
bonctannak vájjon milyen titkaival rendelkezMost aztán már nem olvasom tovább a bécsi
hetik az amerikai sajtó, ha ezt tudja : kiopelapokat. De addig is, amig majd az amerikai
rálni egy zenekönyvből azt, amiről már elislapokat is elolvashatom és meggyőződöm a
merte, hogy az egyiké és egyszerűen átültetni
valódi tényállásról, addig is figyelmeztetni szea másikba . . . Nagyon félek, hogy a bécsi lapok
retném a bécsi lapokat, hogy Kreisler ur, a
nem tudnak angolul olvasni.
„világhírű Kreisler ur csendes társa, az a bizonyos nevezetű Jakobi Viktor, magyar zeneszerző szintén egy elég „tehetséges ember",
mindenekelőtt pedig — szintén zenész. Bécsben
é s az e r e d e t i s z a b a d a l m a z o t t
— ahol Jakobi Viktor „Szibill" cimü operettejét
„ F R A N D O R " Ü .'ÄÄ
hallatlan sikerrel játsszák — igy irták a bécsi
m e l e g családi k ö r b e n töltheti
lapok, — „mit durchschlagender Erfolg". Mert
én annak idején is olvastam a bécsi lapokat,
a k a r á c s o n y i
ü n n e p e k e t
mert ez a leghasznosabb HAZIBARÁT
de olvastam az amerikai lapokat is. Az ame24 óra alatt felszerelve szállítja
rikai lapokban pedig annak idején azt olvastam,
frank Ardor nogykeresKsdo M S - ' S t S í :
hogy ez a magyar Jakobi, akinek annyi ope-
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De én tudok németül olvasni. A bécsi lapokben pedig magyarén az van, hogy Jakobi —
nincs. Csak Kreisler van. Magyar nincs, csak
osatrák van. Csak osztrák nemzet van, esek
osztrák zene van, csak osztrák kultura van,
magyarban pedig semmi nincs, még Jakobí sem.
Mát ezt a régi receptet már jól ismerjük. Nem
csak Szellemi, téren. A dualizmus idején, a párisi oiympiászon, még a magyar atlétákat is
eikommunizálták tőlünk a derék osztrákok. A
megyar izmok, a magyar láb, amagyar tüdő akkor ép ugy az osztrák testi kulturáért, az osztrák
nemzeti dicsőségért dagadt, futott és lihegett,
mint most a Jakobí Viktor finom és szellemes
zenei tehetsége. A magyar izmok, lábak és
tüdők azonban akkor egy egészséges „Csülökre magyarok !" kiáltással amúgy alaposan
elintézték az egész közjogi merényietet. Hét
én ezt a kiáltást ajánlom most a szellemi Magyarországnak is. Legyünk résen. Most semmi
egyebünk nem oly hatalmas és minden határokat túlszárnyaló, mint a kulturánk, Ha ebben
gyengék leszünk, ez a gyengeségünk lesz e
szomszédos államok ereje. Jól vigyázzunk
íróinkra, festőinkre, zenészeinkre, tudósainkra,
mindazokra, akik eddig odakünn is fémjelezték
B magyar kulturtevékenységet. Most mindegyikükre külön-külön is vigyáznunk kell, ezerszeresen kell megbecsülnünk őket, mert ma ők
» szellemi Magyarország követei odakünn. Ha
m est széthúzással és a kultúrától idegen politizálással megbontjuk a szellemi magyarság
sorait, idegenek fognak halászni a zavarosban.
Ma Jekobi talentumát kenik Kreislerre, holnap
egész szellemi termésünket Ausztria fogja betaken tani. Mert én ezt olvasom ki ebből a kis
színházi hírből. Én ezt olvasom ki a bécsi lapokból. Azt olvasom, bogy itt valami készül
Magyarország szellemi integritása ellen.

Szegény író szerencséje
Ez író nagyon szegény, de
mégis vett 1 0 0 iv papirt mert
be akart kezdeni egy regénybe :
De beteg lett, nem írhatott,
5> ebből mégse lett Kára,
mert közben, nagyon {elment
a papír ára.
Ex segített szegényen,
d a d t a a papirt többet s keresett ezen,
mint egy regényen.
(sr.)
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Â primadonna
A legjobb k&b&réműsor után is következnie
kell egy másik műsornak és ilyenkor csak az
az egyetlen szempont vezetheti a színházat,
hogy az uj műsor — lehetőleg — még az.
előbbinél is jobb legyen. Ez a szempont érvényesült is a Teréz-köruti Intim Kabaréban,
amelynek kedden bemutatott u j műsora nívóban az előbbi jó műsort is túlszárnyalja.
Az u j műsor gerince a csaknem egy óre
hosszat tartó operett, címe : „A primadonna
fordulatokban gazdag szövegét és verseit Balassa Emil irta és zenéjét pedig, amelynek
egyes számai bizonyára hamarosan népszerűvé
lesznek, Komjáti Károly szerezte. A szinház e
legnagyobb gondot fordította a darabra, a díszletek, képek, a rendezés stílusos az előadás
maga pedig olyan, hogy a legnagyobb mértékben hozzájárul az operett sikeréhez. A nöi
szerepben SzeJess Elza ismét bizonyságé;
adta operettszínpadra való rátermettségéről,
játékban, énekben és táncban egyformán tetszést aratott kitűnő partnerével Ihász Aladárral, a Király Színház vendég-művészével
együtt. Külön nagy sikere volt az operettben
a kis Csendőr Etusnak, ennek a nagyszerű kis
gyermek-primadonnának, akinek SzeJess Elzával elénekelt dalát és táncát hosszantartó tapssal jutalmazta a közönség. Cseh Iván is kitünö
figurát adott és szépen illeszkedtek be ez
összevágó előadásba Asztalos Mária, Cseresnyés Erzsi, Virág Rózsi, Arányi József és
Doktor János a kabaré rendezője is. A sikerük
táncokat Geiger Izsó tanitotta be. *
A Balassa-Komjáti operett sikeréhez kapcsolódtak a többi darabok sikerei is. Balázs Sándornak „Végre !" cimü bohózata egyike a legkacagtatóbb kis egyfelvonásosoknak. A szellemes dialógusokat Mészáros Alajos a Nemzeti
Színház művésze, Asztalos Mária, ez a kitűnően
bészélő fiatal művésznő, Kovács Andor, Kiss
Lajos és Arányi József vitték sikerre. A ,Szeparéban" cimü vígjátékban a tehetséges SzeJess
Elz® és a sokoldalú Doktor János kacagtatták
meg a közönséget. Erdődi Mihály „Viszontlátásra" cimü énekes tréfájában pedig Virai
Rózsi, Cseh Iván és Kiss Lajos kaptak sok
tapsot. Egy halom magánszám is van az uj
műsorban, ismert irók és zeneszerzők dala;.
Kovács Andor konferanszai ötletesek és mim
feüJön érdekességet emiitjük meg, hogy Abonyi
Géza a Nemzeti Szinház nagytehetségű m í v'észe egy Petőfi-dalt énekel ez uj műsorban.

V
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SZÍNHÁZA VATÁS
A kolozsvári Nemzeti Színház uj palotájának megnyitására irta :
HERCZEG F E R E N C
Szereplők : A rendező, A munkás, Lendvay
Márton, Egressy Gábor, Szentpéteri Zsiga,
Szerdahelyi József, Kotsi Patkó János, Jantsó
Pál, Pergő Celesztin, Fáncsy Lajos, Kántorné,
Déryné, Fejér Rozália, Laborfalvy Róza, Egy
kis leány, Fuvaros.
A szinpad a Királyhágó tájrészletét ábrázolja.
A hátfal erdős hegylejtő. A lejtő lábán or_
< szágut töltése szegzi keresztbe a színpadot.
Az uton útjelző : „Kolozsvár felé" fölirással.
Az útról egymásra rakott fatörzsekből készült
lépcső vezet le az előtérbe. Balról, elől fiatal
bükkfák ; jobbról sürü szederbokrok szegélyzik
ez utat. Amikor a függöny felgördül, az erdődiszlet hátfala nincs még leeresztve, ugy, hogy
a néző beletekinthet a szinpad puszta hátterébe,
ahol a falnak támasztott díszletek, létrák és
egyéb színpadi kellékek láthatók természetes
csoportosításban. A szinpad sötét, csak a dolgozó Munkás kézilámpája ter eszt némi fényt.
A Munkás a sugólyuk mellett térdepel és a
súgóhoz vezető villamosdrótot szereli fogóval
és kalapáccsal a kezében. A Munkás vállas
termetű, komor arcú, őszbe csavarodó magyar
ember. Ingujjban van és sapkát visel a fején.
Mellette van a kézilámpása és a szerszámos
ládája. Néhány erélyes kalapácsütéssel leszorít
egy kapcsot, mialatt fogóval a drótot fesziti.
Ekkor megjelenik a háttérben a Rendező.
Fiatal, borotvált arcú, előkelő és kissé ideges
modorú férfi. Ferenc József-kabátot visel, sötét
nadrággal és fekete nyakkendővel. Hajadonfőtt
van. A kezében Írásokat hoz.
Rendező, Munkás.
Rendező. (Lassú léptekkel előrejön ; tépelődve szól.) Hetek óta egy gondolat gyötör :
valamit ott felejtettünk a régi házban, ami
nélkül csonka s meddő lesz itt a munkánk . . .
De miféle láthatatlan kincs lappanghat a tenger lom között ? Ej, azt hiszem, rémlátóvá tett
az örökös izgalom I (Észreveszi a Munkást.)
Nos-, — mennyire vagyunk ?
Munkás. (Föl se tekint, hanem nyugodtan
folytatja munkáját.) •
Rendező. (Magában.) Ujjongva köszöntöttem
ezt az embert, amikor megtette az első kapavágást, de ma mér gonosz ellenségként gyűlölöm . . . Száz tervem, mint éhes sirálycsapat,

sietve szárnyal a jövő felé, az ő munkája meg
bénán kúszik utánuk, száz sötét zegen-zugon át...
Munkás. (Anélkül, hogy föltekintene.) Egy
kapcsot kell még leszorítanom, aztán kész
a vezeték.'
»
Rendező. És aztán ?
Munkás. (M. f.) Bevégeztem munkámat.
Rendező. (Örömmel.) Lehetséges ? — Már
annyira volnánk ?
(Három kalapácsütés.)
(Fölindulással.) Az utolsó kalapácsütések !
(Két ujabb kalapácsütés.)
Egy évszázados élet koporsója bezárul s az
epedve vért jövő zörgeti házam ajtaját !
(Egy utolsó kalapácsütés.)
Munkás. (Fölkel a padról, erős hangon a szin
mögé szól.) Világosságot !
(A színpad fényárban úszik.)
Rendező. Uj fényforrás született Magyarországon és én káprázó Szemmel köszöntöm ! (A
munkáshoz.) A kezedet, testvéremi Köszöntelek,
te névtelen titán, aki világosságot fakasztasz az
éjszakában és gránittestet adsz a gondolatnak [
(Előrelép, a nézőtér padmalya felé.) Köszöntelek
téged is, valóvá vált álompalota ! (Némileg elborulva.) Régóta epedve áhítattalak és most,
hogy csarnokodban járok, örömmámor helyett
szorongás fog el. A jövő felé fordul szemem,
de mindig csak a multat látom. A mult dicső
volt fakó rongyaiban, — minő lesz aranyköntösében a jövő !
\
Munkás. (Aki egész idő alatt a szerszámait
a ládájában rakosgatta, most a karjára vette a
ládát és a kezébe a lámpását.) Hogy minden
szög a maga helyén áll : arról felelek. Nem
rajtam múlik, ha mégis uj homály borulna a
fényes házra. (Balra indul).
Rendező. Velünk maradsz az ünnepen ?
Munkás. (Fejét csóválva.) Megyek. Mások
még homályban ülnek. Ha nem lesz többé sö»
tétség sehol : én akkor ülök ünnepet I (Balra el.)
Rendező. E ház néma, hideg márványtest. Ki
ismétli meg vele Galatea bájos csodáját ? Jövel,
teremtő gondolat, önts életet belé ! (Mintegy kijózanodva elmosolyodik.) Lassabban ! Hogy
mondotta a cimbora ? „Nem rajtam múlik, ha
uj homály borul a fényes házra." Tehát rajtam
a sor . . . Elő a szerszámmal! (írásaiba pillant.)
Ami értékes volt a régi házban, azt áthordat-
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tam . . . Ami korhadt és rozogva, az vesszen
ott. És ha mégis ott felejtettem volna valamit ?
(írásait nézi.) Lássuk csak ! A jelmezek . . . a
diszletek . . ; (Egy pillantást vet a színpadi díszletre, derült meglepetéssel szól.) Lém, elkészült
uj erdódiszletünk is. (Fölemelt hangon a szin
mögé szól.) Hej ! Kész a hátfal ?
(A Munkás hangja a szin mögött.) „Kész!"
(Az erdő hátfala leereszkedik. A színpadi
díszlet most már teljes.)
Rendező. A távlat eléggé sikerült. A világítás
azonban rikitó. (Fölemelt hangon a szin mögé.)
Erdei világítást kérek!
(A világítás eltompul.)
így talán hatásosabb. (Előre jött és félig háttal állva a közönségnek, a diszletet szemléli.)
Oly ismerős nekem az erdős táj . . . mintha
már láttam volna valahol a valóságban . . .
Igen, igen . . . most már emlékszem : a Királyhágó országútja! Az ütőér, amely valaha két
ikerorszég szivét kötötte egybe . . . ha egyikben ellankadt az életerő, tüzes vérhullámot
küldött a másik, örök életet adva s lelve, a
testvéri cserében . . . (A szin mögé kiélt.) Hej !
Próbáljuk ki a holdvilágot is !
(A szin egy pillanatra egészen elsötétedik,
majd szelid holdfény világitja meg. A Rendező
elől áll és elgondolkozva szemléli a hátteret. A
távoli erdőben megszólal a fülemüle. Ugyanakkor virág és szénaillat terjeng a nézőtéren.)
Rendező. (Szünet után.) Mily bájos káprázat !
Erdőben vagyok ! Langy esti szél simitjá homlokom s a bükkfák lombja halkan zug . . . Denevér kering a fák alatt és én érzem a harmatos gyöp illatát . . . (Öniróniával a közönséghez.) Ugylátszik : a saját hazugságom tőrbe
ejtett s mint annyiszor, most is hevül és olvad
tulajdon komédiáján a komédiás !
(A távoli útról, a szin mögül, halk gitárhang
és férfikar éneke hallatszik; később csengetyüszó és ostorpattogás.)
Rendező. (Fülelve.) Hahó ! Miféle vidám
csudát szül még az éjszaka ? Ha nem hallucinál a rendező, akkor most testet öltött egy
gondolat, s a várva várt jövő közéig zengő
szárnyakon ! Köszöntelek, fantasztikus vendég !
Légy szép, légy rettenetes . . . te vagy az élet,
s én mámorasan köszöntelek ! (Fölsiet a lépcsőn az utra s jobbra tekint.) Mi ez ? Ormótlan
bárka kúszik föl a mérföldes lejtőn, Ekhosszekér, amidőn szinész-nagyapám utazott kincses Kolozsvárrá . . . Kalandos csapat fogja
közre . . . Tháliára mondom : vándor komé-
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diások ! Mig én" a tündérszárnyon járó jövőt
várom, a megunt mult baktat felém nyikorgó
szekerén . . . (A jobboldali bokrok közé vonul.)
Rendező, Lendvay, Egressy Szentpéterí, Jantsö.
(Szentpéteri hangja a szin mögött : „Oh, add
a bütykösöd, nemes Mandolino !")
Egressy. (Balról megjelenik az országúton.
Délceg szép ember. Méltósággal mozog. Fekete
magyar ruhát visel, kihajtott, széles inggalérral.
A vállán karabély van. Visszaszól.) Erre urak,
a fáklyával ! Itt ut vezet !
Jantsó. (Mogorva, bozontos fejű, peckes járású, öreges kis ember : rókaprémes, olajzöld
magyar ruhát visel ; a nyakéra nagy kendőt
csavart a válláról boros bütykös függ ; f e g y '
vertelen, kissé székelyes kiejtéssel beszél.) Az
ilyen nyaktörő grádicsot is csak nagyságos
Erdélyországban merészlik ufnak nevezni !
Szentpéterí.' (Gitározva utánuk jön ; elegáns,
könnyed, kissé fantasztikus modorú ember;
magyar ruhát visel, de a fején tollas lovagkalapot, a derekán " meg széles selyemövet,
amelyben két nagy pisztoly van.) Eccomi
signori !
Lendvay. (Égő fáklyával a kezében és kopott
királyi bibofos palásttal a vállán a sarkában jön.)
Jantsó. (Szentpéterihez.) Elhagyhatná már az
ur az örökös cincogást !
Szentpéterí. (Tovább gitározik.) A nemes
Mandolino ma nem kegyes hozzánk !
Lendvay. Mert hollósszárnyu hírnök érkezett,
hogy árviz pusztítja a családi aranybányákat !
. Jantsó. (Szentpéterihez.) Mandolino lehetek
a színpadon, de itt tekintetes Jancsó ur vagyok
az urnák. (Lendvayhoz.) Az ur meg jobban
tenné, ha nem koptatná a közös ruhatárt!
Lendvay. Ezt mondja az ur a bihari csapiárosnak, aki zálogba fogta a palástom !
Egressy. (Az útjelző előtt.) Világíts ide
komám !
Lendvay. (Odavilágit és olvassa.) „Kolozsvár
felé!" Heuréka! Jó csapáson vagyunk!
Szentpéterí. Vivát ! Erre iszom egyet ! (Abbahagyja a gitározást és Jantsó kulacsa után
nyul. Jantsó azonban hirtelen elfordul és farkasszemet néz a merénylővel.)
Egressy. Szólítsuk a szekeret ! (Balra, a szin
mögé kiállt.) Hop-hó, afcyafi . . . erre !
(Mind balfelé fordulnak, integetnek és kiáltanak. Lendvay a fáklyát csóválja.)
Rendező. (A bokrok előtt állva diszkrétül a
közönséghez.) Kacagnék is, meg sírnék is, ha
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torn a vándor hadat, amely végre is vérbeli
>konom. A nyomorúság posványát gázolva,
eresi a hallhatatlanság forrását . . .
'lőbbiek, Kotsi, Szerdahelyi, Fáncsy, Pergő
"elesztin, Kántorné, Déryné, Fejér Rozália,
aboifalvy Róza, Egy kis leány, A fuvaros.
(Balról ütött-kopott ponyváju ekhós szekér
öcög az országútra. A havasi kis lovakat oláh
uhanc vezeti kantáron fogva. A szekér mellett
édőgárdaként s a lőcsöket fogva, a férfiak
éptetnek. Kotsi idősebb ember. Energikus és előelő modorú. Látszik rajta, hogy ő a társaság
ezére. Fáklyát tart a kezében. Pergő Celesztin
zinpadi lovagköpönyeggel drapirozta magát,
'egyver gyanánt alabárdot tart a kezéien. Pozoló modorú ember. A másik kettő
zinpadi karddal fegyverkezett. Déryné, Kánorné egymás mellett ülnek a szekér baki. A többiek a ponyva alatt húzódnak
meg. Fejér Rozália szelid és fájdalmas szépségű asszony. Kis gyermekét hordja a karján. Fehér ruhát visel és nagy, fehér selyemkendőt, amellyel a saját vállát és a gyermekét
betakarja. Laborfalvy Róza fiatal leány. A szekér, amelynek saraglyájához hatalmas utiláda
van kötve és amely egyébként is tele van zsúfolva fantasztikus színházi holmival, megáll a
szín közepén. A fuvaros azonnal kifogja lovait
és jobbra elvezeti az állatokat.)
3 Déryné. (Föláll a bakon és kihámozza magát
kendőjéből.) Beh pompás hely ez ! Esküszöm
itt tündérek tanyáznak !
V- Celesztin. Lépj a gyöpré és keskeny lábad
tündértanyává avatja a pusztaságot !
Kotsi. Jó hely; itt füvellő tábort verünk éjiszakára.
Szentpéteri. (A gitárt pengetve.) Az anyaföld
esz vánkosunk, a csillagos ég paplanunk í
Déryné. (Leugrik a szekérről.) Majd nótázunk és eljárjuk a holdvilágtáncot.
Jantsó. Előbb csak bográcsgulyást főzzön az
ifjasszony, aztán táncolhat tőlem hajnalig.
Kántorné. (Fölkel a bakon.) Hallgass ide Árkádia nemzete ! A mai lakomát, mint Phillisz
fürtjeit a babérág, feketekávé koronázandja
meg. (Egy fekete folyadékkal telt üveget tart
magasra.)
Szentpéteri. Feketekávé ? Üdv neked nagyasszonyunk í (Tust ver a gitáron.)
Kotsi. (Visszajön.) Tessék rendet tartani !
Az asszonyok készítsék az estebédhez valót, az
urak meg szedjenek rőzsét I

Kántorné. (Megszeppenve.) Gyerekek, nincs
itt zsivány tanya ?
Déryné. (Szintúgy.) Vagy medvebarlang ?
Celesztin. Bradamante bűvös kopjájával kezemben, megküzdök értetek, szép hölgyek, Rodomonte egész táborával l
Rendező. (A bokrok közt.) A szederváram
immár tarthatatlan ! (Lassan előlép.)
Kántorné. (Megpillantja, rémülten felsikolt.)
Mind. (Kántornéhoz.) Mi az ? Mi baj ?
Kántorné. (A Rendezőre mutat.) Ott I Ott !
(A nők a szekér felé menekülnek. Jantsó és
Celesztin velük. A többi színész neki szegzi
vegyverét a Rendezőnek.)
Kotsi. Állj I Ki vagy ?
Szentpéteri. Medve, vagy jóbarát ?
Rendező. Jóbarát. Magyar vagyok és komédiás, mint te. *
Lendvay. Akkor Apollo isten hozott közibénk
Jantsó. Ma már mindenki színész! Az erdő
is tele van velük.
Celesztin. Ki marad meg publikumnak ?
Rendező. Ha nem alkalmatlan a kérdésem :
hová igyekszik a tisztelt társaság?
Lendvay. Kincses Kolozsvár felé. Szegény
aktorok vagyunk és hirét vettük, hogy Erdély
fővárosában uj kőszinházat emelt a nemes
haza. Erdélyben mecenás a mágnás és a polgár, Erdélyben lelkes az ifjúság . . .
Szentpéteri. (A szavába vág.) Dictum faktum: téli kontraktust keresnék.
Rendező. (Mosolyogva.) Kissé bajos lesz.
Tudtommal minden szerepkör be van már
töltve . . .
Káhtorné. (A társaihoz, akik csalódottan tekintenek össze.) Ugy-e mondtam ? A Kilényi
truppja megelőzött minket I
Rendező. Kolozsvár azonkívül a kor színvonalán álló, modern műintézetet kiván és az
urak . . .'már megbocsátanak őszinteségemért.. .
kissé elmaradt benyomást tesznek.
Egressy. Nem tudom, mi légyen a modern
műintézet, de egyet tudok : [ha ^nekünk nem
adnak ott helyet, akkor ' nem is lesz színház
Kolozsváron.
Rendező. (Némi gúnnyal.) Önérzetes beszéd !
Szabad tudnom a jeles művész nevét, aki ily
hangon beszél?

Derdiedas

krém, púder, szappan és Dekolletage cseppfolyós
púder feltétlenül
S7épit.
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Egressy. Én Egressy Gábor vagyok.
Rendező. Egressy ? !
Egressy. Ez itt Lendvay Marci ? I
Rendező. Lendvay ?
Egressy. A legmagyarabb lelkű Bánk-bén.
Ez Kotsi János, Roscius és Garrick rajongója.
Ez Jantsó koma, aki maga mindig mélabús és
a szinen megkacagtatja az ajtófélfát is. Im
Szentpéteri, Szerdahelyi és Fáncsy, talán már
hallotta hirüket az uraság ? Asszonyok is vannak velünk, Déryné, akit a két haza pacsirtájának neveznek.
Szfintpéteri. Pacsirta bár, mégis lepkeszárnyon jár.
Déryné. Ha lepke is, nem csapodár.
Egressy. (Folytatja a bemutatást.) Kántorné,
akinek ajkán egy nemzet gyásza kesereg.
Kántorné. (Meghatottságát "palástolva.) Ezt
csak azért mondja a selma, mert feketekávét
akar.
Egressy. Im Fejér Rozália és Laborfalvy Róza.
(A kis leány e pillanatban ugrik le a szekérről.)
Egressy. (Megsimógatja az arcét.) A gyermekszerepeket ez ügyeske játssza : a nevePrielle
Kornélia.
,
Rendező. Megindulok, pedig nevetnem kellene
a fura tréfán. Megindulok, mert fáj, hogy a
nagy nevek viselői mind a földben porladnak.
Szentpéteri. Hogy mi meghaltunk volna ?
Hallja Déryné ifjasszonyka ?
(Mind komikus megdöbbenéssel tekintenek
egymásra. Celesztin a Rendező háta mögött a
saját homlokéra mutat, jelezve, hogy a Rendező esze nincs rendben.)
Déryné. (Mosolyogva előre jön.) HogT m i
meghaltunk volna ? Nos, nézzen rám a tekintetes
ur és vallja be, hogy ötlete nem volt gáláns !
Jantsó. (Epésen.) Valami ellenségünk terjeszthette rólunk Kolozsváron ezt a mérges pletykát !
Kántorné. (Haragosan kifakadva.) Kilényi tette,
hogy megelőzzön truppjával ! Reávall a gyalázatos intrika.
_ Rendező. (Zavartan és rémileg meghatva.)
Bocsánat . . . én nem a szellemi halélukról
beszélek . . . Emlékük él és hirüket kegyelettel
őrzi a nemzet . . . Éppen csak . . . hogy is
mondjam ? . . . a testi mivoltuk az, amit kételkedve szemlélek.
Egressy. Lám, lám I Hát ily szkeptikus a modern szinész ? Hát nincs már a színpadnak varázshatalma, hogy testet adjon az ideálnak ? Ha

bennünk nem hiszesz, akkor Cézárban va
Bánk bánban, akik megjelennek a lámpáid előt
Lendvay. Akarod tudni, honnan jöttünk? M<
mondom és akkor reánk ismersz talán. (H<
kabban, igen komolyan.) A tulajdon lelkiism
reted mélyéből támadtunk föl !
Rendező. (Találva érzi magát.) A lelkiism
retem . . . ? !
Mind. (Komolyan bólintanak a fejükkel.)
Rendező. Értem . . . (Mély meghajlással.) I
rótok ismerek, ti dicső szellemek I (Növekv
hévvel.) Most már tudom, mi volt a régi házba
a ti tüzes szellemetek ! Ti nélkületek nincs mí
vészét Kolozsváron ! íme hódolattal nyitom me
előttetek uj házam kapuját. Vonuljatok be !
ti szellemetek uralkodjék rajtunk !
Lendvay. (Előrelép a nézőtér felé.) így há
beköltözünk uj örökünkbe ! Jogos tulajdonunk
hisz ézva-fázva, a csillaghomloku magyar *mu
zsáért koldulva raktuk le egykor alapjait. Baj
társaim, szálljuk meg a ház minden zugát
az őrző szellemek rajaként tanyázzunk benne
Te, Kotsi János, akitől mindannyian tanultunk
légy köztünk újra rendező és oszd meg szerepkörünket.
Kotsi. Legyen .. . Lendvay, végy magad mellé
társakat . . . őrhelyetek a szinpad lesz. E deszkapadló szent csipkebokor legyen, ahová saruját
megoldva lép az ifjú szinész. Ki künn az élet-l
ben vidám cimbora, e csarnokban a nemzet
papja lesz. A te tüzes szived forralja őket,
Lendvay, a te elméd világítson nékik. A te zengő
magyar nyelveden szóljanak Szentpéteri és te,
Jantsó, nyisd meg előttük aü igazság forrását.
Lendvay. Ugy legyen! (Maga,háttérben, Jantsó
jobbfelől, Szentpéteri balfelől el.)
Kotsi. Az én strázsahelyem a rendező szobája lesz. Ha akad ott, aki nem tudná, én megtanító iá reá, hogy gyászos torzszülött a renyhe
tehetség s hogy holtig mankón jár a tudatlan
szinész. Szárnyassá, szabaddá, erőssé a tudás
tesz. Erősnek lenni magyar kötelesség ! Te,
Egressy, végy társakat magadhoz, szálljatok
meg a kapukat s ott őrködve őrködjetek! Ha
borostyánkoszorus vándor jön és szállást kér,
tekintsetek előbb a szivébe. Ki nem hisz sem
Istent, sem embert, kinek hazája nincs s szerelme
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a játék, azt űzzétek messzire. E ház a nem»
i; hit, haza s becsület nélkül nincsen nemzet.
Igressy. Ugy legyen.
'otsi. Kiki helyére !
tsi, Egressy, Celesztin, Fáncsy. a szinpad
különböző oldalán el.)
'ejér Rozália. És mi ?
iéryné. Kövessetek testvéreim ! Halkan suó léptekkel bejárjuk e háznak minden zugát
irirágesőként áldást hintünk szét. S hol mégant a szellemek vetése, ott édes zenehangon
'szólal a kő.
nők lffssu és kecses menetben megindulnak
cörüljárják a szinpadot. A jelenés végéig
cinpad különböző részeiből halk hárfaakordok hallatszanak.)
tér y né. Legyen e hely a szépség varázsje, — ahol bokorban nőnek a költészet viai, — ahol mosoly ül a rózsák, könyhara liliomok kelyhén . . .
'e/ér Rozália. Legyen-e hely az igazság csoda
ja, ahol felüdül az élet fáradt vándora és
ftisztul és megenyhül a harcos.
aborfalvy Róza. (Kezén vezetve a kis leányt.)
yen e ház az anyanyelv kohója, ahol tünlő pompában alakul a nemzet száz szellemise.
. '
'ántorné. Legyen e ház a magyarság megJtatlan fellegvára, ahol ébren őrködik a hon-elem s hóditó útra kél a ködös havas felé.
szinpad egy pillanatra egészen elsötétedik.
;ene tovább szól . . . Mialatt sötétség van,
ők elhagyják a szinpadot, a háttérben álló
cér elé pedig függöny ereszkedik. Azután
jint erős nappali fény árasztja el a szinpadot. A Rendező egyedül van.)
'endező. (Lassú léptekkel előre lép és tiszttel és közvetlenül szól a közönséghez.)
ryérdemü közönség ! Vándorok voltak eleink
vándorok vagyunk magunk. Az örök utíy : a nemzeti művészet tiszta hegyormai
í vezet. Ha tetszik a programunk : kisérjen
itépoljon kegyetek !
Függöny.
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Művésznő!
Isten önnel, elbocsátom
útjára ezt a búcsúlevelet.
Hadd jusson el finom fehér kezébe,
amelyben sorsom többé nem lehet.
Mert az idén az első havazással
egy lánynak tiszta lelke szállt felém . . .
Bocsássa meg, hogy hűtlen lettem önhöz,
egy furcsa szerelemnek bő délén !
<
«
O gyenge lány és festék nincs az arcán,
drogériáknak csillaga kegyed.
Ö elpirul, ha a szemébe néznek,
ön egy világnak osztogat
kegyet.
Ő a zsöllyében elfedé az arcát,
ha dekoltálva ön a szinre lép . . .
Bocsássa meg, hogy hűtlen lettem önhöz,
és visszaadom önnek a szivét !
Többé nem megyek a színház elébe,
esőben önre várni, drága nő !
S a főm lakájként meg nem hajtom önnek,
ha a szinházból féltízkor
kijő.
S az autója sémához már többé lázba,
ahol először csókolt homlokon . . .
Bocsásson^meg, hogy hűtlen lettem önhöz,
s hogy immár józanul
gondolkodom.
Nem írok többé már
kommünikéket,
dicsérve hangját s keble iveit.
Mert egy leánynak kell verseket írnom,
akinek lelke hív, ölelj hevít.
Nem járhatok ki uj szerepet önnek,
madám, segítsen ahogy tud magán !
Bocsássa meg, hegy hűtlen lettem önhöz,
egy hideg, tiszta, havas éccakán !
A hó pelyhedzve hulldogált az égből,
Ő rámtekintett — s tudtam : vége van .'
Eszembe jutott az ön ölelése
és vére, mely fulasztón rohan . . .
Es az a pajzán színésznői póz is,
mellyel eltépi ezt a levelet . . .
Bocsássa meg, hogy hűtlen lettem önhöz,
/ és eltűnök a színfalak megett . . .
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Kedves Szenes Ember Éátyám,
olvastam b. sorait a Pesti Hírlapban, azon sorokat, amelyek arról szólnak, hogy
egy
betörő leverte a lakatot a lakása
ajtajáról, majd behatolt
a lakásba és Onnét
mindenfélét
elvitt, de viszont
háraliagyott
néhány meleg és kedves
sort.

De hiába gondolkodtam, — ülve az ágyacskám szélén : mit kellene csinálni ? jobbat mint a Szenes Ember
bátyám.

Gondolkodóba
estem,
mert be
kellett
látnom, hogy egy extra lakat kevés biztosítékot nyújt, — a lakatot le lçhet verni
és álkulyccsal
ki lehet nyitni
az ajtót

tót, betettem kívülről a Viktóriát a kulcslyukba, elfordítottam.
Tapsoltam
örömömben : nincs az a betörő, amelyik
ezt az
én kedves Viktóriámat
kivegye,
amelyik

Ahogy
igy hiába gondolkodom,
csak
jön a londiner,
kérdi : min tetszik
ugy
gondolkozni,
hiába, méltóságos uram ?
Elmondom.
Olvastam és tapsoltam örömömben,
hogy
Mondja : majd én hozok egy
Viktóriakegyed, édes Béla Bátyám igy.
megjárta, zárt, az jó, az biztos. Nincs az a betörő,
mert mindig tapsolok, valahányszor
vala- amelyik azt kiszedje.
Az ember
bezárja
melyik bátyám megjárja.
És gondoltam : az ajtót, beteszi a Viktóriát a
kulycslyukba,
milyen naiv emberek
ezek a
humoristák, elfordítja,
kihúzza a Viktória
kulycsát,
— azt hiszik, ha kilógatnak egy
rissz-rossz zSebreteszi, jöhet a betörő, nincs at a belakatot az ajtá elé, akkor már meg van törő, amelyik kivegyen
egy ilyen
Viktóoldva a kérdés, be van 9 biztosítva a lakás. riát, akár kívülről, akár bévülről, mert a
Holott jön a betörö, leveri a lakatot, ál.-, Viktóriának
olyan kulyesa
van, mint
a
kulyccsal
kinyitja
az ajtót és kész, be- wertheimzárnak.
mén.
Tapsoltam
örömöinben.
Nevettem, deviszont gondolkodóba
estem.
A londiner
elmetít.
Nekem ugyan nincsen lakásom, — de ne
A londiner jött, hozta a
Viktóriát.
is legyen, mert ha az embernek
lakása
Tapsoltam
örömömben.
én csak
ven, akkor rendesen megnösült0*rA londiner
elment.
egy keskeny
hotelszobában
lakom, de ki
Vettem a télikabátomat,
vettem a kalamondja azt, hogy nem lehet kirabolni egy pomat, vettem a botomat, vettem a vettekeskeny
hotelszobácskat
is ?
memet, mentem, betettem kívülről az aj-
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a piszok álkulycsát
betegye
a
kulycslyukba.
..
Egész nap tapsoltam,
örömömbon,
az
utcán is, ahogy jártam, az emberek
megnéztek,_de biztosan azt hitték, annak örülök, hogy Sokorópátka
és Nagyatád
kibékültek.
Este haza
mentem.
A Viktória benne volt a zárban !
Kivettem
Viktóriámat,
megsimogattam
:
viktória Viktória ! derék Viktória !
Benyitottam
a szobámba.
A szekrény
feltörve, a kofferjeim
hiányoznak ! De még selmeci illetőségű
pipám
is...

tót nem zárta be, csak a —

lyukat....
A betörő.
kedves
Szenes
eltekintve
öleli

Hát én meg igy jártam
Ember Bátyám . . . Ettől

PAL DINI

BÉLA.

1. U. i. Majd elfelejtettem
! A betörő
levelének volt egy utóirata is. Azt irta a
betörő az utóiratban : legközelebb
a K&'rinthyhoz
megyek, kíváncsi vagyok,
mit
talál ki ellenem a Karinthy
ur..
2. U. i. Küldjön

egy kis

Szenet.

A szekrényben
egy cédula lógott.
Az volt a cédulára' irva :
Tisztelt vén Trotli !
A Szenes ur egy kedves naiv em- «
her, ön egy marha.
Ön a
Viktóriát betette a kulycslyukba,
az igaz,
el' is fordította. De az igazi
kulycsot
nem dugta be a zárba, nem
fordította
el, az ajtót elfelejtette
bezárni. Az aj-

Nyilatkozatok a Dido-krémről, szappanról és púderről
A Didó-krém nem szépitőszer, hanem szépségápoló. A napi munka után a legnagyobb élvezet
megmosdani az illatos Dido-szappannal, utána
bedörzsölni a bőrt borsónyi Dido-krémmel. A
két kozmetikai szernek ideális kiegészítője a
Dido-puder, amely nem tömi el a pórusokat, de
felüdíti a bőrt. Nem hiába nevezték el e szereket
az antik világ szép királynőjéről.
Simonyi Mária

A szépség és fiatalság a nőnek legnagyobb
kincsei, de csak kevesen tudják, hogyan kel!
ezeket a kincseket megőrizni. A Dido-krém,
szappan és púder megadja a feleletet erre a
fontos kérdésre.
Lábass Juci

*

A Dido-krém, Dido-puder és a Dido-szappan
a modern női szépségápolás szentháromsága. Én
is ezeket használom, és boldog vagyok, hogy
megismerhettem előnyeiket.
Mészáros Giza
*

Széppé lenni nagyon nehéz dolog, majdnem
lehetetlen, de megmaradni szépnek — lehet, ha
érti az ember a módját. A Dido-krém, púder és
szappan megadják ehhez a lehetőséget.
Kökény Ilona

Csak a felületes és avatatlan emberek állithatják, hogy az elegáns rfönek nincsen szüksége
kozmetikai szerekre. Azon múlik csak a dolog,
hogy még a figyelmesen szemlélő szem se vegye
észre, van-e az arcbőrön púder, vagy sem. Persze
nem elég tudni a módját, hogyan érhető el ez a
hatás, olyan szerek is kellenek, amelyek támogatják ezt a törekvést. Eddig csak három ilyen
szert ismerek: a Dido-krémet, pudert és szappant.
A legideálisabb kozmetikumok.
Magaziner Böske-
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ÚJSÁG?

KRÚDY GYULA UJ KÖNYVE. A kitűnő Írónak „Asszonyságok dija" cím alatt uj regénye
jelenik meg, amely mindazokkal a kiválóságokkal ékeskedik, amikkel Krúdy Gyula az plvasók
ezreit hódította meg. Uj regényét is a bieder- "
meyer hangulata lengi át. Vonzó, kedves alakok
vonulnak fel, akiket az író derűs hangulata
aranyoz be. Érdekfeszítő fantasztikummal teli
könyv ez, amely az elejétől végig lebilincseli az
olvasót. A díszes kiállítású, finom papírra nyomtatott könjür, amelyet Hornyánszky Miklós művészi boritékrajza diszlt, 33 koronáért kapható
a Színházi Élet boltjában, VII., Erzsébet-körut 29.
PERSIÁN KATÓ a mutt hét szombatján a
Madách Színházban Villányi Andor, ,Öngyilkosok" cimü vígjátékában mutatkozott be a
nagyközönségnek. A kisleány szerepét kedves
közvetlenséggel, érdekes fölfogással és oly kitűnő beszélőképességgel alakította, hogy felvonás végeztével a közönség forró tapsokkal
üdvözölte. A rendkívül jó megjelenésű novícia
további szereplései elé e sikerült debü után a
legnagyobb bizalommal nézhetünk.
FILMMŰVÉSZETI ÉVKÖNYV. Ezzel a címmel
az elmúlt héten rendkívül érdekes s a szó
szoros értelmében hézagpótló mozi-almanach
jelent meg Lajta Andor hírlapíró szerkesztésében. A vaskos könyv, épp oly nélkülözhetetlen
a szakközönség, mint a mozi iránt érdeklődök
részére. A gazdag és csinos kiállítású, változatos almanachot azt hisszük legérdemlegesebben
akkor ismertethetjük, ha vázlatosan ide jegyezzük
a tartalmát. Az előjegyzési naptáron kívül ismertetést talál ebben a könyvben az olvasó magyar
filmgyártás termékeiről, külföldi filmekről, a
magyar gyárakról. A irodalmi részbe a film
köréből vett témákat dolgozták föl a legismertebb filmszakirók : Pakots József, Vajda László,
Sas Ede, Forró Pál, Lázár István, Falk Richárd,
Ráskai Ferenc, Lenkei Zsigmond, Iván Ede,
Szirontai Lhotka, Váczi Dezső, Apor Dénes Kónyi
Antal, Pánczél Lajos, Gábor Jenő, jfj. dr. Farkas
Gyula. Barna Jenő, Castiglione Henrik, dr.
Gelleri Miklós, Lajta Andor. Verseket Somlyó Zoltán és Dénes Gyula írtak. A filmszakma útvesztőjéből cimü rovatba filmírók, dramaturgok, rendezők, színészek, gyárak, mozgóképszínházak,
kölcsönzők címeit találjuk meg. A mélynyomásu
képekkel illusztrált almanach ára 12 korona
Kapható a Színházi Élet boltjában (VII., Erzsébetkörut 29.) és Stefánia-ut 23. alatt Lajta Andor
címén. Telefon : József 63 - 76.

Egy eröshangu GRAMOFONT a legújabb lemezekkel
vagy egy taaulásra alkalma»

HANGSZERT
Hangszer-Otthon, F E K E T E M I H Ä L Y
BUDAPEST, József körút 9.
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ROYAL-KABARE
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MINDEN ESTE 1/2 7 ÓRAKOR

HázKüfalás
Vigj&ték, irta : PAJZS ELEMÉR

A méltóságos vizii!

A szini-gaisi !

Bohózat,
irta : MIHÁLY ISTVÁN

Kis operett,
irta rKŐVÁRY-ZERKOVITZ

Vigyázz a férjEdre !

Házassági évforduló !

Szatíra.
i r t a : FORRÓ PÁL

Bohózat,
i r t a : FARAGÓ JENŐ

íessBh a névjegyem !
Tréfa,
i r t a : KÖVÁRY GYULA

Szdlrik !

Duettek!

féft

kávéházba!) fűtenek
KÖVÁRY GYULA
tréfája

Blüettek !

Cigányzene!
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KARÁCSONYI KÖNYV- * KDTTAVÁSAR

a SZlIIHAa ÉLST biltjaSa« Vil.. Erzsébet-kárul 29.

Vidám versek és mesék kis gyermekeknek
Aladár bácsi Puk-Muk úrfi kalandjai kötve
Ábrahám: Hollók fája
- — „
Basa bácsi mesél
.
Bözsi néni: Dalol a-pacsirta
,
Busch könyvei : kötetenkint ..
,.
Endrődi Béla : Krampusz köriyv ... „
Jules Renard: Csutakurfifilzve20.—^ kötve
Kaffka M.: Kis emberek barátocskám ,
Maczkó ur könyvei
... .
Gyermek-

é?

Kiváíó szépirodalmi művek

16.— K
24.T K
25.— K
16.— K
12.— K
25.— K
30.— K
26.— K
20.- K

ifjúsági* regénuík

Abonyi : Havasok ura
... Kötve
Barrie : Pán Péterke ... ..'
.
„
Benedek E. : Hazánk története ...
„
Nagymagyarok eleje kötetenkint
Böngérfy: Harcz a szabadságért kötve
Cooper : Az utmutató...
„
Daudet: Egy gyermek története...
„
Dónászy : Toldi Miklós
„
Ezeregyéj legszebb meséi
„
Endrődi : Babérerdő
...
Gaál : Magyar nök ... _.
„
Gáspárné Dávid Margit : A kis masrmcd
(Leányregény) íüzve 20.- ; kötve
Gombos F.: Hájas Muki kalandjai .
Grimm legszebb meséi
„
Hock Rákócziné
„
Homeros az ifjúság számára ...
.
Lakatos L. : Atyám fűzve 18.-. kötve
May: A sivatagon keresztül 2 köt-. ,,
Münchhausen csodálatos kalandjai
,
Pásztor Á. : Princesz
„
Petiscus Geréb : Az olympos ...
„
Salgari : Arany mezők
„
Seton: A fekete mén fűzve 18.—, kötve
Sobol : Az igazi játék fűzve 14.—, „
Szemere: Füllentő Gergely ... ...
„
Szenes Béla: Csibi fűzve 2 4 . - ,
,
Tom Tit: Száz kísérlete
„
Tutsek Anna : Judithv.
Verne: Senki fia
„
„ Az arany meteor fűzve 20.—, kötve
D í s z e s Hi a d á s b a n :
3ársony: Erdőn, mezőn
.
„
Magyar földön, díszmunka művészi rajzokkal
ózsef főherceg : Erdei magány- és egyéb
vadásztörténetek, József főherceg
arcképével, diszes vászonkötésben
Shakespeare : A velencei kalmár, fűzve

13 50 K
30 — K
25. - K
7.20 K
22.— K
12 60 K
2ó.— K
25.— K
20 K
16.— K
24.- K
30.—
20.—
20.—
22.—
11.—
24.—
44.—
14.—
22.—
14.—
2 i.—
24 —
2ü.~
24.—
30.—
20.28.—
34.—
,30.—

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

64.— K
50.— K
60.— K
64 — K

Abonyi: A vörös Regina..
22.—
Ambrus : A kém és egyéb elbeszélések 9.—
Ambrus Zoltán összes munkái fűzve
kötetenkint is kapható.
Bacsó: A Stefcsik-ház, regény
10.—
Barta : Kezdetben s-a!a az ige
12.—
Benedek : Vérvirág ... .'
10.—
Biró : Vízözön. Fantasztikus regény ... 14.—
Bródy: A kétlelkű asszony. Regény ... 11.—
Cholnoty: Bertalan éjszakája
... 12.—
Daudet: A'kis izé
'tűzve 12.—, kötve 20.—
Eölvös J : Elbeszélések
10.—
Gondolatok
18.—
Ferenczi S. : A vörös daru. Regény ... 20.—
Gáspárné D M. : Liselotte. Regény ... 11.—
Gellért Mária: Dávid. Regény
11.—
Gorkij : Egy élet regénye
36.—
Göndör: Ilonka
8.—
Gerhard Hauptmann : Atlantis
18.—
Herczeg F. : Tűz a pusztában
18.—
Az étet kapuja
16.—
Hevesi : Az igazi Shakespeare ... ... ... 20.—
Jókai munkáinak legnagyobb része ftizve
olcsó és diszes kiadásban kötetenkint is
Kádár: Balalajka Regény
16.—
Kárpáti : Három régi esztendő, regény 9.—
Klasszikus Regénytár régebbi kötetei
valamint az uj sorozatában megjelentek :
Balzac: Pons bácsi
24.— K
Bourget : A tanítvány
20.— K
Daudet: Fromont és Risler
!.. 16.— |i
Dosztojevszkij: Szegény emberek ... 10.— K
Galdos : Misericordia
... 20.— a
Kortsák: Tüzrózsák (novellák)
12.— K
Kosztolányi Kain: Novellák
9.— K
Kozma : Hadimilliomosok
12.— k
„
A gyehenna tiizén, regény
12.— K
Krlidy: Szinbád ifjúsága 1-11
20.- K
„ Asszonyságok dija
30—. K
Lakatos: Hamupipőke..
16.— K
Lengyel M. : Egyszerű gondolatok... ... 8.— K
Leroux G. : A sárj-a szotía titka
20.— K
Lilliencron : Háborús novellák
9.— K
Louys : Aphrodite ...
... 18.— K
Louys : Bíbor iéifiu
15.— K
Madelung: Hajsza omberre és vadra... 14'.— K
Maupassant : Holdvilág
... ... ... 16.— K
Meyrink : A golem ...
... ... 16;— K
Mikszáth Kálmán összes munkái olcsó
és diszes kiadásban fűzve kötetenkint is

A K Ö N Y V E K R E IO<y0 F E L Á R

SZÁMiTAKDÓ.
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Portó kötetenként 1 k o r o n a .
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Molnár: Andor
25.— K
Móricz Zs. : Vidéki hirek
... 15.— K
Murger : .Diákország
17.— K
Nádas : Öreg szalámi tolvaj...
14.— K
Nádas: Krisztina sorsa
20.— K
Oláh Gábor: Deák György
... 11.— K
Peladan: A mindenható arany
15.— K
Rákosi : Palozsnaky Tamás
9.— K
Rákosi Viktor: Elnémult harangok... ... 16.— K
„ Humoros elbeszélései I-lV.köt.-kint 12.— K
„ Humoreszkei I-III. kötetenkint ... 12.— K
1 ?.— K
, Uj fakeresztek
Romain Rolland: Jean Christophe 111.
Az ifjú
14.— K
Romain Rolland : Jean Christophe Párisban 111. Egv párisi ház
18.— K
Simon : Hadak utja
9.— K
Somlay : Nyári menyasszony
8.— K
Singlaii : Szén Őfelsége 1—II
48 — K
Szabó D. : Az elsodort falu 1— It
60.— K
Szabó: Mesék a kacagó emberről
12.— K
Szász Z.: A szerelem...
18.— K
Szikra ; Tabu. Regény
16.— K
Szilágyi: Az ördög nyája ..
11.— K
Szomaházy: Barátaim a halottak
16.— K
Szomory D.: Harry Rüssel Doosan ... 18.— K
Szomory : Egy 13 jász-kun huszár ... 7.— K
„
Az isteni kert
14.— K
'Szöllösi : Párbaj a korzón
14.— K
Tersánszky J. : A kék gondviselés
12.— K
Thacheray: Htmarsh Sámuel
12.— K
Török Gy. : Fehé* virág
12.— K
„ ' A zöldköves gyiirii
24.— K
Ujj Gyula ; A rádiumkirály'
35.— K
Vándor J. : Arany madár...
14.— K
Voltaire : Három mese
6.— K
Voltaire: Zadig és a babiloni királyleány 30.— K
Wallesz J. : A párt asszonya
12.— K
Waleffe : A szerelmes Magdolna
16.— K
Wassermann : Fuchs Renáta I—II
34.— K
Zemplényi: Egy elkésett ember évei ... 8.— K
Zola : Termékenység
27.— K

Az ismeretterjesztés könyvei
Hollósné : A kenyérkereső asszony, kötve
Ivánfi Jenő : A színpad művészete... ...
Kenedi : Anekdoták
Kőszegi: A műélvezés művészete ._.'...
Lampérth : A magyar katona ezer éven át
Loránd dr.: A nők korai vénülése
Nirschy Emília: A klasszikus tánc
Sebestyén K. : Dramaturgia
Siklóssy : Műkincseink vándorutja Bécsbe
Szépség művészete
kötve
Szomaházy: Kártya-kódex ... ...
.

4.50 K
18.— K
11.— K
30.— K
9.— K
4.20 K
25.— K
16.— K
25.— K
11.— K
11— K

Költemények
Ady Endre : Halottak élén. Így is törtenhetik. Illés székéin. Ki látott engem.
Magunk szerelme. Menekülő élet.
Minden titkok verseiből. Szeretném,
ha szeretnének. Uj versek. Vér és
arany
kötetenkint
Dalmady: Hazafias költemények, kötve
Erdős Ren^e: Sybillák könyve..
Gyóni: Rabságban
Kiss József: Avar

18.— K
11.— K
6.— K
11.— K
11.— K

Kosztolányi : A szegény kis gyermek ...
Petőfi összes költeményei ... ... kötve
legszebb költeményei
Rusztaveli : Tarie!
...
Szép Ernő: Emlék
Vörösmarty összes költeményei, kötve

6.—
14.—
7.—
32.—
12,25.—

K
K
K
K
K
K

— modern elegáns papirKötésben —
Gajdács : Hunyadiak (költői elbeszélés)
P. Rosenhayn : Joe Jenkins kalandjai.
Négy kötet. Egy egy kötet
Landsberger : Hirn dr. esete
Molnár I. Amit csak ketten tudnak ...
Poe: Gordon Pym különös élményei ...
M. Prévost: Ür és szolga
Upton Sinclair : Parázna pénz
Somlyó Zoltán : Őszi regény
...
Szomaházy István: Kolonics házassága
Szenes Béla : A Kristóf-téri Kolumbusz
Romain R: A farkasok (forradalmi dráma)
Csinos fél vászon kötésben:
Krúdy Gyula: Napraforgó
Molnár: Pál-utcai fiuk

36.— K
15.— K
17 — K
16.— K
15.— K
17.— K
26 — K
12.— K
15.— K
16.— K
15.— K.
40.— K
16 — K

Kedvelt kották
A szivem, a szivem (Zerkovitz Béla) ...
Ami ezután jön (Kovács—Kalmár)
...
Azon a szerda délutánon(Kovács-Kalmár)
Azóta, ugy félek (Kovács-Kalmár) ...
Azt hiszem csalódtam önben! . . .
(Kovács—Kalmár)
Ányos Laci : Nóták, füzetenkint
Be könnyű volna (Nádor—Békeffy) ...
Bimbó—Harmattól énekli Király E. ...
Bodrogi dalok füzetenkint
Chikágói tánc (Hetényi—Harmath)... ...
Csalódni fáj (Zerkovitz)
Csilingelő szán énekli Király E. ... ...
Csókbakter, operett 2 füzetben ...
Dal a Cejzler úrról (Nádor—Mihály) ...
Dóczy József népdalai füzetenként ...
Egy dal egy csók (Kovács—Kalmár) ...
Farsang tündére, operett 1—11
Fedák vissza \ áriak (Ötvös—Zágon) ...
Gerstli (Harmat—Budai)
Goddam (Szenes-Grósz)
...
Gyűlölöm '(Ötvös- Pál)
Ha hinni tudnék (Kovács-Kalmár) ...
Hűtlen ne légy (Losonczy—Somlyó) ...
lhajlom (Kovács—Grosz).
Jársz-e még Budára alkonyatkor?
(Kovács Károly)
Jobb láb, bal láb (Zerkovitz Béla) ...
Jöjj Rudi cuki pubi (Z. Kun Andor) ...
Karácsonyi zenealbum (Rózsavölgyi) ...
Kár minden nőt (Rieger-Bródy)
Leitner T. dalai füzetenkint
Lili bárónő, operett l—H.
... ...
Nem bánom, (Zerkovitz Béla)
Nem köt magához (Kovács—Kalmár)...
Nevető leány (Buday—Mihály)
Óh Ejbensütz (Buday—Mihály)
Sas Náci nótá', füzetenként
Százszorszép, operett I—II.
Szerettem-csalódtam (Zerkovitz Béla) ...
Szerződöm az Operába (Néma—Mihály)
Tésztaféle (Harsányi-Losonczy)
Tudom (Z. Kun Andor)

|
10. 10.—
10.—
10—

K
K
K
K

10.— K
8.— K
10.— K
10.— K
10— K
10.— K
8.— K
10.— K
32.-- K
10.— K
8.— K
10.— K
32 — K
10.— K
10 — K
10.— K
10.— K
10.— K
10.— K
10.— K
Í0.- K
10.- K
10.— K
40.— K
10.— K
8.— K
40 — K
10. - K
10.— K
10.— K
10.— K
8— K
40.— K
10.— K
10.— K
10 — K
in_ K
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Szerkesztő; üzenetek
(t rovatban készséggel adunk felvilágosítási a
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzésére
nem vállalkozunk.)
Szótár. 1. Nőtlen, 28 éves. 2. Nőtlen, 36 éves.
3. Nős, 32 éves. — Obsitos. Tessék dr. Marton
Sándor IV., Bécsi-u. 1. alatti irodájához fordulni. — G. László, Apostol. Legnagyobb sajnálatunkra nem vehetjük hasznát. — Kis kíváncsi.
1. Egyelőre szabadságon van, de legközelebb
fellép. 2. D. most is állandóan játszik filmen,
nőtlen, 27 éves. 3. Krisztina-körut 15. alatt lakik,
Pesten végezte a sziniiskolát. Egy ideig játszott
a Modern Színpadon. — Sasfiók. Erre a kérdésre csak személyesen adhatjuk meg a választ.
— Vasvári Pál-u. 9. l.Halmay. 2. Nincs Pesten. 3. Szenes Andor, Vilmos császár-ut 60. —
Rózsa. 1. Kivételt tesznek akkor, ha valaki rendkívüli tehetséget árul el. 2. 16 éves kortól. 3.
Ha valaki beiratkozik az iskolába, pár hónap
múlva, amennyiben szegénységi bizonyítványt
tud felmutatni és kitűnő előmenetelről tesz
tanúbizonyságot, megkaphatja a tandíjmentességet. — Kis kíváncsi II. Még nincs megállapítva,
hogy mikor lép fel. — Mária. Az „sz" jelzésű
kis verseket, tréfákat Szenes Béla irja. — Imádó.
K. I. Abonyi-u. 25. B. G. Baross-u. 8. K. G.
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Sándor-u. 4. K. B. Royal-szálló. G. /. Andrássy ut 16. A. A. Rákóczi-ut 28. — Többeknek.
„Ki lenne a legszebb moziszinésznő" pályázatunkra beküldött fényképét szerkesztőségünkben
megkaphatja.
M. István. Szeptember elején kell megpróbálni ; valamelyik színiiskolában felvételi vizsgát
kell tenni. Különbén, ha Rózsahegyi Kálmán
szinésziskolájához fordul (Népszinház-u. 22.),
ott bővebb felvilágosítást kaphat. — Hattyúdal,
stb. Nem használhatjuk. — Farkas Emmi. Nem
játszotta Király Ernő. — V. Pista. Szinésziskolát végzett ; 22 éves ; a Városi Színházban ;
Rákospalota : Zápolya János-u. 47. — M. Sándor. Bármelyik színiiskolában felveszik kivételesen, ha rendkívüli tehetséget árul el a felvételnél. Születési, erkölcsi bizonyítvány és legalább
négy középiskoláról szóló bizonyítvány szükséges.' — Rici. Az Andrássy-uti Szinház tagja jelenleg, — Szerzetes. Tévedésen alapszik az információja. — S. Stefi. Február elsején lép fel
a Városi Színházban. — Magdus. 1. G. 36. 2.
K. 33. 3. Valószínűleg februárban. 4. F. 23 éves.
5. F. Royal-szállóban lakik. — Kispest, 5. Jelentkezzék valamelyik -filmgyár irodájában, ott
megmondják a továbbit. 2. I. L. a MuskátliKabaréban játszik, tessék odafordulni. S. A.-t
pedig a Király Színházban megtalálhatja, - r
Buksi Szeged. 1. Az „Ingovány"-ban Mea Melitta játszotta a szerepet. 2. M. Fasor 22. alatt
lakik. — Dóría. 1. Tényleg kint van. 2.- L. S.

Â .Diana-toilet a legszebb és legkedveltebb karácsonyi ajándék,-'
Nagy tolletkészlet (1 Diana-pipere szappan, 1 Dina-pnder, 1 Diana-krém) ára 36.— korona.
Kisebb tolletkészlet (1 nagy szappan, 1 kis krém, 1 kis pnder) ára 28.— korona.
Mindenütt kapható !
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Nagykorona-u. 16. 3. L. S. polgári neve : Rónay
Manci. D. N. polgári neve : Földváry József. —
Imádom. A. Egy darabig vidéken szerepelt nagy
sikerrel, később a Budai Szinház tagja volt. A
sziniiskolát Pesten végezte. — Szőke kisleány. 1.
Sp. Pesten van. 2. B. egy nagyváradi uriieányt
vett el feleségül. 3. K. E. és K. D. nem testvérek.

Színházi képrejtvény
Megfejtési határidő 1919. december 26.

ROYAL ORFEUM
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL. JÓZS. 121-68
Minden este Vt7 órakor
Vasárnap és ü n n e p n a p délatAn '/ 2 8 órakor

Kalandorkisasszony
Harmath—Zerkovitz exotikus operettje
tSisters
r a p é z m ű r éMargot
szek

Friemel
a vakmerő Brothers
tornászok
3 Egons
akrobaták

La Petite Andrer

The Two Borosz

a kis s p o r t s z n b r e t t

voltizeörök

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk
1920. 1. számában közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat sorsoljuk ki :
L dij : Egy színdarab.
II. dij : 'K. Simonyi Mária arcképe.
III. dij : Egy kotta.
A Színházi Élet 51. számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: Százszorszép.
Helyesen megfejtették 370-en
Az f. dijat Kárász Andor V., Pannonia-u. 10/b.
fsz. 2., a 11. dijat Politzer Magda VI., Uyár-u.,10.
I. 12., a III. Szili Steffy Király-u. 13. nyerte meg.

Solti Hermin és Virágh Jenő
a l e g ú j a b b WEINER k a p l é k k a l

Papp János, Sándor Steffi, dr. Erdélyi Géza
ZERKOVITZ l e g ú j a b b slágereivel

és az összes attraKcióK fellépte.

Somogyi István szűcs
Elegáns készáruk. — Divatos átalakítások. — Szolid árak.
VIII., R á k ó c z i . u t
2 3 . I. e m e l e t

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR
Igazgató: MOLNÁR IMRE

HBLCZER
BUDAPEST,

S^äT4"

LAJOS
RÁKÓCZI-UT

18. SZÁM.

Ezúton értesíti t . üzletfeleit, hogy n a g y m e n n y i s é g ű kül-.
földi áru érkezett, u. m. Kalodont, Kaloderma, különféle
fogkrémek, szappanok, p a r f ü m ö k , cipőkrémek s többféle
kozmetikai és ház tartási oikkek. Árusítás nagyban és kicsiny-

ben. — Rendelés ajánlatos, mlg a készlet tart.

• az Uránia szlnlláz m e l l e t t '
Dr. Flesch-téle

ÇKABOFORM-

Leghamarabb
meísiünteti: W
KENŐCSUJBOLKAPHATÓ.
Viszketegséget, sömört, ótvart, rühességet. |
Nem piszkít, szagtalan, nappal i s használható.
8 , IO és 2 5 k o r o n á s d o b o z o k b a n . Kapható min I
den g y ó g y t á r b a n , ipnrnlf 1 KTógytára, Budapesten.
F ő r a k t á r : 11111111 i • Király «toa 12. >

Szakorvosi

•

VII., Dohány-utoa 39.

rendelő
intézet.

Rendel : It—1 és 4—7 óráig.

QAHBRINUS

I - j ä :

naponta d. u. fél 5 órától záróráig n a g y

szimiomnus

E G R E S S Y SÁNDOR KARNAGY

Vidám könyvtár.
a jóizü h u m o r n a k , a vidámságnak és az ötletességnek
frissen és dnsan b u g g y a n ó ' f o r r á s a ,
U J FÜZETEK :

Bródy-Karinthy-Tábori : Csak semmi háború.
Bródy-Qábor'Harsányi-Karinthy-Lakatos-Szép
Ernő : legjobb vidám kabaré tréfái.
Bródy-Szomaházy-Tábori : Kis tréfák.
Harsányi-Karinthy Komor-Lakatos-Liptai-Molnár :
kis színdarabjai. Vig játék kis anthologia.
Karinthy-Szir i-Tábori : írói intimitások.
Mikszáth : Anekdoták.
Sipulusz (Rákosi Viktor) : Fantasztikus történetek
Sipulusz ( „
„ ) : Derűs históriák.
Egy-egy füzet ára 2 k o r o n a .

a Sziuhází Elet boîtjâbnn, Vfl, Erzsébet-hörut 2
Női fodrászat, ondoláeló, hajmosás, manikür, archajszálak eltávolítása és szépségápolás.
Jutányos árban 1

VEZETÉSÉVEL

Elsőrangú m u n k a I

Tl., Horn Ede-ntca 12. SZÁNTÓNÉ

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

