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Elvégeztetett . . . 

Kimondották rólunk — nélkülünk — a fekete Ítéletet, gyilkos 

határok közé hurkolták hajdan való jó Nagy-Magyarországot. Mohács 

és Világos zivataros szele járja házunk táját. 

Száraz szemmel nézünk farkasszemet a sorssal, összeszorított 

fogakkal, marokba gyűrt kézzel. 

Egy nemzetet lehet egy békeszerződés érvényességére meg-

taposni, lehet megalázni, Összerongyolni és koplaltatni. De nem lehet 

kivégezni. 

A nemzetek halhatatlanok mindaddig, mig élni akarnak. 

És mi élni akarunk. 

Géniuszunk kincstára a magyar szellemi erő, a magyar művé-

szet, irodalom. 

A honból, amely óriásnak szülte Sienkieviczet, még annyit sem 

hagyott meg a győző barbár indulata, mint Magyarországból. Ibsen és 

Björnson hazája kisebb volt, mint a megcsonkitott Magyarország, 

Strindbergé is, Maeterlincké is, mégis egy világ tiszteletét parancsolták 

ki a nemzetük számára. 

A fölfeszitett Magyarország követei a magyar irók, magyar 

művészek lesznek az igazságos nemzetek művelt társadalmában. 

Es erejük és becsületük végső megfeszítésével fognak harcolni a 

Feltámadásig. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
Irta: BAKONYI KÁROLY 

szőtt nekem elfelejtett, ritkán hallott 
kis Bachokat, de saját szerzeményeiről 
soha sem beszélt előttem. Szinte erő-
szakkal kellett a zongorához ültetnem, 
hogy csodálatosan szép melódiáit meg-
gyónja nekem. Az ő zongorára termett, 
szé les nagy keze alól a régi magyar 
sirató-nóták hangjára emlékeztető dal-
lamtöredékek búgtak elő, s én vissza-
fojtott lélegzettel hallgattam őket I Hi-
szen ez az én darabom hangja, lelke, 
muzsikája í A „megálmodtam réges-
régen", az „a fuszujka szára", a „rózsa-
szál" e lső formájában! Borzasztó izga-
lom fogott elf íme, az égből pottyan 
le készen a János vitéz muzsikája I 
E g y zseniális zeneszerző a temesvári 
tüzérkaszárnyában, vagy a kolozsvári 
zenedében a nagyszerű Farkas Ö d ö n 
vezetése mellett előre megkomponálta 
darabom legszebb számait I 

Rohantam a nagyszerű hirrel a Király-
szinházba, ahol a darabra már nagyon 
számítottak. „Megvan a János vitéz 
zeneszerzője!" — kiáltottam. De lelke-
s e d é s e m nem talált kellő v isszhangra! 
Igazgató, karmester, primadonna ki-
próbált, divatos, szinpadotjárt zene-
szerző kezében érezte volna biztonság-
ban az uj daljátékot. N e m akarták 
elhinni, hogy a Mária-utca e g y ócska 
zongorája mellett megszületett a leg-
magyarabb zeneszerző, aki mel les leg 
— horribile dictu — a matematika é s 
fizika tanára f S amig Kacsóh próba-
képen egymásután szállította a darab-
hoz a leggyönyörűbb számokat, az 
idegenkedés az uj csillag iránt mindig 
nagyobb és nagyobb lett. Az első elő-
játszás s em hozta m e g a kivánt ered-
ményt , s mikor az ősz Kiss József a 
darab iránti el ismerését (sohasem fogom 
elfelejteni azokat a gyönyörű szavakat, 
amelyeket nekem mondott) azzal fejezte 
ki, h o g y a második felvonást leközölte 
a Hét egyik ünnepi számában, általános 
lett irántam a színháznál az elkeseredés. 
M e g van ez az ember bolondulva ! — 
mondták. Fedák Sári, aki szép szerepét 
féltette, nem fogadta a köszönésemet. BAKONYI KÁROLY 

a „János vitéz* szövegírója 

Tisztelt Szerkesztő Ur ! 
A János vitéz ötszázadik előadása 

alkalmából hozzám intézett sz ives kér-
déseire becses lapjának a legnagyobb 
készségge l adom m e g a következőkben 
a feleletet. 

A János vitézt 1903 nyarán írtam m e g 
Velencében. N é g y napig esett akkor 
az eső a gondolák városában, a Lidóra 
n e m lehetett kijárni, be voltam zárva 
a Grand Hotel olvasószobájába, ahol 
cvikkeres és h e g y e s könyökű angol 
misszek nyüzsögtek. Ezen a négy esős 
délelőttön írtam m e g a két első fel-
vonást. 

Sokkal tovább tartott azonban, s ne-
.hezebben is ment, amig a darabhoz a 
hivatott zeneszerzőt m e g tudtam találni. 
Első komponistám a boldogult Sztoja-
novits Jenő volt, nekem gyermekkori 
első zongoratanárom és öreg barátom, 
aki azonban a Tcomponálással egyre 
késett. Kern Aurél, a kiváló zenekritikus 
tett f igye lmessé Kacsóh Pongrácra. 
„Gráci" régi barátom volt, sokat ját-
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Mindég népszerűbbek, mindég népe-
sebbek, mindég le lkesebbek lettek ezek 
a kis előadások ! A muzsikának hire 
ment i Fedák Sári megbékült velem, 
Rákosi Szidi ismét jóságosan és derül-
ten mosolygott rám, Beöthy László, 
akinek különben mindég az volt az 
álláspontja, hogy semmifé le uj tehet-
ségnek nem szabad meggondplatlanul 
az útjába állni, az e lső próbák egy i -
kén melegen megráz.a a kezem. Ak-
kor már nem az uj darabot, hanem az 
uj zeneszerzőt köszönte m e g ebben a 
kézszoritásban. 

KACSÓH PONGRÁC dr. 
a „János viléz" zeneszerzője 

Rákosi Szidi a darab iránti nagy jó-
akaratból, elfordította a fejét előttem, 
rendező, karmester, színészek, ügynö-
kök, a színház barátai mind ugy néz-
lek rám, mint egy fegyencre. N e m jól 
ment nekem akkor a sorom a Király-
színházban f Végre m a g a m is kezdtem 
meginogni 1 Annyi emberrel szemben 
épen nekem legyen igazam ? Elmentem 
tanácsért ahhoz, aki Grácit nekem 
ajánlotta : Kern Aurélhoz. De ő sem 
mert már akkor tanácsot adni. Magamra 
maradtam. Hazamentem, lefeküdtem és 
nyitott szemmel vergődtem az ágyban 
reggelig. Reggel azután elküldtem sze-
gény Grácinak, aki a hosszú bizony-
talanságtól már valóságos fizikai kíno-
kat szenvedett , az aláirt szerződést. 

És ezzel elkezdődött a dolog mulat-
ságosabb fele r a hódító hadjárat a 
szinház körül. Sorra vettük és lezon-
goráztuk a szinház tagjait, barátait. 
Ha jól emlékszem, a derék Vágó Béla 
nyitotta m e g a sort. Azután jött Erényi 
Nándor, Pásztor Árpád, Molnár Feri, 
Márkus Géza í A mester, szegény , bol-
dogult öreg Újházi már felfokozott ki-
váncsisággal ült le a zongora mellé í 

E g y egész sereg kukta állta körül a 
nyársat, melyen az ünnepi pecsenyét 
sütötték ! Hordták rá a fűszert, locsol-
gatták ötletekkel, aggódtak, szorgos-
kodtak körülötte ! Márkus Géza zseniá-
lis ruhákat rajzolt a huszároknak, tün-
déreknek, Kern Aurélnak a Kukorica 
Jancsi belépőjéhez volt e g y kedves öt-
lete, Újházi mester minden próbára friss 
rózsaszálat hozott Zsazsának, Molnár 
Feri volt a játékmester, Bokor József, 
a rendező pedig mindenáron bajuszt 
akart Fedáknak ragasztani, hogy annál 
nagyobb legyen a siker ! Annyi szeretet, 
annyi igyekezet , annyi aggodalom, 
annyi idegesség m é g nem kisért a be-

BEÖTHY LÁSZLÓ, az Unió vezérigazgatója 
aki a „lános vitéz'-t színre hozta 
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a bizonyos színmagyar ruhadarabban, 
.amelyet ő előtte m é g nem viselt prima-
donna I A másik az a pillanat, mikor 
az e lső felvonás után bennünket, szer-
zőket Beöthy Laci kidobott a publikum 
elé í Szerényte lenség nélkül mondom, 
a nézőtéren a tetszésnek olyan őrületes 
vihara tombolt, amely testvérek között 
is felért háromezer géppuska tüzével. E s 
Gráci, akinek ez volt az első premiérje 
— támolyogva, szederjes ajakkal tette 
a karomra remegő kezét és dadogta 
a fülembe : 

— „Öregem, ugy-e megbuktunk ?" 
A sikert kivétel nélkül igazolták az 

újságok is. Csak a „Magyar Hírlapi-
ban jelent m e g róla egy mérges, rossz-
indulatú kritika. Pár év előtt vallotta be 
Bródy Miksa kollégám, hogy a cikket 
ő irta í De mit használt az már nekem í 
Én ugyanis akkor már tiz évig tartot-
tam érette a haragot — Jób Dániellel í 

LÁZÁR ÖDÖN 
az Unió igazgatója 

mutatóig darabot, mint Kukorica Jancsi 
nevezetes históriáját f 

A főpróbán megjelent Sarah Bern-
hardt egész vendégszereplő társulata. 
N e m értettek egy szót sem a szöveg-
ből, de azért nem tudták levenni sze-
müket a színpadról. Mikor a második 
felvonásban Pap Miska elénekelte a 
rózsaszálat, valaki meglökött a könyö-
kével és odamutatott a művelt franciák 
csoportja felé. Mind sirtak az isten-
adták í 

Aznap este volt a nagy tragika bu-
csufel lépése. E g y páholy mélyéről bú-
csúztattam én is a világhírű kaméliás 
hölgyet í Valamelyik felvonás alatt a 
diszlet egyik sarka félrecsúszott és a 
teli házra beviritott a János v i té í pi-
pacsvirágos búzaföldje í És en ezen a 
színpadra vágyó, stréber kis diszletda-
rabon keresztül egyszerre a közönség 
előtt "éreztem az én egész kétéves ál-
momat ! U g y támolyogtam ki a pá-
holyból, mintha fejbe ütöttek volna ! 

A bemutatóról, amely életem egyik 
legszebb é lménye maiad, csak két dol-
got akarok megemliteni . Az egyik az 
az ájulásig felfokozott izgalom, mikor 
Fedák Sárit kolomp-kongás és ostor-
pattogás között színpadra vártuk abban 

H ELT AI JENŐ, 
aki a „János vitéz" verseit irta 

flbránd 
f i z égben angyalok laknak, 
mily szép lehet egy ily angyal, ó ! 
é s mily szép lehet egy ily 
angyalról készült eredeti angelo . 

(sz.) 



SZÍNHÁZI ÉLE 11 

A magyar szinműirodalomban alig 
van m é g oly alak, mint Petőfi hall-
hatatlan meseköl teményének hőse, Ku-
korica Jancsi, akit két kitűnő magyar 
iró, egy kiváló magyar muzsikus és 
e g y zseniális magyar színésznő tett a 
színpadon népszerűvé és ünnepeltté és 
nincs m é g egy magyar darab, amely 
a „János vitéz" sikerévél versenyez-
hetne. Még az operettek között s em 
akad olyan, amelyik egyet len színház-
ban ötszáz előadással dicsekedhetnék, 
pedig az operetteknél ma már igazán 
nem meglepetések a százas előadás-
sorozatok. De ötszáz előadás í Ez a 
tekintélyes szám egyedül a „János vitéz" 
címe mel lé került eddig és ez a ki-
váltságos jubileumi alkalom feljogosítja 
a színházat arra, hogy Bakonyi Károly, 
Heltai Jenő és Kacsóh Pongrác dal-
játékának nevezetes állomását kivált-
ságos módon ünnepelje meg. 

A „János vitéz" pontosan másfél 
évtized alatt jutott el a Király Szín-
házban az ötszázadik előadáshoz. Ez 
a tizenöt esztendő a modern magyar 
színjátszás fénykora volt, ez a korszak 
jelenti a mai magyar színpadi művészet 
kialakulását. Sok darabot játszottak, 
mégtöbbet irtak a „János vitéz" premierje 
óta, ez a darab mégis elpusztíthatatlan 
maradt, újra m e g újra feltűnt a Király 
Szinház szinlapján és néhány héttel 
ezelőtt hosszú pihentetés után ujult 
erővel indult neki a diadalmas előadá-
sok sorozatának, amely kétségtelenül 
nem áll m e g az ötszázas jubileumi 
esttel. Sok színpadi alakban jelent m e g 
Fedák Sári azóta, hogy először csördí-
tette m e g karikás ostorát a Király Szin-
ház színpadán, közben áttért a diámai 
műfajra, maradandó értékű kirándulá-
sokat tett a külföldön, de azért Kukorica 
Jancsi alakja elválaszthatatlan lett tőle 
örökre. Ez a darab szerezte m e g or-
szágos hirét cs Fedák Sáii ebben aratta 

FEDÁK SÁRI 
(János vitéz) m i l y . S z i n M z 

egyik legnagyobb bécsi sikerét is, mi-
kor a Király Szinház együttese a Carl-
theaterben játszotta a „János vitéz"-t. 

A nemzeti irány újjáéledése idején 
valóságos reveláció volt a Bakonyi— 
Heltai—Kacsóh-daljáték minapi reprize 
és ma, amikor a nemzeti,, faji művészet 
reneszánszát várjuk a színpadon is, a 
„János vitéz" jelöli ki az irányt, amelyen 
haladnunk kellene. Ennek a nagymultu 
és nagysikerű daljátéknak t izénötéves 
pályafutása egy darab történelem, ékes 
fejezet a magyar színműírás és színpadi 
játékművészet legújabb korszakából. A 
nevezetes ünnepi évforduló teszi alka-
lomszerűvé, h o g y néhány adatot fel-
jegyezzünk ebből az érdekes történeti 
pályafutásból. 

H o g y a n készül t a „ J á n o s v i t é z " ? 
Kacsóh Pongrác, akinek nevét egy-

szerre országos hirüvé tette a „János 
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STOLL KÁROLY 
a ,/dnos vitéz" rendezője 

vitéz" melódiákban gazdag zenéje, 
egészen véletlenül jutott a nevezetes 
darab megzenés í té séhez . Bakonyi Károly 
már 1903 elején elkészült a darab meg-
írásával, He/tai Jenő is megirta -ekkor 
hozzá remekbe készült pompás verseit 
é s a megzenés í tésre váró darab többek 
ajánlatára Sztojanovits Jenőhöz, a nem-
rég elhunyt érdemes komponistához 
került, akinek több darabja — nép-
színművek és operettek — szép siker-
rel került már akkor szinre. Sztoiano-
vitsnak kezdettől fogva nem tetszett a 

r usztikus „operett", nem érezte ki belőle 
a magyar föld izét, levegőjének illatát, 
egyre halogatta a megzenésítést . Bakonyi 
hosszú ideig nem is törődött darabjával, 
fé lévig nem is találkozott Sztojanovics-
csal, csak hosszú hónapok múlva érte-
sült arról, h o g y a komponista hozzá 
sem fogott a munkához . Ekkor azután 
udvariasan visszakérte a darabot és 
Sztojanovits valósággal megörült, hogy 
megszabadul t a semmi jövővel sem 
kecsegtető nyűgtől. 

A „János vitéz"-nek pedig m é g min-
dég nem volt zenéje. Színházi és zenei 
körökben akkor m é g jóformán semmit 
sem tudtak dr. Kacsóh Pongrácról, aki 
a Tavaszmező utcai gimnáziumnak volt 
fiatal matematika-professzora és melles-
leg a Verő-féle magánleányiskolában 
is tanított. Irt már akkoriban néhány 
kedves, f inom dalt és e g y jól hangzó 
alkalmi daljátékot, amelyet a Verő-is-
kola növendékei adtak elő az Uránia-
Színházban, de mint hivatásos zene~ 
szerzőt nem ismerték. Ismeretesek vol-
tak azonban színházi körökben jól a 
Kacsóh-lányok, Küry Klára intimusai, 
akik minden népszínházi főpróbán meg-
jelentek és a premiereken Küry páho-
lyából tapsoltak hires barátnőjüknek. 
Mikor bizalmas színházi körben már 
híre járt, hogy van Bakonyinak egy 
pompás magyar tárgyú operettje, amely-
hez nem talál zeneszerzőt, a Kacsóh-
lányok tették f igyelmessé , hogy van a 
családban egy l'iu, a Gráci, aki nagy-
szerű magyar nótákat ír, talán próbál-
ják m e g vele. Így ismerkedett megBa" 

NÁUORJENŐ 
(Bagó) 

Király-Szinház — , /ónos vitéz 
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II 

FEDÁK SÁRI 
(János vitéz) 

Király-Színház — ,János vitéz14 (Angelo fotogrofiája)~J 
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FEDÁK SÁ <1 
• (János vitézi 

Király-Színház: „János vitéz" 
(Angeto lotográfiája) 

konyi az ifjú matematika-professzorral, 
aki vállalkozott a megzenés í tés mun-
kájára. 

Budapest irodalmi és színházi életé-
nek centruma ez időkben m # g a New-
York kávéházban volt. Ide jártak a Ki-
rály-Színház korifeusai is és ide hozta 
be esténként a „János vitéz" uj zene-
számait a fiatal Kacsóh. Valahányszor 
e g y - e g y uj dal, együttes , finálé elké-
szült, az egész társaság levonult a ká-
véház souterrainjébe, Kacsóh leült e g y 
rozoga pianinóhoz és eljátszotta, eléne-
kelte a „János vitéz" zenéjének uj 
részleteit. Zongorázás közben mindjárt 
szemléltetően illusztrálta a hangszere-
lést is : az ujjaival dobolt a pianinó fe-
delén, trombitát utánzott a tölcsérsze-
rüen szája elé tartott kezével , fügyült a 
fuvola helyett és az intim kis hallga-
tóság előtt egyre biztosabban bonta-
kozott ki az uj darab minden zenei szép-
sége. 

E kis szeánszokon, amelyek körül-
belül fé léven át estéről-estére megis -
métlődtek, rendszeresen résztvettek 

Beöthy László é s a fe lesége, Bakonyi 
Károly, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, 
Biényi Nándor, Szőllősy Zsigmond, Her-
vay Frigyes és Vágó Béla. Gyakori 
vendég volt az örökké vidám Konti 
József, a „János vitéz" későbbi diri-
gense és mikor már előre haladt a 
munka, Márkus Géza, a kitűnő műépí-
tész, az e lső modern színpadi iparmű-
vész-tervező, aki a „János vitéz" dísz-
leteit és jelmezeit tervezte. 

Ezek a je lmezek va lóságos forradalmi 
ujitást jelentettek a magyar színpadon. 
A „János vitéz" magyar huszárjait pél-
dául Márkus a magyar mézeskalács-
huszárok motívumai után tervezte m e g 
és általában magyar mesehangulatot 
igyekezett a színpadon kelteni. Ilyen 
n e m e s stílustörekvések előtte ismeret-
lenek voltak a színházi világban. A 
„János vitéz" jelmezeiről akkoriban 
külön cikkek jelentek m e g a lapokban 
és nem volna teljes a történelmi vissza-
pillantás, ha nem emlékeznék m e g a 

RASKÓ GÉZA 
(strázsamester) 

Király-Szinház : .János vitéz" 
[Angela fotográfiája.) 
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jó Ida néniről, Csepreghy Ferenc néhai 
özvegyéről , Rákosi Jenő é s Rákosi 
Szidi művészlelkű nővéréről, aki a Ki-
rály Szinház szabóműhelyének vezetője 
volt és akinek gondos veze tése alatt a 
„János vitéz" nagy feltűnést keltett jel-
mezei készültek. 

A f ő p r ó b a 
Mire a „János vitéz" főpróbájára került 

a sor, beavatott színházi körökben már tud-
ták, hogy nagy és nevezetes esemény szín-
helye lesz a Király Szinház. Az izgalmas ké-
szülődés hire eljutott a közönség körébe is. 
Egész Budapest tudta, hogy Fedák Sári nadrág-
szerepet fog játszani, Petőfi népszerű juhász-
bojtárját alakitja és hogy azt az árvalány-
hajas magyar pörgekalapot, amit viselni fog, 
a Mester, Újházi Ede ajándé-
kozta neki. Fedák Sári különben 
ma is ebben a kalapban játssza 
Kukorica Jancsit. 

Ilyen körülmények között nem 
lehet csodálni, hogy 1904 no-
vember 17-én, a főpróba dél-
előttjén zsúfolásig megtelt a 
Király Szinház nézőtere. Akinek 
csak valami kevés köze volt 
színházhoz, irodalomhoz, meg-
jelent a nevezetes főpróbán, 
amelyen végleg el is dőlt a 
„János vitéz" sorsa. A nagy-
közönség számára, amely akko 
riban már nagyon idegenkedett 
az elkoptatott, idejét mult, 
sablonra járó népszínművektől, 
nagy meglepetés volt az újdon-
ság. Kacsóh Pongrác Zenéjében, 
Heltai népdalerejü verseivel, 
Bakonyi kitűnően megérzett 
szövegével valami ujat, rend-
kívülit kapott a magyar közön-
ség és a főpróba hallgatósága 
egymás után tapsolta meg nyilt 
színen a „János vitéz" egyes 
jeleneteit. 

Volt a főpróbának egy na-
gyon híres, élőkelő külföldi 
vendége is : Sarah Bernhardt, 
ki akkor járt utoljára Buda-
pesten és a bemutatót meg-
előző estén játszotta a Király 
Színházban bucsuzóul legszen-
zációsabb szerepét a „L'Aig-

lon"-t. A nagy tragika egy jónevü színházi 
ujságiró társaságában páholyból nézte végig a 
„János vitéz" főpróbáját és valóságos extázis-
ban áradozott a darabról és Fedák Sáriról. 

— C'est excellent I Vraiment superbe I —  
mondogatta elragadtatva. 

Fedák Sárira pedig megjegyezte : 
— Elle doit venir à Paris ! (Párisba kellene 

jönnie.) 
Ilyen főpróba után indult el diadalmas útjára 

a „János vitéz". 

A J á n o s v i t éz d á t u m a i 

1904 november 18-ikán adták először. Az első 
felvonás utáni közben izgatottan rohant be a 
nézőtérre gróf Zichy Jenő több balpárti képvi-
selővel. Magából kikelve adta elő, mi történt a 

HEGYI ANNA 
(Francia királykisasszony) 

Király-Szinház — „János vit íz" 

FEDAK SÁRI 
(János vitéz) 

(Angela fotogra/ia) 
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képviselőházban. Az elnök — Perczel Dezső — 
egy zsebkendő intésére felállt a kormánypárt 
és törvényellenes szavazással elfogadta az uj 
házszabályokat. Ezen a nevezetes estén szüle-
tett meg az összes balpártok szövetsége, a 
koalíció és a János vitéz sikere. 

Huszonötödik előadása december 13-ikára 
esett. November 18-től december 13-ig- nem 
volt ülés a képviselőházban. A nagy este után 
ez lett volna az első ülés. A Házat megszáll-
ták a darabontok, akik épen a november 13-iki 
szavazás alapján megjelentek itt először és — 
utoljára. A koalíciósok ugyanis egyszerűen ki-
pofozták a darabontokat, közben tévedésből 
szétszedték az elnöki emelvényt is, melynek 

UTCZA 7 1 . 
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darabjait — a vezérek ráírták autogrammjaikat — 
kiki uijy vitte haza emlékbe. 

Az ötvenedik előadás délelőttjén Ferenc József 
király Budavárában trónbeszéddel feloszlatta a 
Házat, amellyel « Tisza-kormány mar képtelen 
volt dolgozni. 

A hetvenötödik előadás 1905 január 26 ikára 
esett. Ez volt a szenzációs választás. A kor-
mánypárt — a magyar történelemben először 
kisebbségben maredt, harmincnyolc esztendei 
vitathatlan egyeduralom utár. lecsúszott, a 
választásokon megbukott a szabadelvű párt. 

A századik elődás napján — február 20 — 
nyitották meg trónbeszéddel az ejső magyar 
képviselőházat, amelynek balpárti többsége volt. 

Az a színmagyar János vitéz dá-
tumai valami csodálatos kabbalisz-
tikus törvényből igy estek össze a 
magyar nemzeti felbuzdulás emlé» 
kezetes dátumaival. Vajha az öt-
százas jubileum a nemzeti ügy 
teljes diadalát hozná. 

Akik karriért csináltak 
Nem csak szövege és muzsikája, 

de a benne szerepelt színészek 
miatt is nagy hely illeti meg a 
János vitéz-t a magyar színpad 
történetében. Hányan kezdték eb-
ben a darabban ösmeretlenül, hogy 
országos, sőt az országon tuli 
hírre emelkedjenek. 

Iluska szerepét egy ösmeretlen 
kezdő színésznő énekelte például 
az első előadások egyikén Med-
gyasszay Vilma volt ez. A nevét 
akkor .senki sem ismerte. Most 
valamelyik európai nagyváros-
ban hirdeti plakát a világhírű 
magyar dizőz vendégszereplését. 
A naiv, primitiv kis Iluská-
tól a raffinált Yvette-i művészetig 
mekkora ut. Ki hitte volna akkor, 
hogy a kis másodszubrettból ez 
lesz és hogy szédületes karriérje 
épen a i ellenkező zsánerben fog 
kicsúcsosodni. De a színpad a cso-
dák birodalma. Bolond, aki ott jó-
solni mer. 

Ugyancsak Iluska szerepében 
debütált — jóval Medgyasszay 
után és szintén mint ösmeretlen 
kezdő, Berky Lili, akinek nevével 
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FEDÁK SÁRI 
(János vitéz) 

Király-Sz.inház — „János vitéz" 
(Angela fotografia) 

azóta mint etső primadonnáéval számol az 
opérette és kabaré. 

Bánó Irén, a budapesti"' és külföldi operák 
komoly tudásu, nagy zenei kultúrájú énekes-
nője száznál többször adta a francia király-
leányt. Ex volt az ő debütje, az operette, 
nem is az első, még csak második szerep se 
benne. A Király-utcai operette színházból in-
dult el ő a fényes nagy operaházak fel« — 
épen ugy mint Szamosi Elza és Környey Béla. 
(Utóbbi különben szintén részt vett néhány 
János vitéz előadáson. Bagót énekelte, de már 
ntint világhirü operaénekes vendégkép.) 

A boszorka szerepében indult útnak Csatéi 
Janka, Csatai Zsófi lánya, akinek tehetsége és 
komikai vénája már mint szinésznövendéké is 
felejthetlen anyjára emlékeztett, azonkívül 
László Rózsi, aki azóta ugyan már végleg 
bucsut mondott a színpadnak, de akiről ebből 
az alkalomból is meg kell állapítani, hogy 
Nagy Endrével együtt ő csinálta meg nálunk 
a kabaré-humort. Nagyszerűen tehetséges és 
ötletes volt. Amikor először játszta a János 
vitéz boszorkáját, senki sem tudta a nevét. 

És legvégül a legérdekesebbet. Az „első öreg 

TÓTH BÖSKE 
(lluska) 

Király-Színház — ,,/ános vitéz" 
(Angelo fotográfia) 

gazdát", még neve sincs a szinlapon, aki mind-
össze a „nagy eset, megesett" pár taktusát 
énekli, több mint kétszázszor adta Z. Molnár 
László. Ebben a kórusvezetői szerepben tűnt 
fel először ez a nagy művész, aki azóta Beöthy 
másik színházának oszlopa. Szerényebben már 
igazán nem kezdhette volna. 

A J á n o s v i t é z " v e r s e n y 
A bemutatótól, 1904 november 18-tól kezdve 

egészen 1905 tavaszáig megszakítás nélkül 
játszották a „János vitéz"-t a Király Színház-
ban. A tavaszi hónapok kezdetével azonban 
Fedák Sári, aki addig valamennyi előadáson 
részt vett, pihenés szükségét érezte és rövid 
üdülési szabadságot kért. Ez a méltányos ké-
rés meglehetős zavarba hozta a színházat, 
mert az érdeklődés a darab iránt pillanatra 
sem lankadt és tavasszal, amikor már a ki-
rántott csirke is érett a budai korcsmákban 
(tempi passati) ép olyan lendület volt az elő-
vételben, mint a legerősebb téli hónapokban. 

Ekkor született meg a János vitéz-verseny 
eszméje. A Király Szinház pályázatot hirdetett 
vidéki primadonnák számára a „János vitéz" 
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címszerepének eljátszására. A népszerű dal-
játékot akkor már mindenfelé játszották a vi-
dék kis és nagy színházaiban és a sok János 
vitéz örömmel vállalkozott az érdekes és tanul-
ságos versenyre, amely azt volt hivatva meg-
állapítani, ki a legjobb János vitéz Fedák 
Sári után az országban. Beöthy László e célra 
külön zsűrit állított fel, Fedák szabadságra 
ment és híres szerepében sorra léptek fel a 
vidék legkitűnőbb primadonnái. Résztvettek 
a versenyen Balláné Csík Irén, Zilahyné Sing-
hoífer Vilma, Kállay Jolán, Sziklai Szeréna, 
Károlyi Leóna, sőt akadt egy férfi-pályázó is 
Csöreg Jenő tenorista személyében. 

A pályadijat, egy nagy ezüst koszorút 
Károlyi Leóna nyerte el. 

A verseny lezajlása után Fedák Sári vette 
át ismét a „János vitéz" címszerepét. 

E g y v a s á r n a p dé lutáni e l ő a d á s 
At ötszáz előadás közül emiitünk itt fel külön 

egyet, egy szezonvégi vasárnap délutáni elő-
adást. Ez 1005 május huszadikán volt. A kar-
személyzet szokásos jutalomjétéka. Hogy az 
előadást minél szenzációsabbá tegye, Beöthy 
„átosztotta" a főszerepeket. Ezen a vasárnap 
délutáni előadáson Kërnyçy Béla énekelte 

János vitézt, maga az igazi János vitéz Fedák 
Sári pedig Juliskát és a Irancia királyleányt is, 
akik tudvalevően sosincsenek egyszere a szín-
padon. A két ünnepelt híresség szegény kolle-
gái érdekében direkt erre az egy előadásra 
tanulta be a szerepeket. Szenzációs előadás 
volt. Fedák Sári most külön eldicsekedhetik 
vele, hogy a János vitéznek három szerepében 
volt kitűnő. 

A J á n o s v i téz statisztikája 

Ki és milyen szerepet és pontosan hányszor 
játszott a János vitézben a Színházi Élet 
szerkesztősége az eredeti színlapok alapján 
elkészítette a János vitéz teljes statisztikáját. 
A magyar színpadi életben páratlan kimutatás 
a következő. 

János vitéz-1 ̂  
játszotta Fedák Sáli 343-szor, Horváth Kálmán 
58 szor, Király Ernő 36-szor, Papp Miska 28-
szor, Károlyi Leona 12-szer, Szegedy Ernő 6-szor, 
Sáiosi Andor 6-szor, Sziklay Szeréna 2-szer, 
Kornay Jolán 1-szer, Csöregh Jenő 1-szer, 
Lendvay Mici I-szer, Parlagi Kornélia 1-szer, 
Margó Zelma 1-szer, Balláné Csik Irén 1-szer, 
Kállay Jolán 1-szer, Zilahyné Singhoffei Vilma 
1-szer. 

Iluskát 
játszotta Batizfalvy Elza 98-szor, Szegedy Erzsi 
98 szor, Medgyasszay Vilma 91-szer, Berky Lili 

RÁTKAY MÁRTON 
(Francia király) 

Király-Szinház — János vitet" 
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40-szer, Percei Sári 35-ször, Tisza Karola 35-
ször, Tóth Böske 34-szer, Gyenge Anna 32-szer, 
Rádai Jolán 17-szer, Hornyik Janka 8-szor, 
Fe dák Sári 6-szor, Borbély Lili 6-szor. 

Bagót 
játszotta Papp Miska 114-szer, Környey Béla 
70-szer, Tompa Kálmán 58-szor, Raskó Géza 
55-ször, Csapó Jenő 55-ször, Ferenczy Károly 
53-szor, Nádor Jenő 34-szer, Tóth József 30-
szor, Király Ernő 24-szer, Sárosi Andor 5-ször, 
Palésthy Sándor 2-szer. 

A francia királyt 
játszotta Németh József 271-szer, Rátkai Márton 
124-szer, Vágó Béla 79 szer, Gyöngyi Izsó 
26-szor. 

A francia királyleányt 
játszotta Bánó Irén 176-szor, Harmath Ilona 
92-szer, Kazal Biri 41-szer, Hegyi Anna 36-
szor, Bejcziné Répány Guszti 35-ször, Rosthy 
Anna 33-szor, Sugái Edith 3T-szer, Rhedey 
Szidi 15-ször, Boncs Malvin T4-szer, Fedák 
Sári 6-szor, Szamosi Elza 6-szor, Csatai Janka 
6-szor, Kotnai Jolán 5-ször, Szegedi Er?si 
2-szer, Szterényi Malvin 2-szer. 

A gonosz mostohát 
játszotta Csatai Janka 289-szer, Pappné, Tár-
noky Gizella 96-szor, Tesztory Julia 61-szer, 

László Rózsi 48-szor, Tary Giza 5-ször, Szath-
máryné 1-szer. 

A strázsamestert 
játszotta Mihályi Ernő 157-szer, Vécsey Géza 
135-ször, Sajó Izsó 67-szer, Máté 45-ször, 
Torma Zsiga 36-szor, Raskó Géza 34-szer, 
Kötmendy János 10-szer, Sarkady Endre 9-szer, 
Csapó Jenő 6-szor, Tódor T-szer. 

A falu csőszét 
játszotta Csiszér Arthur 389-szer, Boross 
Endre 70'szer, Sáfrány 25-ször és Sajó Izsó 
16-szor. 

* 

A szólisták közül a legtöbbször tehát Csiszér 
Arthur szerepelt a falu csősze szerepében. De 
rajta is túltesz Bellák kardalos, aki végig a 
János vitéz mind az ötszáz előadásán fújta 
lelkesen, becsületesen a kórust. 

* 

Legvégül — és ez is a statisztikához tarto-
zik — a János tôtéz ötszáz előadásából kerek 
három millió koronát vett be a Király Színház. 
Olyan rekord, amivel egyetlen magyar darab 
se dicsekedhetik el, különösen ha számba 
vesszük az első előadások a mai viszonyokhoz 
mérten nevetségesen alacsony helyárait. 

A Király-szinház igazgatósága tisztelettel, örömmel és büszkeséggel 
adja hírül, hogy Bakonyi Károlynak Petőfi remekéből irt daljátéka, a 

A NOS MITEZ, 
melynek zenéjét Heltai Jenő verseire Kacsoh Pongrác 
csütörtökön a Király-szinház színpadán 

dr. szerzette, 1920 január hó 22-én,. 

500-adszor 
kerül színre^ 

- A Király-szinház igazgatósága, a János vitéz szerzői es előadó művészei kérik 

\/Xiuíuiü l í d I f i ' f m l m i c j c f t h • 
hogy ezt az ünnepi estét megjelenésével megtisztelni sziyéskéd.ík. 

A z e l ő a d á s k e z d e t e * 
7 órakor lesz. 

E meghívó .belépő jegyül 
szo lgá l . 

Kérjük vendégeinket, hogy 
ünnepi ruhában jelenjenek 

meg 

Igen kériiik a meghívottakat, hogy 
a mennyiben bármi okból az elő-
adáson meg nem jelenhetné-
nek, erről legkésőbb január 
20 -ánsk estéjéig, a megh ívó 
v isszaküldésével értesítsék a 
Kii.iK színház iC'rt/.gdlóságat 

Meghivó a Színházi Élet részére »János vitéz" 500-ik előadására 
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Akik e lkö l töz tek 
A csodálatos darab még- él — és élni fog 

sokáig, ám egy nyugodtabb világba — a meny-
nyei kulisszák mögé — költöztek sokan, akik 
fényes oszlopai voltak ez első sikerdus előadá-
soknak. Ez a darab mir több szereplőjét tul 
élte. 

A ritka jubileum alkalmával meghatott szív-
vel kell emlékeznünk Németh Józsefre, aki feje-
delme volt a magyar operette-komikusoknak. 
Az ő komikuma nem volt olcsó trükk vagy 
vásári színfalhasogatás. Ez a nagy művész 
husból-vérből való embereket játszott az ope-
retteben is. A János vitézben ő adta a francia 
királyt, az ő bőséges, áradozó, jóságos komiku-
mával ruházta fel a mesebeli jó öreg gyámol-
talan király alakját. A francia király egyik leg-
fényesebb alakítása volt Németh Józsefnek, 
aki pedig számtalan klasszikus figurát adott 
a magyar népszínműnek és operettenek. A 
János vitéz-ben egyesíteni tudta mindkét zsá-
nert. Ezért volt különösen kedves és gazdag ez 

HEGYI ANNA 
(Francia királykisasszony) 

Király Szinház — .János vitéz" 

az alakítása . . . Szegényt nehéz betegség ölte 
meg. Az ötszázas jubileumon már csak emlé-
kezésben hódolhat neki a publikum, aki most 
leányának, Németh Juliskának tapsol. 

Es elment a széphangu, a melegszivü, a min-
dig szomorú Bagó is — Papp Miska. Ő volt a 
legfinomabb, a legkedvesebb magyar színé-
szek egyike. Mindenki - szerette Papp Mi-
hályt. Csak Miskának szólította őt mindenki, 
ugy hogy még a szinlapon és így állt a neve : 
Papp Miska. Senki nem érte utói érzelmesség-
ben és ízlésben az ő „Egy rózsaszál . . ." dalát. 
Sokáig énekelte, azután hirtelen gondolt egyet 
és a Király Szinház kedves, ragyogó énekes 
bonvivantja nem énekelhet többé. Átment pró-
zára a Magyar Színházba. Kitűnő, komoly hős-
színész lett belőle. Ma is felejthetetlen a Sárga 
liliombeli orvosa . . . A báboru első évében 
— katona volt — öngyikos lett tragikus és 
romantikus módon. Miért tette senki sem tudja. 
Oka nem lehetett rá. Mint művész pályájának 
delén volt, mint embert minde.nki testvérien 
szerette. Valami melankólia emészthette őt. A 
gyógyithatlan szomorúság, aminek olyan költői 
interpretációt tudott adni a Bagi parasztlegény 
szerepében is. Kedves, drága emlékezetén kivül 
ott lesz az ötszázadik előadáson özvegye is, 
P. Tárnoky Gizella, a kitűnő művésznő, aki a 
boszorka szerepét játssza a János vitézben. 

Az első előadás dirigense Konti József volt, 
a Királyfogás és a Suhanc szerzője, a legjobb 
magyar operette dirigens, a magyar operette 
muzsika apja. Hire, művei túlélték őt. Ezeket 
nem szükséges ^magyarázni. De csak akinek 
megadatott, hogy személyesen is ösmerhette 
őt, fogja tudni emlékezetében rekonstruálni 
Konti Józsefet, az embert. Igazi, istenáldotta 
bohém volt, nem csak a művészetben, de az 
életben is. Egykori barátai közt kötetnyi anek-
dota kering róla, szinte valamennyinek színhelye 
az Otthon kör volt. Nagyszivü, igazi művész 
volt, a régi Népszínház utolsó a Király szinház 
első karmestere. Feledhetetlenül eredeti ember, 
csupa ötlet nem csak *h muzsikája, de minden 
szava is amit baráti körben hallatott. Kedves, 

.nagyszerű, zseniális alakja a háború előtti Pest-
nek, nem csak mint muzsikus, de érdekes 
személyében is külön nevezetesség, akit min-
den gyerek ösmert és tisztelt látásból. A sok 
jubiláris babérkoszorú közül legalább egynek 
Konti József, a János vitéz első dirigense sir-
ján a helye. 
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A J á n o s v i téz kritikája 
Ma, tizenöt év multán érdekes megnézni, 

hogyan vélekedett az ötszázadik előadás diada-
lához elérkezett „János vitéz"-ről annak idején 
a sajtó, amikor a darab elindult bizonytalan 
útjára. Akadtak-e biztos szemű, meglátásu 
kritikusok, akik megjósolták a hosszantartó, 
nagy sikert, milyen kifogásokat találhattak a 
gáncsolok, akik meggondolatlanul, elfogultan 
vagy megtévesztve nem tudtak örvendeni az 
örvendőkkel ? Régi, elsárgult ujságlapokat for-
gatunk és őszinte örömmel olvassuk a buda-
pesti napilapoknak T904 november T9-én 
megjelent számait. A magyar sajtó munkásai-
nak nem kell pirulniok ma, tizenöt esztendő 
előtt elhangzott véleményükért. Sikert, nagy 
sikert állapított meg mindjárt a kritika és a 
legtöbb beszámoló olyan, hogy irója ma sem 
változtatnarajta semmit. Van néhányban kifogás 
is, de az akkor elhangzott vélemény talán 
megváltozott azóta. 

Az ötszázadik előadás jubileuma alkalmából 
mindenesetre érdekes kortörténeti adatokkal 
szolgálnak ezek a másfél évtizedes kritikák. 
Bővebb kommentár helyett különben szólalja-
nak meg maguk a kritikusok. 

Az Alkotmány-ban igy irt (k. t. b.) jelű 
munkatársa : 

Legelsőbben is konstatáljuk, hogy a ma 
esti előadás ugy színpadi sikerét, mint 
míivészi értékét tekintve, a legjava annak, 
amit az idén zenés-szinházban láttunk. 
A komoly irodalmi kritika kifogásolhatja 
imitt-amott a módját, ahogy Bakonyi Ká-
roly szirtre alkalmazta Petőfi Sándor hal-
hatatlan naiv eposzát. A néplélek egyetlen 
igaz költőjének rajongói panaszolhatják, 
mennyi őszinte, közvetlen poézis, mily 
csodái a legközvetlenebb romantikának, 
változtak szürke sablonokká, vagy vesztek 
el teljesen a színpad éles világításában. 
Nem tagadhatjuk azt sem, hogy Kacsóh 
Pongrác zenei vénája >nem oly gazdag, 
mint Petőfi költői lelke, hogy muzsikájá-
nak árnyalatai nem oly finomak, mint a 
délibábos rónaság nagy fiának selymes 
ökörnyálból, bus árvalányhajból, kalász-
tenger aranyából, lenyugvó nap sugarából 
szőtt meseálmai. Azonban eddigi operette-
szinházainkban nem a tiszta poézis talált 
fészket magának, nem Petőfi-lelkü költők-
nek nyilt bennük otthona. Azért örvendünk 
elsősorban a mai est szép sikerének, mert 

ha nem Petőfit láttuk is uj életre kelve, 
olyan művészi alkotást élveztünk, mely-
nek minden jelenetéből az igazi magyar 
népies költészet igaz szeretete szól. 

* 

Az Ufság hasábjain Páris Pál, a nem-
rég tragikus módon elhunyt fiatal újság-
író ezeket a találó szép sorokat irta: 

Petőfi szőke Iluskája és János vitéze ma 
operettet játszottak a Király Szinház színpadán. 
És feltámadt körülöttük az egész gyönyörű-
séges regevilág, a pipacsvirágos rét, ahol 
Kukorica Jancsi nyáját legelteti, a söprün 
lovagló gonos} mostoha, a szerelmes francia 
királylány, a piros dolmányos huszársereg és 
a szépséges Tündérország, ahol János vitéz 
viszontlátja szive Iluskáját. Be szép is ez a 
mese. Üde és pompázatos, mint a léti virág-
ból font koszorú ; sok édes poézis és bűbájos 
naivitás. Olyan, aminő csak a nép lelkében s _ 
a nép költőjének fantáziájában fakadhat. És 
csupa kínálkozó ötlet a rendezőnek, a szöveg-
írónak és a zeneszerzőnek. Szívesen elismerjük^ 
hogy a mai operett-újdonság szerzői : Kacsóh 

RASKÓ GÉZA 
(Strázsamester) 

Király-Színház — János vitéz" 
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Pongrác, a muzsikus és Bakonyi Károly, a 
librettiste nem szalasztották el a kínálkozó 
alkalmat. Az utóbbi a költő nyomán haladva, 
nem törölte le durva kézzel a szép mese hím-
porát, édes naivitását nem zavarta meg Ízlés-
telen, operett-trükkök-kel, ügyesen és hatásosan 
dolgozta ét Petőfi regéjét operett-librettóvá. * 

A jubileumi előadás ünnepi konfe-
ransziéjének, Rákosi Jenőnek lapjában, 
a Budapesti Hir/ap-ban ezeket olvassuk : 

Fönnállása óta a Király Színháznak olyan 
hangos estéje-nem volt, mint a mai. És amit 
e nagyszerű, forró sikerben legelső helyen 
tartunk megemlitendőnek : egy lelkében, levegő-
jében, dalos szava minden Iendülésében magyar 
darabbal és e darabnak a maga értéke szerint 
való méltó megbecsülésével aratta azt. Föl-
ismerte a portékája becsességét és ugy hozta 
a közönség elé, művészi erőinek, a kiosztás-

n a k és a kiállításnak olyan fényességével, 
amilyet Budapesten magyar operett előadásán 
még nem láttunk és aratott vele olyan diadalt, 
amely minden valószínűség szerint uj rekordot 
csinál a magyar operett sikerében . . . 

LATABÁR ÁRPÁD 
(Csillagvizsgáló tudós) 

Király-Színház — János vitéz' 

A Budapesti Napló-ban Bródy Miksa, 
aki csak jóval később lett operettszerző, 
meglehetős tartózkodással ezeket irta : 

Bakonyi Károly, a jeles fiatal iró, kiváló 
ízlésének és jó-magyar érzésének adta tanú-
jelét, amikor arra gondolt, hogy Petőfi gyö-
nyörű elbeszélő költeményét, a János vitézt 
színpadra viszi. A darab mai bemutató-elő-
adásán a Király Színházban alkalmunk volt 
meggyőződni arról, hogy Bakonyi magára 
vállalt feladatának igazán szépen, ízlésesen és 
sok művészettel felelt meg. Úgyszólván meg-
csinálta a magyar operettet, amelyet eddig 
nélkülöznünk kellett. Nagy szinpadi érzékkel, 
a hatások kiváltásainak eszközeivel, de amellett 
sok finomsággal és esztétikai készlettel csinált 
operettet a népies versből. Mindezekhez segít-
ségére volt Heltai Jenő, aki csudaszép, bűbájos 
verseket irt a darabhoz, olyanokat, amelyek 
zematosságban, népies egyszerűségben, ked-
vességben és szépségben vetekednek a nép és 
műköltészet legszebb termékeivel. A muzsikát 
Kacsóh Pongrác eddig még ismeretlen zene-
szerző irta. Tagadhatatlan, hogy sok invenció 
és eredeti ötlet van muzsikájában, amelynek 
egyes számai bizonyára népszerűségre fognak 
szert tenni. 

* 

Az Egyetértés-ben Déry Gyula igy 
számolt be a „János vitéz" premier-
jéről : 

Petőfi szelleme ma bizonyosan gyönyör-
ködve nézett alá az Olympusról. Az ő költői 
elbeszéléséből egy nagyon kedves színdarab 
keletkezett, zenével, dallal, táncokkal, tündér-
ségekkel, mely sok-sok estén át fogja mától 
fogva gyönyörködtetni és elbájolni nemcsak 
a Király Színház közönségét, de minden szín-
padét széles e hazában, öregeket, ifjakat, gyer-
mekeket vegyesen. Mert valóban olyan kvali-
tásai vannak ennek az egyszerű, naiv meséjü 
daljátéknak, amelyek alkalmatossá teszik arra, 
hogy minden rendű és rangú és minden korú 
népség mulatságát és örömét találhassa benne • 

A Független Magyarország akkori kri-
tikusa Fáy Nándor azóta amerikai új-
ságíróvá lett. így irt : 

Kábító hatása az olyan sikernek, mint amilyen 
ma este ejtett meg szivet-lelket a Király 
Színházban, majd hogy elfogódottá nem teszi 
a színházi krónikást és a gyönyörű impressziók 
teljességét szinte kelletlenül bontja széjjel: 
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cinizmusnak tűnik akként elemezni a virág 
illatát, hogy szétszaggassa az ember a szir-
mokat, igy próbálván kikeresni, honnét árad 
az illat . . . Kié legyen a pálma : Bakonyi 
Károlyé-e, ezé a nagytalentumu iróé, aki az 
artisztika és á drámai tudás fényes értékeivel, 
eredendően magyar ihlettségében, Petőfi geniejé-
ből meritve szint, illatot, ragyogást,- drámába 
iormálta minden idők egyik legbájosabb költői 
elbeszélését, a János vitézt. . . Vagy Kacsóh 
Pongrác, a zeneszerző előtt hajoljon-e meg 
először a lobogó, hogy a magyar hangulatok-
nak oly megkapó virágait fűzte bokrétába, a 
komponáló készség ekkora teljességével állt 
ki legelőször a nyilvánosság elé s mindenek 
előtt, hogy a magyar zenepoézis szerény 
ösvényét egyszeriben igy megszélesítette hatá-
rozott erejű lépésével. Szóljon-e a dicséret 
Heltai Jenőnek, a kiváló poétának, akinek 
ezekből a verseiből, tartalmukból egyaránt, 
mint formájukból, a magyar érzésnek sugarai 
párhuzamos vonalakban terjednek . . . 

* 

A Hazánk-ban m. f . aláírással ezeket 
olvassuk : 

Egy-két év óta őszinte örömmel szemléljük 
azt a természetes és helyes i/ányu fejlődést, 
melyen a magyar operett- irodalom keresztül 
megy. Nem először szólalunk meg ma ezen a 
helyen, hogy a magyar tárgyú romantikus 
operett s a stilizált magyar zene mellett állást 
foglaljunk : a teljesülés felé közelgő vágy 
megelégedettségével jegyezzük fel tehát, hogy 
a Király Színházban tegnap este bemutatott 
János vitéz egy lépést jelent ebben a fejlő-
désben, még pedig a leghelyesebb irányban. 
Ezzel a darabbal eljutottunk a magyar operett 
korszakához, melytől hogy sok szépet és jót 
várhatunk, bizonyítja a tegnapi est zajos sikere. 
Nem szigorúságból tehát, de sőt, hogy a szer-
zők komoly törekvéseit honoráljuk, felemeljük 
a mértéket s nem a sablonos operett-kritika, 
hanem az irodalmi színvonal szempontjából 
vesszük bonckés alá munkájukat. A Király 
Színházban tehát egy magyar operett indult 
hóditó útra. Hogy a darab oly nagyszerű-e, 
mint amilyennek az entuziaszták hirdetik: 
sikere fogja megmutatni; mi igen jóravaló 
munkának tartjuk s ha nem is osztjuk a sok-
féle fellengző véleményt, a helyes irányú 
törekvési örömest honoráljuk. Hogy mennyi 
jubileumot fog érni, azt is a jövő fogja meg-
mutatni, valószínűleg kevesebbet, mint sokan 

remélik, mert a Király Szinház még nem 
jutott el oda, a közbizalom létráján, hogy egy 
sikeres darabját lassankint egész Budapest 
megnézze. 

* 

A Magyar Hírlap-ban Jób Dániel irt 
a „János vitéziről : 

A dolog ugy indul, hogy újszerűsége, egy-
szerűsége, művészi volta megkap. Az egész első 
felvonás ilyen. Meseszerű, idillikus, népies, a han-
gulat egy Tiszamenti falucska végének gyöngéd 
és naiv története, sallang, duhajkodás, etnográ-
fiai hatások nélkül, igazán az . . . 

. . . Bakonyi Károly rendkívüli ízléssel, helyes 
és finom érzékkel és feltűnő tartózkodással : 
éz alakokat, a beszédjöket, a vallomásaikat és 
fájdalmukat kivágta a könyvből és onnan a 
színpadra állította őket. Heltai Jenő uj ver-
sekbe foglalta a régi mesét, kegyelettel és 
szerénységgel és mégis ugy, hogy a maga 
nagy poézise uj csillogást ad neki. És közös 
társuk, Kacsóh Pongrác is, a zeneszerző, aki 
az átlagnak sokban fölötte álló muzsikát irt a 
„János vitéz"-hez, javarészben magyaros, nép-
dal-motivumok földolgozásából áll a muzsika 
s ez igen egyszerű és közvetlen. 

P. TÁRNOKY GIZI 
(Gonosz mostoha) 

Király-SzinhAz — János vitéz* 
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A Magyarország-ban Hervay Frigyes : 
Bakonyi Károly és Kacsóh Pongrác daljátéka 

emlékezetes sikert aratott tegnap a Király 
Színházban. A közönség szivét megfogta a 
kedves darab költői szépsége s megilletődéssel 
hallgatta a magyar motívumokból szőtt gyö-
nyörű zenét. Rendezés, kiállítás és elsősorban 
íz előadás méltó volt a szép darabhoz . . . 

A „János vitéz'1 a bem utat ó-ele" adáson ara-
•ott sikeréből következtetve, nagyon sokáig 
fogja dominálni a Király Színház játékrendjét. * 

A Pesti Hírlap Béldi Izor kritikáját 
hozta : 

A János vitéz-nek a nép és a nemzet tuda-
iban és kegyeletes kultuszában élő hősei ma 
>te testet öltöttek előttünk a Király Színház 
'inpadján és egyszerűségében is hatásos ter-

•szetességével, elbájoló históriájukkal mély 
atást keltettek a nézőközönségnél. Bakonyi 

roly, a Bob-herceg egyik társszerzője szó-
lhatta meg a Petőfi alakjait uj színpadi nyel-

'ea, ő tagolta jelenésekbe és öntötte drámai 
>rmába a Petőfi elbeszéléséből ismert esemé-
veket, — és munkája méltó az elődjeéhez; 
/. igazi poézis varázsával fogja körül a cse-

ekvényt és a cselekvőket . . . 
Fokozza munkájának hatását még a Heltai 

Jenő szép versezete, mely • az énekszövegek 
rendeltetésén és nívóján messze felülemelkedik. 

. . . Ehhez a poétikus szöveghez Kacsóh 

CS1SZÉR ARTHUR 
(Falu csősze) 

Király-Színház — .János vitéz* 

Pongrác igen értékes és dallamos zenét irt. 
Eddig a nagyközönség nem igen ismerte ; csen-
des, magába vonult professzor ő, aki — szinte 
hihetetlen ! — számtant és földrajzot tanit egy 
külvárosi gimnáziumban . . . Ma este mutatko-
zott be először mint zeneszerző — és egy 
csapásra meghódította a közönséget. Mert 
nemcsak alapos képzettségű és nagytudásu mu-
zsikus, de van invenciója és fotmaérzéke, 
melódiái elevenek, frissek és csaknem mind 
eredetiek, gyönyörűen tud színezni és jelle-
nezni, amellett kerüli a banalitást, mindég jó-
ízlésű és előkelő. 

Végül Szirti Gyula érdekes íóslás-
szerü kritikája Pesti Nap/ó-ban : 

Szép, tiszta, hangulatos est volt ma a Király 
Színházban. Ifjú erőknek rokonszenves meg-
nyilatkozása, amely elragadta azt is, aki már 
eltásult a színpadi hatásokkal szemben. Kezdet-
legességek, fogyatkozások, szinte naivitások 
akadtak ugyan a mai bemutatón, de minden 
a frissesség, az újság, az ifjúság jellemét viselte 
magén. És szertelen hibákkal szemben meg-
lepő szépségeket tért fel a mai operett. 
. . . Kacsóh Pongrác — a neve méról-holnapra 
ismertté lesz — nem épp elődök nélkül, de 
mégis nagy merészséggel a magyar ritmust 
szorosabban véve : a magyar népdal ritmusát 
hímezte bele az operett hangjegyei közé. 
Nemcsak a kísérlete, de az eredménye is fel-
tétlenül érdekes. Az első felvonásban egy kis 
remekművet vitt véghez, amelyből délibáb, 
furulyaszó, és „kalásszal ékes rónaság" tükrö-
ződik, a közönség valósággal elálmélkodott. 
De a másik két felvonáson keresztül «talán az 
anyag hibájától is már kevesebb mondanivalója 
volt. És mégis ebben a két felvonásban is 
megütött meglepő hangokat ugy, hogy nagy-
jából igazán szép sikere volt. 

fl nap 
Ugy tüzel mint egy h ő s s z e r e l m e s 
bár ifjú már rég volt 
a nap, kinek színpada 
az égbolt . 

Vén sz ínész . Megf igyel tétek? 
Hikor estwe van 
é s lebukik ö l tözőjébe , látni 
hogy az arca festve van. 

(sz.) 
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Próbálják az „Ezüst sirály"-t 
Telt házak és nem lankadó érdeklődés mel-

lett folynak még- a „Százszorszép" előadásai a 
Városi Színházban, de a színház igazgatósága, 
mint az mindenütt szokás, már hozzáfogott a 
legközelebbi újdonság előkészítéséhez és ideje-
korán megkezdte a próbákat, hogy mire elérke-
zik az ideie, készen álljon a bemutató. A soron 
következő újdonság, mint ismeretes, Buttykay 
Ákosnak Földes Imre szövegére irt u j operettje, 
amelynek a szerzők az „Ezüst sirály" cimet 
adták. Egyelőre csak a zöngorapróbákat kezdték 
meg az uj operettből, de erősen dolgozik már 
a zenekar is és megkezdődtek egyidejűleg a 
színpadi előkészületek is, mert az „Ezüst sirály" 
előadása nagy apparátust igényel. 

Az „Ezüst sirály" ugyanis, amely után a 
darab cimét kapta, egy vitorlás yacht és ez a 
tenger habjait hasitó fehér hajó az első felvo-
násban teljes életnagyságban meg fog jelenni 
a színpadon is, amely egy tengeri fürdőhely 
strandját fogja ábrázolni. A meglepő hatásnak 
ígérkező díszletek tökéletességét fokozni fogja 
az is, hogy a felvonás szereplői festői fürdő-

ruhában lépnek ki a színpadot benépe-
sítő kabánákból. Nagy hatásúnak ígérkezik a 
második felvonás díszlete is, amely egy előkelő 
tengeri fürdő legelső szállójának hallját ábrá-
zolja, a harmadik felvonás pedig a rakodó-
parton játszik a világítótorony tövében. 

Az „Ezüst sirály" nevü yacht, amely néhány 
hét múlva a Városi Szinház színpadán kiköi, 
hozza majd szinre a darab hősét, egy gazdag 
és előkelő fiatalembert, aki mindenüvé mint az 
árnyék követi ideálját, a fiatal és szép Xénia 
nagyhercegnőt, akinek azonban — ez a tragi-
kum — férje van. A lovag, aki különben ma-
gyar gróf, mindent megpróbál, hogy szerelmese 
közelébe juthasson, végül már inasai köze 
szegődik. Sokféle bonyodalom után a nagy 
állhatatosság végül mégis csak meghatja a 
nagyhercegnőt és mire harmadszor csapódik 
össze a függöny, a. fiatal, lobogó szivek meg 
találják egymást. 

Földes Imre érdekes szövegű meséjéhez 
Buttykay Ákos egészen újszerű és meglepő 
hatásúnak ígérkező zenét irt. A „bolygó görög 

Pázmán Ferenc, Csatay Janka. Sziklay József, B. Kosáry Emmy, Buttykay Ákos, Kerényi Gabi, 
Földes Imre, Sík Rezső, Király Ernő 

A Városi Színházban szinre kerülő ,Ezüst sirály* próbáján (Papp R. felv.J 
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a „Csibészkirály" komponistája uj operettjének 
partitúrájában egészen uj ösvényekre lépett. 
Akik már hallottak részleteket az „Ezüst sirály" 
zenéjéből, azt mondják, a közönség egészen uj 
Buttykayt fog megismerni ebben a zenében. 

Az előadás nagy eseménye lesz a két fő-
szereplő bemutatkozása a Városi Szinhézban. 
Az „Ezüst sirály" főszerepeiben ugyanis először 
lépnek fel a Tisza Kálmán-téren B. Kosáiy 
Emmy és Király Ernő, akik természetesen 
szintén javában próbálják már szerepeiket. 
Nagy szerepe van még a darabban a kitűnő 
Kerényi Gabinak, aki a másik női főszerepet 
játssza és Sziklay Józsefnek. Egy rendkívüli 
hálás komikai szerepre a Városi Szinház igaz-
gatósága Csatay Jankát szerződtette. 

Hogy mikor lesz a bemutató, arra vonatko-
zólag a szinház egyelőre még nem tud pontos 
választ adni, de a megkezdett próbákból arra 
lehet következtetni, hogy az „Ezüst sirály" 
már februárban kiköt a Városi Szinház szín-
padán. 

LENKEFFY ICA és VÁRKONYI MIHÁLY e hó 
25-én délelőttre hirdetett autogramm-délelöttje 
február elsejére halasztódik el. Most vasárnap 
nem lesz autogramm-délelőtt. 

Mi lesz a sláger? 
A Színházi Elet szerkesztősége uj 

pályázatot hirdetett a múlt számban 
ezzel a c ímmel , hogy : „Mi legyen 
a sláger?" 

Mi legyen a s láger? Erre a körkér-
désre tetszés szerint válaszolhat min-
denki. Az olvasó fantáziájában bele-
helyezkedik a direktori székbe és uril 
kedve szerint a neki tetsző szerzőkket 
irathat a neki tetsző témáról darebo 
és azt kioszthatja azok között a mű-
vészek között, akik között akarja. Mu-
zsika, tánc, variétészám, minden lehet 
a sláger. Valami különös téma, újszerű 
szereposztás, szinház és kabaré össze-
vegyítése . „Ahogyan tetszik" — mint 
védőszentünk Shakespeare mondta. 

A legírappánsabb válaszok közt pedig 
jutalomtételeket osztunk ki. 

Már eddig is számos válasz érkezeit 
be hozzánk arra a kérdésre, hogy : 
Mi legyen a sláger ? Ezeket a válaszo-
kat az újonnan érkezőkkel együtt a 
Színházi Elet jövő számában kezdi kö-
zölni a szerkesztőség. 

SZIKLAY JÓZSEF, VIGH MANCI, KERÉNYI GAÉI, SZIKLAY JENŐ 
a Színházi Elet boltjában az Autogramm-délelőttön 

(Papp Rezső felv.) J 
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Donna Anna 
Olimpia, Giulietta, Antonia különös, csodá-

latos történeteinek megálmodója, a német 
romantikus irodalom egyik legérdekesebb és 
legjellegzetesebb képviselője, E. T. A. Hoff-
mann tette meg egyik fantasztikus novellájá-
nak hősnőjévé Donna Annát, Don Juan utolsó 
végzetes szerelmét. Ebből a novellából irt 
hangulatos, drámai hatású operaszöveget Mo-
hácsi Jenő, aki mint opera-librettista nemrég 
debütált a Gajáry István zenéjére irt „Mak-
rancos herceg" szövegével. Formás, szinpad-
szerü, hatásos elgondoltságu operaszöveg a 
„Donna [Anna" is, amelyben Mohácsi jól ki 
tudta aknázni Hoffmann romantikus miszticiz-
musét. A verselése könnyed, festői allegóriák-
ban szálló és lágyan simul a zenéhez. 

A zene Nádor Mihály műve. Akik kabaré-
dalaiból, kis, rövidlélekzetü operettjeiből is-
merik Nádort, meglepetve fogják hallgatni a 
„Donna Anna" sokszavu zenekarát. Ebben a 
partiturában Nádor elsőrangú drámai muzsi-
kusnak bontakozik ki, uj kifejezési eszközöket ta-
lál és oly rutinnal ke-
zeli zenekarét,mintha 
mindig ilyen nagy 
apparátussal dolgo-
zott volna. Széles 
melódiák, jellegzetes 
hangulat festések 
szállnak fel a zene-
karból, ebben a mu-
zsikában van poézis 
és van drámai erő 
és az egész egysé-
gesen hat, biztos ive-
léssel megszerkesz-
tett zenei épület. Ná-
dor Mihály a „Donna 
Anná"-val bevonult 
a komoly operaszer-
zők sorába és az 
első sikerült kísérlet 
után előreláthatóan 
nagyobb feladatok 
megoldáséra is fog 
vállalkozni. 

A komponistán ki-
vül különben fi kar- • 
mester is szóhoz 
jut Nádor opera-
házi debutjénél. A 
Király Színház ked-

velt dirigense a főpróbán maga dirigálta mű-
vét és igy a leghivebben tolmácsolta engedel-
mes zenekarával azt; dmit kifejezni óhajtott. 

Az egyfelvonásos operának mindössze három 
szereplője van. Donna Annát, aki előbb mint 
valóság, majd mint vízió jelenik meg, Medek 
Anna énekli művészetének teljes pompájával. 
Nádor meglehetősen nehéz szólamot irt szá-
méra, de Medek Anna orgánuma diadalmasan 
győzi e nehézségeket és játékéban finom, 
poétikus alakítást nyújt. Kreislert, a vándorló 
muzsikust, Gábor József alakítja nagy stilus-
érzéssel és a szerepet pihent hangon, nagy-
kulturéju énektudással énekli. Kettejük együt-
tese biztosítja a darab sikerét és tartós meg-
maradását az Operaház játékrendiében. A har-
madik, kis szerepet, egy szállodai pincért 
Palotay Árpád énekli. 

Az Operaház nagy igyekvéssel és sok sze-
retettel állította ki idei első újdonságát, amely 
— igen helyesen — fiatal magyar tehetségek-
nek adott alkalmat a megszólalásra. 

Gábor József, Nádor Mihály zeneszerző, dr. Dalnoky Viktor főrendező, 
M. Medek Anna, Palotay Árpád 

Nemzeti Operaház: „Donna Anna" (Papp R- felv.) 
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Csortos, a zsonglőr 
A magyar drámai színészek között 

talán testileg a legügyesebb Csortos 
Gyula. Egyformán képes nem csak a 
legtökéletesebb művészi alakításra, ha-
nem a legszéditőbb variété-bravurra is. 
A magasugrástól a késnyelésig, a 
trapézmutatványoktól a legválogatottabb 
zsonglőr attrakciókig, minden variété-
műfajt tud Csortos. A kommün alatt 
foglalkozott is azzal a gondolattal, hogy 
itt hagyja Magyarországot és elmegy 
külföldi variété-szinpadra. 

A nagyközönség a Farkas-ban esz-

mélt rá először Csortos ilynemű hajlan-
dóságaira. Molnár ezt a ragyogó szere-
pet úgyis irta meg Csortosnak, hogy 
— különösen az álomjelenetben — 
excentricszerü groteszkségekkel lehes-
sen hatni. Azóta is gyakran lehetett 
olvasni, hogy Csortos hátat fordit a 
színpadnak és variété-művész lesz 
belőle. 

Ezt a szándékot ugyan sose valósí-
totta meg, de ahol csak szerét teheti, 
csinál magának prózai darabokban vala-
milyen variétészerü betétet. A legna-

gyobb tökélyre ezt a Sze-
relem vására-ban vitte, a 
Vígszínház idei nagyszerű 
slágerében. Egy unatkozó 
festőt játszik. Japán kimo-
nóban jelenik meg a szín-
padon, hegyes vitőrkarddal 
és almákkal kezében. Az 
almákat sorra feldobja, célba 
veszi és el is kapja, röpté-
ben felspékeli a vitőrre. 
Olyan ügyesen, olyan szé-
dítő gyorsasággal és bizton-
sággal csinálja, hogy az 
embernek eláll tőle a léleg-
zete. 

A Szerelem vásárá-nak kü-
lön vonzóereje Csortos zsong-
lőrmutatványa, amely olyan 
ötletes és érdekes, hogy 
hasonlót hivatásos variété-
művészek is alig tudnak pro-
dukálni. 

Mondanunk is fölösleges, 
hogy Csortos különösen 
büszke erre a képességére. 
A színjátszó művészetét, 
amelyben pedig az elsők 
elsője, nem tartja olyan 
sokra, mint diákos zsong-
lőr tréfáit, egészséges és 
vakmerő kedvteléseit, ame-
lyekben alapjában véve szin-
tén egy gazdag művész-
egyéniség nyilatkozik meg. 

HERCZEÜ JENŐ, RÓZSAHEGYI KÄLMÄN, NÉMETH JULISKA 
Apollo-Kabaré — „A pénzember' 

(Papp R. felv.) 
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Pest 
Szenes Béla legújabb könyve 

„Legkedvesebb barátom", szólítja meg uj 
könyve előszavában Szenes Béla kötetbe fog-
lalt írásainak hősét : Budapestet. Novellák, 
apró rajzok, krokik, színdarabok váltakoznak 
ebben a kedves, tartalmas könyvben, emberek 
beszélnek, szenvednek, szeretnek és bukfen-
ceznek benne, de a hőse mégis valamennyinek 
Pest. A pesti levegő, ennek a nem javítható, 
rakoncátlan nagy-gyerek városnak atmoszfé-
rája alól kerülnek ki Szenes Béla alakjai, 
szinte bántó pontossággal megfigyelt figurák, 
amelyeket mint valami ördöngös bábjátékos, 
virtuóz ujjakkal mozgat a magasból a való 
élet színpadán az iró. Szenes Bélát is utóiérte 
a népszerű humoristák végzete : minden Írá-
sában humoreszket látnak, mindegyikből gúnyt 
és szatírát igyekeznek kiolvasni a felületesek. 
Korántsem akarjuk ezzel azt állítani, hogy 
Szenes nem humorista. Hiszen vidámságának 
egészen újszerű derűje, kedves, gamines mo-
solya szerezte meg számára azt a népszerű-
séget, amelyet ezek a sorok fokozni aligha 
tudnak. De a csörgősipka nála is igen gyak-
ran csak álöltözet, a kacagás mögött a való 
élet fájó sóhaja rebben meg és a vidám arc-
cal bemutatott vidámságok sokszor kemény 
életigazságokat dörögnek felénk. 

A „Sétatér" cimű hosszabb novella, amely a 
kötet tartalmát megnyitja, vagy a színpadról 
jól ismert „Vasárnap este tizkor", amely szin-
tén egyik értékes daiabja a „Pest" cimű könyv-
nek, a legjellegzetesebb Szenes-irások ebből a 
fajtából. Mély poézis csendül meg bennük és 
tele vannak finom emberismerettel. A novellák 
szubjektív hangja, egyszerű elbeszélő-modora 
csak emeli a hatást, amit ezek az írások az 
olvasóra tesznek. Kevés iró ismeri annyira a 
pesti pszihét, mint Szenes Béla. 

A színdarabok jelenetek, elsőrendű színpadi 
érzékről tesznek tanúságot. Mint a novellák-
ban, Szenes ezekben is ura a helyzetnek, ru-
tinos anélkül, hogy modorossá lenne, tud uj 
helyzeteket és uj beállításokat találni mondani-
valói számára. És a rövidlélekzetü rajzok, a 
kis krokik ! Ezekben egészen uj sort tálal fel a 
Szenes ember néven is népszerű kedves Sze-
nes Béla. A helyzetek fonáksága mellett itt a 
stílusa is hozzájárul a vidámsághoz talpraesett 
ötletek és tótágast álló meglepetések cserél-
getik fel egymást, ellenállhatatlanul pajkos, 
kacagtatóan vidám. 

Uj kötete végtelenül kellemes és sok tartal-
mas olvasnivalót nyújt, egy kellemes, rokon* 
szenves írót minden erényével revelál. Könnyed 
és finom Írások kedvelői a gourmet Ínyenc-
ségével forgathatják a „Pest" című kötet lap-
jait, mely előreláthatóan Szenes Béla egyik 
legnépszerűbb könyve lesz. 

Nevet nem emliteK 
Egy 
hangverseny elmaradt, mert a k ö z ö n s é g 
uto lsó percben lemondott é s nem jelent 
jneg. (sz.) 

HARASZTHY MlCI 
Apollo Kabaré; »Hattyúdal" (Papp R, felv.) 
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Éva és a férfiak 
— A Magyar Szinház legközelebbi újdonsága • 

Magyar ciklust rendez ebben az évben a 
Magyar Szinház. Drasche~Lázái Alfréd után 
ismét magyar szerző jut szóhoz a Magyar 
Színházban, ahol — ritka eset — egy szinész 
színjátéka kerül legközelebb bemutatásra. A 
szerző Kardos Andor, akit a közönség régóta 
különben is jól ismer a Magyar Szinház szín-
padáról. „Az éjjeli menedék hely "-ben Szatén 
szerepét játszotta Biró Lajos Hotel Imperial 
cimü drámájában pedig Juskievics tábornokot 
alakította. 

Kardos Andornak első komoly irányú darabja 
ez, amelyet még a színházi benfentesek is 
nagy érdeklődéssel várnak. A szinjáték szokat-
lanul hosszú ideig — négy évig — készült és 
szokatlanul rövid idő alatt — két héten belül — 
fogadták el. Mikor Beöthy László elolvasta a 
darab utolsó jelenetét, azonnal meghívta Kar-
dost és megkötötte vele a szerződést. Annyira 
megtetszett neki a szinjáték, hogy a szerző-
désbe, amelyet 1919 december 15-én állítottak 

ki, a következő, kivételes drámaírók szerződé-
seiben is csak ritkán szereplő mondatot is 
bevették : „Bemutatandó 1920 február 10-ig. 
Esetleges elhalasztás esetén . . . korona pönálé 
fizetendő", 

Az olvasópróbát megtartották már, de a 
„Tüzpróba" zsúfolt házai következtében a 
premierről még beszélni sem lehet és igy nem 
lehetetlen, hogy a szerző s?ép summa pénzt 
fog kapni a darabjáért, amelyet nem mutattak 
be. Erre azonban aligha kerül sor, mert szokat-
lan nagy lelkesedéssel fogadták a színészek az 
olvasópróbán a darabot, amelynek szereposz-
tása a következő : 

É v a é s a f ér f iak 
Szinjáték 3 felvonásban 
Irta KARDOS ANDOR 

SZEMÉLYEK : 
Esslingen Róbert báró Törzs Jenő 
Éva, felesége-.. ... ... 
Elzi, Róbert nővére... 
Laci báró, férje 
Vezekényi Péter — „ . 
Károly, Éva fivére ... 
Nicolson professzor 
Hallovics titkár 
Fánika 

GŐZÖN GYULA, MIHÁLYI VILCSI 
Apollo-Kabaré : , Hattyúdal" (Papp R. [elv) 

Z. Körmendy Sári 
Andorffy Ida 
Abonyi Géza 
iiray Tivadar 
Z. Molnár L. 

. ... Vágó Béla 

. Réthey László 
S. Komlóssy lika 

Inas... Rohonczi Jenő 
Történik Róbert báró palotájának fogadó-

szobájában. Idő : ma. 
A főszerepet Z. Körmendy Sári, a szinház 

újonnan szerződtetett tagja játssza. Meghatóan 
kedves szerepe van a szinház második újonnan 
szerződtetett tagjának is, S. Komlóssy Ilkának, 
akit a közönség bizonyéra nem felejtett még 
el a Vígszínházból. A Tatárjárásban, a Tanító-
nőben és több darabban volt főbb szerepe. 

A szinjáték meséje rendkívül érdekes. Azzal 
kezdődik, amivel a darabok rendszerint vég-
ződnek : esküvővel. Közvetlenül ezután szeren-
csétlenség éri a fiatal férjet, aki súlyoson 
megbetegszik és szanatóriumba viszik. A fiatal 
asszony egyedül marad, illetőleg a férj legjobb 
barátja vigasztalja. Itt kezdődik aztán a két 
férfi élet-halál harca a ragyog« szépségű és 
tisztalelkü asszonyért. 

Tarnai Ernő rendezi az újdonságot, amely-
nek mindhárom, felvonása egy bárói dolgozó-
szobában iátszik. , 
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Ilona, a nyoszasik 
A Vígszínház legközelebbi újdonságénak, 

Ruttkay György „A nagyvilági nő" cimü víg-
játékénak második felvonása egy előkelő bel-
városi cukrászdában játszik. Hogy teljesen 
indiszkrétek legyünk, meg is nevezhetjük pon-
tosan a színhelyet : a Gerbeaudban bonyolódik 
íj darab tetőfokéra. A cukrászda: II. felvonósban 
természetesen szerepel a fő Gerbeaud-kis-
asszony is, Ilona kisasszony, a budapesti argot 
szerint „nyoszasik", akinek ha nem is fő, de 
fontos szerepet irt Ruttkay. A szerepek kiosz-
tásánál Faludi Jenő igazgató megkérdezte, 
kinek szánta Ilona szerepét. 

— Szeretném, ha Molnár Aranka játszaná, 
— felelte Ruttkay. 

— Lehetetlen — mondta Faludi direktor — 
Molnár Arankának ez lenne első fellépése az 
évadban. Már pedig erre az alkalomra jóval 
nagyobb szerepet szántam neki. 

De a szerző nem engedett, nem akarta el-
árulni, miért ragaszkodik ehez a szereposz-
táshoz. 

És másnap — Molnár Aranka megjelent 
a próbán. Mindenki csodálkozott. Faggatták is 
e művésznőt, mi hát a rejtély kulcsa. Végre 
nztán Faludi Gábornak elmondta Molnár Aranka 
e következőket : 

— Ruttkay felkeresett és közölte velem, hogy 
amikor a darabját két évvel ezelőtt megirta és 
édesanyjának felolvasta, az utóbbi igy szólt : 
Mily kár, hogy Molnár Aranka nem tagja már 
a Vígnek. ö tudná csak igazán eljátszani az 
Ilona nehéz és igen fontos szerepét. Most aztán, 
hogy sor került a darabra, örömmel hallotta, 
hogy Molnár Aranka újra tagja a színház-
nak. És én noha tudom, hogy az elmúlt két év 
alatt kinőtt az efféle szerepekből — fejezte be 
Ruttkay — mégis kérem, játssza el a szerepet. 

— Annyira megfogott Ruttkay beszéde 
— mondta Molnár Aranka Faludi Gábornak — 
hogy igy feleltem : Ezt az óhajt teljesíteni kell. 

— Nemesen felelt — jegyezte meg Faludi 
Gábor — Látom, hogy megérdemelnek tőlem 
mindent az én tagjaim. Ma is egész délelőtt 
azután jártam, hogy a Vígszínháznak minden 
egyes tagja mindennap városi kenyeret kapjon. 

— Viszont a direktor az egyetlen az egész 
világon, akinek nem a tagjai keresik meg a 
kenyeret, hanem megfordítva — mondta Mol-
nár Aranka. 

li&A OAK T U D J A 

INTIM PISTA, hogyan volt az lehetséges, 
hogy bár három estén nem játszott a szín-
ház az országos gyász miatt, mégis az 
eredetileg kitűzött napon ünnepelhették 
meg a „ János vitéz" ötszázadik előadását ? 

— Ha röviden felelek erre a kérdésre, 
nem is hiszik el. A „János vitéz"-nek 
ugyanis tényleg csütörtökön volt az öt-
századik előadása. A Király Színházba» 
market mult héten észrevették, hogy kis 
tévedés történt. Megfeledkeztek róla, hogy 
évekkel ezelőtt három estén Fedák Sári 
és a rendes együttes a Várszínházban is 
játszotta a darabot és igy a csütörtöki 
jubileumi előadás voltaképen az 503-ik 
lesz Budapesten. A diszes meghívókat 
azonban ekkor már szétküldték és így 
nem akarták korrigálni a statisztikai té-
vedést. A háromnapos szünet következté-
ben aztán csütörtökön valóban az ötszáza-
dik előadást ünnepelhették meg. 

— Igazán érdekes ez a véletlen. Persze 
Zsazsa most hosszú ideig nem fog uj 
szerepben föllépni? 

— Egyelőre a színházzal együtt örül 
a „János vitéz* uj nagy diadalának. De 
a legközelebbi hetekben azért mégis meg-
nézhetik egy uj szerepében. Fedák Sávit 
ugyanis egy régebbi szerződése az Apollo 
Kabaréban való vendégjátékra kötelezi. 
Ez a vendégjáték a jövő műsor alkalmá-
val lesz esedékes. Zsazsa egy rendkívül 
érdekes magyar darabban fog föllépni és 
Rózsahegyi Kálmán lesz a partnere. A 
,János vitéz"-t azért tovább játssza és 
előadás után megy majd az Apolloba. 

— Ott leszünk majd a premieren. Igaz. 
hogy a Télikert gazdát cserél ? 

— Igaz. Megváltozik a címe és a jellege 
is. A közel jövőben már Anonimus-szia-
ház lesz a neve és uj tulajdonosai kinc 
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varietét csinálnak belőle. Ez egy egészen 
újfajta specialitás, amilyen nálunk még 
nem volt és nagy meglepetés lesz Buda-
pest számára. 

— Hogyan haladnak az ,Ezüst sirály" 
előkészületei ? 

— Köszönöm kérdésüket, nagyon jól. 
A legközelebbi napokban már megkezdőd-
nek a színpadi próbák. A sok szenzáció, 
amit a Buttykay—Földes-operett igér, 
megint egy ujjal szaporodott. Kerénvi 
Gabinak, aki Kosáry Emmy mellett a 
másik női főszerepet játssza, lesz egy 
ruhája, amely a színpadon, a nézők szeme-
láttára fog rövidülni. Mikor először énekli 
el dalát, a ruha rendes hosszúságú, illetve 
rövidségü lesz, az első ismétlésnél azon-
ban már rövidebb lesz az alj és mire a 
nagy tapsokra — mert biztosan nagy 
tapsokat fog kapni — harmadszor is el-
énekli dalát, már térdigérö lesz a ruha. 

— Valami uj moziszenzáció nincs ké-
szülőben ? 

— Van az is, még pedig magyar film-
esemény. A Corvin-filmgyár most készül 
nagyban Heltai .Jenő nagysikerű regényé-
nek „A lll-es'-nek felvételeire. A mult 
héten volt az operaestnek a felvétele, 
amelyen a bécsi Operában Selfridge ur 
közreműködésével ellopják az amerikai 
parafakirály leányának egyik fülbevalóját. 

Paulini Béla alszik a Balaton-kávéházban 

A felvételre statiszták gyanánt a Corvin-
gyár jóbarátai estélyi ruhásán, frakkosau 
ellátogatott a gyár zuglói telepére és ig y 
az operaházi nézőtér a filmen igazán im-
pozáns képet fog nyújtani. Felvétel után 
a gyár közelében lévő vendéglőben nagy 
ünnepi vacsora volt, amelyen a vendége-
ken kívül a gyár technikai személyzete 
is résztvett. Még szónoklat is hangzott el 
A kitűnő főszinpadmester felköszöntötte 
„A 111-es" illusztris szerzőjét, Heltai 
Jenőt. Nagyon sikerűit, talpraesett be-
széd volt. rA magyar irók számára, mondta 
többek között, már nemcsak a deszka, 
hanem a lepedő is világot jelent /• 

— Mi hír a különféle külföldi szerződ-
tetésekről ? 

— Csak egy biztosat tudok. A berlini 
Metropol-szinház igazgatósága szerződtette 
Sándor Stefiit és üezsőffy Lászlót, a 
Royal Orfeum kitűnő művészeit az egész 
hónapra terjedő vendégjátékra. A két, 
magyar miivész Zerkovitz-dalokat fog 
előadni Berlinben. 

— Kétségkívül nagy sikerük is lesz. 
Hát a házasságok berkeiből nem tud valami 
érdekeset ? 

— Tudnék épen, de ne szólj szám, nem 
fáj fejem. A Színházi Elet a múltkoriban 
úgyis megjárta nagyon. Egy igen kedves, 
szép és fiatal színésznőnk menyasszony, 
de azzal a föltétellel, hogy visszavonul a 
színpadtól. A vőlegény még azt is ki-
kötötte, hogy fiatal arájának a neve se 
ferdüljön elő többé színházi lapban. Mint-
hogy azonban ezt a kikötést egyik fél 
sem hozta nyilvánosságra, bizony meg-
esett, hogy a Színházi Elet leírta a mű-
vésznő nevét, mint művésznőét. Kis híja, 
hogy a jóakaratú buzgóság miatt vissza 
nem ment a párti. Szerencsére a dolog-
nak nem lett komolyabb következménye, 
de azóta nagyon meggondolom, milyen 
hymen-hireket árulok el. 

— De legalább most már azt mondja 
meg, ki volt az a bizonyos szép, kedves 
és fiatal színésznő ! 

— Azt meg éppen nem mondom el. 
Csókolom a kezeiket, a viszontlátásra f 
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A csodaernyő 
Ugy hangzik, mint valami operettcim, pedig 

ezúttal igazén nem színpadi meséről, hanem 
igazi történetről van szó és az ernyő is valódi, 
közönséges esernyő, Falus Eleknek, a kiváló 
iparművésznek a tulajdona. Különben nem is 
olyan közönséges ernyő. Valóságos talizmánja 
a kitűnő Falusnak, aki semmi kincsért nem 
válna meg tőle. Öt éve nevezheti magát Falus 
az ernyő boldog tulajdonosénak. Nem éppen 
ez az ernyő volt eredetileg féltett kincse, de 
ez az ernyő lett az eredeti szerzeményből. Falus 
öeknek azelőtt sohasem volt esernyője. Fel-
tűzte a gallérját, nem bánta, ha a nyakába is 
esik, legfeljebb, ha nagyon zuhogott, kocsiba 
ült. 1915-ben megpillantott egy Váci-utcai üzlet 
kirakatában egy ernyőt. Meglátni és megvásá-
rolni pillanat műve volt. 65 koronába került, 
ami az akkori idők szerint nagy pénz volt. Az 
ernyő és Falus ettől kezdve elválhatatlanok let-
tek. Mindenüvé magával vitte, még akkor is, ha 
szép idő volt, a kabalájának tekintette, rosszul 
érezte magát, ha nem volt vele az ernyő. Egy 
évi boldog együttlét után azonban baleset érte 
az ernyőt. Egy borús délutánon séta közben 
kicsúszott Falus karja alól és a kövezethez 
ütődve eltört a nyele. 

A tragédia a Váci-utcában történt és Falus 
azonnal bevitte ernyőjét születési helyére, az 
ernyőüzletbe, ahol ujabb 50 koronáért uj nye-
let készítettek, I9T7-ben ujabb baleset érte az 
ernyőt : Falus leszállt a villamosról, az ernyő 
beleakadt egy tiszt kardjába és végighasadt a 
elyme. Újra áthúzták, potom 160 koronába 
került az egész, de megint ép volt. A mult 
évben egy vihar kifordította Falus ernyőjét. 

Eltörött valamennyi drótja, uj vázat kellett 
készíttetni az 19I7»ből való uj selyem alá. Ez 
is megtörtént, potom 134 koronába került. Egész 
vagyon feküdt mér az ernyőben, amelyen egyet-
len porcika sem volt már a rési, eredeti ernyő-
ből, amelyet kabalának hordott Falus, csak egy 
kis kapszli a végén volt még az egykori ős-
ernyő maradványa. A mult héten azután ez is 
bucsut mondott gazdájának : valamelyik szín-
házban leesett és elgurult : Falus most azon 
gondolkozik, csináltasson-e uj kapszlit az er-
nyője végére, vagy pedig álljon meg most 
már az uj ernyőalkatrészek beszerzésében. 

Dalok az öltöző ajtajából 
1. A kezed 

Bársonypuha és hószinü 
Kurcsu, finom a két kezed, 
E két fehér vonal között, 
Megidvezülve vétkezek. 

Már csak azért is búmuloia 
Mert — ó bus bánatrengeteg — 
Egyikkel e kettő közül 
Fogsz majd kidobni engemet. 

2. Az ajkad 
Az ajkad gyötrő szomjat olt, 
Feher mezon lázszinü folt, 
Piros mosolygások hona 
S hazug sirások otthona. 

Az ajkad csöppnyi szédület 
Az ajkad édes mézszüret 
Az ajkad : könny egy halk dalon . . . 
— (,'sak ó ne nyisd ki angyalom ! 

3. ? ? ? ? ? 
Nem láttad azt magad se még ! 
Holdas mezőn árnyékmesék. 
Vagy rózsahalk bágyadt szirtek 
— Csókok pirossá festi meg. — 

De láttam én, de én tudom 
Add a fülecskéd, megsugoiw 
A titkomat, mely összetép : 
Láttam a hátad közepét ! 

4. A hajad 
Millió finom, hosszú szál, 
Ha rá a napsugár száll 
S onnan kacéran rámkacsint, 
Mintha selyemből volna mind. 

Hatalmad tőle óriás, 
Fejecskéd tőle glóriás, 
Homlokod tőle liljomos 
S — frizérnéd tőle miljomos. 

5. A lábad 
Kát lábad karcsú és mágus 
Két kis cipőcskéd szalagon 
Két harisnyád kacér selyem 
Két kis gödör a térdeden. 

Két kis kapocs, selyemszalag. 
Kát rózsás esik csipkék als><<. 
— lm. összefogtak ellenem 
Tovább mesélni nem merem. 

Török Rezsó 

á K g M w g j J r & j r — x / D E a R c s j í i n T H ó E c s ö m z 
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Ki s eseuegés irodalomról, müuészelről. — fl jöuő müüészi programmja 

naturalizmus é s denaturalizmus 
Kétségtelen, hogy mindenki a hatalmas 

Tambourmajor bottal súlyosbított sujtásokban 
es prémben gazdag orosz kucsmás óriásokra 
gondol, akik tenor és bariton között ingadozó 
hangon vezényelnek a sorakozó autóknak és 
roagántogatoknak. 

Nem ezekről van szó. A hátsó művész-bejáró 
tövében meghúzódó kis páholy lakóihoz veze-
lett az utam ezen a héten. Ők tudnak mindenről. 
Ók látnak mindenkit először. Figyelő szemük 
előtt vonul be a szinházba partitura, darab, 
leszkető szerző, gőgös hősszerelmes, bágyadt 
zenekari tag, elkényeztetett primadonna, min-
denre, még náluknál is jobban fülelő újságíró. 
Őket illeti meg az első felelet, mert ők kapják 
ez eíső kérdést. 

Csepke bácsi — Opera 

— Montja kérem itt van az igazgató ur? 
végy nem keresett valaki ? vagy játszik ma 
Y. kisasszony ? vagy nem hagytak részemre 
:« egy csomagot? A kis fülkében, vagy a kis 

fülke előtt zajlik le a Ief frissebb irodalmi vita, 
apró és kevésbbé apró kulisszaügyek. A portes 
ott áll, cigarettázik, jobbára pipázik és ha!> 
gat. Hallgat és szívja magába a füstön kivi; 
a£ összes tűzről pattant szenzációkat. 

Hát ezért látogattam meg őket ezen a héten. 
hogy halljak én is valamit. 

Az Operaháznál a legendás hirü Csepke 
Gábor, vagy csak röviden Csepke bácsi, nagyon 
kedvesen fogad. Hisz régi ösmerősök vagyunk. 
Félrehúzódunk ketten a kis padkára, nem zavar 
bennünket a körülöttünk nyüzsgő emberáradat, 
szép lassan elbeszélgetünk. 

— Hát köszönöm szépen csak meg vagyok 
valahogy. Családom is egészséges hála ister. 
Csak ez a szörnyű drágaság ne volna, mer: 
tessék elhinni, ide s tova nem tudja az ember, 
hogy mihez kezdjen. No de majd csak lesz 
valahogy, fő hogy megint magyar világ var;. 
A nyáron a vörösök elszedték a kis fehér-
megyei viskómat. Szinte beteggé tett a dolog, 
de hét ezt is megusztuk. Visszakaptam a kis 
birtokot. Nem éltem volna tul, ha elveszítem. 
Az ember öregségire összekuporgat valamics-
két magának, érthető, hogy ragaszkodik hozzá. 

— Pa/í-e sok dolga Csepke bécsi ? 
— Tetszik tudni tulsok nincs, de a felelős-

ség-. Nagyon kell vigyáznom, hogy az intézet 
ne károsodjon. Huszonhét esztendeje vagyok 
ezen a helyen, még semmi baj nem történt. 
Remélem ezután se lesz. 

— Mikor látott utoljára előadást ? — kér-
dem elmenőben. 

— Operaelőadást még nem láttam. Mikor is 
mehetnék, csak ha beteg vagyok. Akkor meg 
fekszem. No nem igaz ? 

— Hát a felesége, az csak jár az Operába f 
— Nem igen jár, az az jár, mert páholy-

nyitogató. 
— No, de a gyermekek ? 
— A gyerekek moziba járnak. 
Búcsúzom Csepke bácsitól. Az a néhánv 

perc amit vele töltöttem, ugy hatott ráur., 
mintha kis faluban, jól befűtött dacos kemence 
mellett tanyáztam volna. 
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A Király Színház kapusa csak szezon óta 
trónol a hátsó bejáratnál. Augusztusig bujkált 
a vörösőrök elől s egyszerre pottyant a di-

Nép Gyula — Király Színház 

szes méltóságba. Nagyon szigorú különben. 
Látszik hogy hosszú ideig volt háborúban. 

Alászolgája, kiált felém az üvegajtón ke-
resztül Szandalits József. Huszonhét év óta van 
a Nemzeti Színháznál. 

— Bizony ez nagy idő — hangsúlyozom. 
— Bizony ez nagy. Mikor idekerültem leg-

alább huszonhéttel voltam fiatalabb. 
— Mennék is én nyugdíjba, meg nem is. 

Reumés vagyok szörnyen. De ha arra gondo-
lok, hogy itt hagyom a posztomat, hát elszo-
rul a szivem. 

Hát nem is megyek. 
— Mi újság a színháznál ? 
— Mindig akad egy és más. Ma két urnák 

r.ehány beszerzési ügyét intéztem, belebolon-
dul az ember az árakba. 

— Szörnyű — mondom én egy cipő egy 
vagyonbq kerül. 

— Ezt aztán a legjobban értem, mert magam 
is cipész vagyok. Tessék elhinni, hogy a nyers-
anyag teszi. Es a munkabér ugyancsak nagyon 
nagy számadás. 

— Mondja kedves Szandalits, kit szeret 
legjobban a színháznál. 

— Egyformán szeretek én mindenkit. Vaíein 
senki sem gorombáz. Én is tudom a köteles-
ségemet, alig lehet baj . . . Na igen a növen-

Szandalits József — Nemzeti Színház 

dékekre van egy kis panaszom. Állandóan itt 
kravalizálnak. Hova is húzhatna a szivük más-
hova, mint ide. Búcsúzásnál egy kis ajándékot 
csúsztatok oda, valami régebbi szívességért. 
Tiltakozik, nem akarja elfogadni, de azután 
mégis belenyugszik. 

— No hát akkor hálából mondok valamit 
Bort csak a Rökkszilárd hatba tessék inni, de 
szombat, vasárnapot kivéve, mert akkor 
vizezik. 

A kis Wesselényi utcai bejárónál csipem el 
Szakmány Józsefet, a Magyar Színház cer-
berusát. 

Négy éve vigyáz már az Unió drámai szín-
házára. Azelőtt rendőrségi hivatalnok volt s  
mint rendőrellenőr többször megfordult hiva-
talosan a színháznál is. Talán éppen innen 
datálódik az ösmeretség. 

— Sok gondunk van most a nyugdijkérdés 
miatt. Nagyon kevés az állami nyugdíj, speciel) 
a rendőrségieknek nagyon kevés. Igazán nem 
tudnék a színház nélkül megélni. Most ujabban 
hallom régi kollegáktól, hogy több nyugdijat 
kapunk majd. Bizony ránk férne á rendezés, 
mert óriási a drágaság. 
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Szakmány bácsi — Magyar Szinház 
A Vígszínháznál szobájába találom a derék 

Kiamarovitz Józsefet, a népszerű „Józsi"-1. 
Mindjárt a feleségéről kezdett beszélni. 
— Tetszik tudni — mondta szomorúan, 

hogy annak idején a Gombaszögi nagysága 
esete alkalmával a telefonhoz sietve meg-

Józsi bácsi — Vígszínház 

csúszott s agyrázkódást szenvedett. Azóta 
szélütötten fekszik otthon. Nagyon nagy baj 
ez egy szegény családnak. 

— No Gombaszögi Frida után ő is maid 
felépül gyorsan, vigasztalom én a derék Józsit. 

— Soká tart, soké tart — mondja panaszosan. 
Azután a színházról kezdtem beszélni. 
—• Mondja Józsi, látott már előadást ? 
— Hogyne láttam volna. Tiz évig az irodában 

voltam. Este volt időm. 
— No, melyik darab tetszett legjobban ? 
Habozik. Bátorítom. 
— Megmondom nyíltan. Nekem a Diákélet 

volt a kedvencem. 
Az interview ezzel véget ért. ,—les. 

Simon Károly — Városi Szinház 

Lánc 
S z ó l a költő, vezérigazgató ur 

megkövetem, 

fizessen elő, elsején jelenik meg 
egy Kötetem. 

Jól van, szól a láncmil l iomos 
megrendelem előre, 
Kérek 4 vaggont belőle . 

(sz.) 



SZÍNHÁZI ÉLET 31 

H M E R M f T L n R E â É W 
IÊUÂ: PIERRE DECOURELLE. 

(Folytatás) 
XIX. 

A H A L Á L O S Í T É L E T . 
Pearl autója sebesen iramodott ama gép' 

kocsi nyomában, amelyen Sankara Siva pap-
nőjével a külváros felé száguldott, de csakhamar 
rgy harmadik autó követte az első kettőt. 
Carslaket elszédítette az ütés, amelyet Tom 
Carlton mért a fejére, de mire támadói az 
utcára jutottak, már magához tért és első 
gondolata volt, hogy a kincset ismét vissza' 
szerezze. Letámolygott az utcára, de Pearl és 
Carlton épen akkor szálltak autóba. Carslake 
nem habozott, odafutott egy vesztegelő bér-
autóhoz és felrántva ajtaját beugrott: 

— Hajtson mindig e kocsi után ! — kiáltotta 
a soffőrnek. 

Az első autó Sankarával és társaival egy 
elhagyatott, különös formájú ház előtt állt 
meg. Perl éppen akkor ért a ház elé, mikor 
a hinduk mögött bezárult a kapu. 

— Maga maradjon itt, — mondta Carltonnak, 
— én bemegyek, tudni akarom a gyürü titkát. 

Ezzel kiugrott z kocsiból és a kapuhoz sie-
tett. Zörgetésére egy hindu nyitott ajtót, de 
amikor Pearl kijelentette, hogy a főpapnővel 
óhajt beszélni, tagadólag rázta fejét. 

— De nekem okvetlenül beszélnem kell 
vele ! — kiáltotta dacosan Pearl és félrelökve 
a meglepett kapust, besietett a házba. 

Több szobán futott át, de senkivel sem 
A filmet január 26-töl kezdve egy héten át 

találkozott. Végre az egyik ajtó mögül beszél 
getés hallatszott. A fiatal lány habozás nélkül 
nyitott be. A tágas teremben több hindutó 
körülvéve, a főpapnő állt Sankarával, aki 
épen átnyújtotta a szerencsésen megtalált 
gyürüt. Pearl odarohant és kikapta kezéből 

— Én az életemet kockáztatom érte, minden 
veszedelemmel szembe szállok és nem akarjá-
tok elárulni a gyürü titkát! — kiáltotta a 
meglepett csoport felé. — Akarom tudni, mi 
rejlik a csodálatos gyémánt mögött. 

A főpapnő igyekezett megnyugtatni Pearlt. 
de szavai nem hatottak. A fiatal lány most 
már hangosan követelte, hogy avassák őt is 
a titokba, majd mikor erre senki sem muta-
tott hajlandóságot, felkapott egy antik vázát 
és beledobta a gyürüt. 

— A gyémánthoz nekem van jogom. Az 
apám szerezte meg és én csak visszaszereztem 
attól, aki tőle ellopta. Ha nem akartok be-
avatni a titokba, nem engedem át a gyürüt 
sem. Senkié se legyen ! 

E szavakkal az értékes kincset tartalmaz 
vázát kidobta az ablakon . . . 

Tom ezalatt az autója mellett türelmesen 
várakozott Pearlre. Észr.e sem vette, hogy a 
közelében másik autó áll meg, amelyből 
Carslake szállt ki. A kalandor azonban azonnal 
megpillantotta a várakozó újságírót és oko-
sabbnak találta, ha nem kerül elébe. Ellenkező 

játssza az „Omnia" mozgóképpalota. 

„FOTÓ ü fényKépészeti 
«gg szaküzlet 

BUDAPEST, 
Rákóczi-utSO. 

Eladás nagyban és Kicsinyben. Te le fon: József 2 8 — 3 2 . 
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irányba haladt tehát fürkéző tekintettel kém' 
lelve a csendes házat. Lassan megkerülve az 
épületet és nesztelenül haladt előre a túlsó 
oldalon, amikor egyszerre zaj ütötte meg 
fülét. Az egyik emeleti ablak üvegje csöröm-
pölve tört össze, valami súlyos tárgy röppent 
ki rajta és odaesett lábai elé. Carslake csodál' 
kozva nézett a földre s majd kővé meredt 
bámulatában : a fűben ott csillogott előtte a 
darooni Siva gyűrűje. 

Gyorsan felkapta a nem remélt drágaságot, 
autójához futot t és váratlanul megszerzett 
zsákmányával száguldott vissza a városba. 

Pearl meggondolatlan tettének rettenetes 
következménye lett. A főpapnő kijelentette 
Sankara előtt, hogy ha huszonnégy óra alatt 
vissza nem szerzi a gyürüt, a halál fia. Pearlt 
azonban, mert megfosztotta őket a végre 
megszerzett kincstől, halálra itéli. Intésére 
izmos hinduk ragadták meg az ijedtségtől 
dermedt fiatal lányt és bevitték a kínzó-
kamrába, amelyet Pearl látott már egy izben, 
amikor Sankarát megkorbácsolták. Anélkül, 
hogy védekezni tudott volna, megkötözték, 
majd a főhóhér egy vastag kötélen felhúzta 
egy csigán a kamra menyezetéig, ugy hogy 
fejjel lefelé függött. A kegyetlen hinduk ezután 
egy forró szurokkal teli vashordót toltak be 
a kamrába és odaállították pontosan Pearl 
alá. A kínok minden kínjával hal meg az, 
aki ebbe a füstölgő, fekete oldatba belezuhan. 
Pearl dermedten nézett farkasszemet a biztos 
halállal. Tudta, hogy vége van, csak azt nem 
értette, mire várnak még. Pedig csak akkor 
rémült volna meg igazán, ha látta volna, mi 
történik a kinzókamra mellett lévő szobában. 

Azt a kötelet ugyanis, amelyen Pearl a 
csigán át a menyezetig húzták, kivezették 
az ajtón a másik szobába, ahol egy falba 
erősített szöghöz kötötték. A főpapnő ezután 
egy kis kalitkát hozott be, két fehér patkány 
futkározott benne. A főpapnő kinyitotta a 
kalitka ajtaját és egy kis asztalt tóit a kötél 
alá, amely az asztal peremét érintette. A pat-
kányok néhányszor fel és alá futkároztak az 
asztalon, azután mohén estek neki a kötélnek 
és éles fogaikkal rágni kezdték, A kötél 
rostjai egyre foszladoztak, a kötél egyre lazult, 
Pearl mind közelébb jutott a-gyilkos szurok' 
hoz. A fiatal lánynak eszébe jutott Tom. Ha 
most itt volna, bizonyára kiszabadítaná ebből 
a rettenetes helyzetből. 

És Tom nem is volt ekkor már messze. 

Pearl hosszú elmaradása nyugtalanná tette 
Otthagyta az autót és idegesen járta körül a 
házat, mint az imént Carslake. hogy nem 
leli'e valahol Pearl nyomát. Az egyik ablak-
ból egyszerre az imádott lány sikoltását hal-
lotta. A fal kiálló réseibe kapaszkodva pilla ' 
natok alatt felkúszott az ablakhoz, amely 
egyenesen a kinzókamrába nyílott. Egy szem-
pillantás elegendő volt ahhoz, hogy áttekintse 
a helyzetet. Beugrott az ablakon és épen a 
kellő pillanatban kapta fel a kötélen függő 
Pearlt, mert különben lezuhant voina a forró 
szurokba. A katlan mellett álló hóhér rá 
akarta magát vetni a szabaditóra, de Tom 
izmos kézzel meglökte ugy, hogy az zuhant 
a szurokba, ahol — ha késik — Pearl lelte 
volna halálát. 

Tom ezután megszabadította Pearlt kötelé-
keitől és browningját maga elé tartva meré-
szen rontott ki a kinzókamrából. A főpapnő 
és kísérete rémülten hátráltak a váratlan 
jelenés elől és még mielőtt magukhoz térhet 
tek volna, Tómnak sikerült kijutnia a meg-
mentett Pearllel az autóhoz, mely gyors iram-
ban vitte őket vissza a városba. 

XX. 
A P Ó K 

Carslake belátta, hogy New Yorkban nincs 
már többé maradása. Váratlanul és szeren-
csésen birtokába jutott a kincsnek, legfőbb 
ideje, hogy eltűnjön dicstelen szereplése szír-
teréről. Mindent előkészitett az utazásra, mái-
háit elkészítette, de indulás előtt, még bőven 
lévén erre ideje, elment egy kerti vendéglőbe 
reggelizni. Szép. derűs, napsugaras délelőtt 
volt. Carslake arcán nyoma sem látszott az 
utóbbi napok izgalmainak. Helyet foglalt a 
terasszon, gazdag reggelit rendelt és mikor a 
pincér a dúsan megrakott tálcával visszatért, 
nekilátott falatozni. 

Történetesen ugyanekkor New-York rendőr-
főnöke is ebbe a vendéglőbe ment reggelizni 
nagyobb társasággal. Carslake közelében tele' 

bársonyos, 
előkelő 
l e i n t e t a d , 
diszkrét, 
behízelgő 

^ finomságú 
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pedtek le egy asztalhoz, de a rer iőrfőnök 
háttal ült a kalandor felé. Carslake azonban 
megismerte a rettegett rendé rfőnököí, pilla-
natra arcába szállt a vér, de a következő 
percben megnyugodott. De hirtelen szélroham 
keletkezett. A rendőrfőnök szeméhez kapott. 
Egy porszem szállt szeme szögletébe és kinzó 
fájdalmakat okozott. A társaságában lévő egyik 
hölgy udvarias mozdulattal zsebtükröt nyúj-
tott feléje, amelynek segítségével eltávolithatta 
a kinos idegent\szeméből, de a tükör nem csak 
a porszemet fedezte fel előtte, hanem a távo-
labb ülő Carslaket is. A rendőrfőnök felugrott 
és a banditára vetette magát, de akkorára 
már az is észrevette a veszedelmet és futás-
nak eredt. A vendéglő egész személyzete utána. 

Vad hajsza indult meg. Carslake mint üldö-
zött vad rohant végig a sétány utjain, hegyen 
le, sziklán föl, de a tér egyre kevesbedett 
közte és az üldözők közt. Még csak annyi 
ideje maradt, hogy a gyémántgyűrűt egy szikla-
repedésbe rejtse, azután megadta magát. Fél-
óra múlva a veszedelmes gonosztevő már a 
Sing-Sing fegyház lakója volt . , . 

Pearl Standish ezalatt fájdalmas levelet 
kapott. Sankara értesítette, hogy a huszon-
negyedik óra elmulóban van s ő készül a 
halálra. Még csak egy reménye van : Pearl. 
A gyűrűt nem találta meg, de szövetségese 
talán segíthet rajta. 

Pearl nem habozott. Telefonált Tom Carlton 
nak s vele együtt sietett Sankara felé. Az elő-
szobába érve beszélgetés zaja ütötte meg 
fülüket. Siva papnője már megelőzte őket. 
Az óra letelt, a szerencsétlen meszticnek bűn-
hődnie kell. Abban a pillanatban, mikor Pearl 
és Tom a szobába léptek, az egyik hindu 
hurkot vetett Sankara nyakába és pillanatok 
múlva a szerencsétlen fiatalember megszűnt 
élni. 

Pearl és Tom dermedten álltak meg a küszö-
bön e rettenes gyilkosság láttára. A papnő 
szava riasztotta fel őket: 

— Ez a lány oka mindennek I — kiáltotta 
haragtól remegő hangon. — Fogjátok el őket ! 

Még mielőtt védekezésre gondolhattak volna, 
izmos karok ragadták meg őket. A főpapnő 

Derdiedas krém, púder, szap-
pan ÉS Dekolle-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenül 
szépít 

az újságírót kíméletlenül megkötöztette, 
azután a fiatal lányhoz fordul t : 

— Ha éjjel tizenkét órára nem szerzi meg 
a gyürüt és a gyémántot, ez a fiatalember 
osztozik Sankara sorsában ! 

E szavak után a hinduk falragadták a te-
hetetlen Tomot és a főpapnővel együtt autóba 
ülve elrobogtak. Pearl csak most ébredt 
tudatára annak, milyen rettenetes helyzetbe 
került. Miatta ártalmatlanul kell elpusztul-
nia Tómnak, akit szeret. Igen, szereti ezt a 
kedves, rokonszenves fiatalembert, aki annyi-
szor mentette meg már az életét ! Most 
rajta a sor, hogy viszonozza ezt. 

Távozóban egy estílapot vett, abban olvasta, 
hogy Carslaket elfogták, de a gyémántot 
nem találták* meg nála. Világos volt előtte, 
hogy a kalandor elrejtette a kincset. Az első 
feladat tehát Carslakeval beszélni, megtudni 
tőle, hol van a gyémánt. A következő perc-
ben Pearl autója már gyors iramban haladt 
a fegyház felé. A fegyház igazgatója udvaria-
san fogadta a dollárkirálynő kérését : két őr 

, eléje vezette Carslaket. 
— Tom Carltont elfogták a hinduk. — 

szólt remegő hangon Pearl. — Ha éjfélre ineg 
nem szerzem a gyürüt, kivégzik. Minden árt 
megadok érte : mondja meg, hol találom a 
gyürüt. 

Carslake szeme felvillant. 
— A gyürüt megkaphatja tőlem miss Stan-

dish, de előbb ki kell engem innen szaba-
dítania. Menjen a Vörös lámpáshoz címzeit 
korcsmába és keresse meg ott Pókot. A többi 
már az ő dolga. 

Az őr hozzájuk lépett, jelezte, hogy vége 
van a beszélgetésnek és visszavezette cellá-
jába Carslaket. Pearl pedig robogott autóján 
a Vörös lámpás-hoz. Rut, piszkos kis lebuj 
volt a Sing-Sing közelében. Tolvajnépség, 
betörők tanyája. Itt találta meg a Pókot, 
egy hajlotthátu, fogatlan vénember, akineic 
elmondta jövetele célját. 

— Hm, hm, — mondta az öreg — a dolog 
nem könnyű, de nem is lehetetlen. Mindenek-
előtt azonban pénzbe kerül. Tizezer dollár 
az ára. 

Pearl kinyitotta táskáját és egy bankjegy-
csomót vett ki belőle : 

— Itt van ötezer dollár foglalónak. A töb-
bit tiz perc múlva megkapja. Addig teg*e 
meg az előkészületeket. 

Az öreg csodálkozva nézett a különös te-
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remtésre és szótlanul átvette a pénzt, Pearl 
pedig autójába ült, elment a Noght and Day 
(Nappal és éjjel) bankba, benyújtott egy csek-
ket és mielőtt a tiz perc letelt volna, vissza-
tcrt a Pók'hoz. 

— Itt van a pénz, fogja ! 
— Lehetetlen! — hüledezett az öreg. — 

Honnan a csodából szedte oly gyorsan, éjnek 
idején ezt a hatalmas összeget? 

— Azzal ne törődjék. A fö most, hogy a 
pénzemért megkapjam, ami t k ia lkudtunk. 

Az öreg néma bámulattal bólintott. Az 
ablakhoz lépett, kinyitotta és kihajolva rajta 
meglóbált egy kézilámpást. És az ilyen éj-
szakában adott fényjelnek gyakran csodálatos 
hatása van! Az öreg sunyin mosolygott, 
visszaakasztotta halyére a láfnpást, betette 
az ablakot és nyugodtan leült helyére. Hosszú 
kínos percek teltek el. Az óramutató vesze-
delmesen előrehaladt, már csak másfél óra 
hiányzott é j f é l i g . . . Végre, végre! Kívülről 
lépések zaja hangzott, nyilott az ajtó és be-
lépett — Carslake. 

Kitűnően végezted dolgodat öreg, — 
szólt nevetve a vén emberhez lépve, anélkül, 
hogy ügyet vetett volna Pearlre. — Köszönöm. 

A bandita ezzel menni készült. A Pók 
dühösen felpattant helyéről. 

— Ohó, nem addig van az barátom ! KI' 
szabadulásodat ennek a hölgynek köszönheted, 
aki nem sajnált tízezer dollárt a te hitvány 
személyedért. De ezzel szemben te kötelezted 
magadat a gyürü visszaadására. Bennem van 
zsiványbecsület ! Én nem engedek meg ilyen 
turpisságot.^de azzal a gyűrűvel ! 

Carslake tudta, hogy Pókkal nem lehet 
tréfálni. Elsietett és rövidesen visszatért a 
rejtekhelyén szerencsésen megtalált gyűrűvel, 
amit átnyújtott Pearlnek . . . 

Tom Carlton ezalatt halálfélelmek között 
megkötözve ült egy karosszékben Siva hívői-
nek házában. Egy félmeztelen szerecsen már 
fente a kardját és vigyorgó pillantásokat 
vetett a rémüldöző áldozat felé. Már csak 
néhány perc hiányzott az éjfélből. És ekkor 
autó állt meg a ház előtt. 

Pearl a gyűrűvel Siva. főpapnőjénél akart 
jelentkezni, de Hasszán — a főpapnő egyik 
hive — fogadta és átvette tőle a gyürüt. 

— Majd én beviszem, — mondta. 
Ehelyett azonban bement a másik szobába 

és egy széntartóba rejtette a gyürüt, a fő-

papnőnek pedig azt jelentette, bo^y Pearl 
visszatért ugyan, de a gyürü nélkül. 

— Akkor mindkettővel egyszerre végzünk ! — 
kiáltotta a főpapnő. 

De Hasszán alattomos cselekedetének tanuja 
volt. A nyitott ablakon át két villogó szem-
pár figyelte, hová rejti a hindu a gyürüt és 
mikor Hassíán távozott, bemászott az abla-
kon Carslake, aki igy ismét birtokába jutott 
a kincsnek. De védője akadt Pearlnek is. A 
vén Pók nem bizott Carslakéban és titkon 
nyomon követte a dollárkirálynő autóját. 
Abban a pillanatban érkezett, amikor a hóhér 
épen végezni akart Tómmal. A szerencsétlen 
újságíró sikoltására az ajtón át Pearl, az 
ablakon a Pók és cinkosai siettek segítségére. 
A váratlan támadás meglepte a hindukat, 
hanyat-homlok menekültek. 

Pearl a Pók segítségével megmentette Tom 
életét, de a gyürü nem volt meg ! 

XXI. 

A GYÜRÜ T I T K A 
Pearl Standish másnap reggel még az előző 

est fáradalmait pihente ki, mikor megszólalt 
a telefon. 

— Ha a gyürü nyomába akar jutni, elve-
zethetem Carslake rejtekhelyére. 

A Pók beszélt. 
— Hová menjek? 
— Redmanstreet 4. Carslake ott van a 

barátnőjénél, Cicely Lloydnál. Én is ott 
leszek. 

y- Jövök! 
Alig tette le Pearl a kagylót, ismét fel-

emelte a készüléket. Carlton szerkesztőségébe 
telefonált és megkérte, várjon rá a sarkon, 
Carslake felkutatására indulnak. 

Tom pontos volt, mint mindig. Az autó 
sebesen száguldott velük a Redmanstreet 
sarkáig, ott már várta őket meghitt embe-
reivel a vén Pók. 

— Benn van a csapdában ! — szólt diadal-
masan, — most megfogjuk. 

Az öreg betörő valóságos rajongója lett 
Pearlnek. A tűzbe tudott volna menni érte. 

Carslake valóban a barátnőjénél időzött. 
Közölte vele, hogy szökniök kell. Legfőbb 

HüicTÍÍlalrat villannyá] ntónyom nélkül, azemOlcsflt, patta-
najaialalltu uast, sreplöt, fagyást végleg eltávolít GÁOG 
kozmetikai Intézet. »Muzem:-karut 18. Szépségápolás, rán-
cok eltávolítása Email borogatóvizzel. Bűrfehérítökréii^ 
pader, Bzapp&n, hajeltávolltÓBzer, az öbbzob pzépöégápolá'.-
hoz Bzttkségee nyerek »zcttiüldése. Telefon • Jó7e f 102 -b7. 
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ideje már NewYorko t más, nyugodtabb 
hellyel felcserélni. Mialatt a térképet t anu l ' 
Hiányozták, amelyen Carslake ut irányukat 
magyarázta, a kalandor éles fülét léptek halk 
zaja ütötte meg. Gyorsabb volt, min t üldözői. 
Hirtelen fö l ránto t ta az aj tót és kirohant. 
A leskelődőket meglepte ez a nem várt for-
dulat, szétrebbentek és ez a pillanat elegendő 
volt ahhoz, hogy Carslake felrohanjon a pad-
lás felé vezető lépcsőkön. 

De Pearl, Tom és a többiek sem voltak 
restek. Utána vetették magukat Carslake ki-
jutott a ház lapos tetejére és a kémények, 
padlásnyilások közt bukdácsolva rohant előre. 
A többiek utána. Legelői Pearl. A sokemeletes 
ház szélén Carslake hirtelen megállt. A ház 
tűzfalát a szomszédos házéval egyetlen vas-
gerenda kapcsolta össze. Alatta feneketlen 
mélység. A kalandor nem habozott. Rálépett 
a veszedelmes hidra és megindult a halálos 
szakadék fölött előre. De még a gerenda 
közepére sem ért, mikor az innenső végén 
már feltűnt Pearl alakja. A fiatal lányt most 
sem hagyta el bátorsága. Meggondolás nélkül 
lépett a veszedelmes ösvényre és elindult 
Carslake után. 

Ez a merészség dühbe gurította a kalandort. 
Hogyan ? Ez a fiatal lány merészkedik vele 
minduntalan szembe szállni ? Dacos elhatá-
rozással megállt, megfordult , bevárta Pearlt 
és mikor oda ért hozzá, hata lmas ütést mért 
rá. A fiatal lány elvesztette egyensúlyát és 
alábukott. A rémület ordítása hangzott az 
innenső oldalról Tom és a többiek éppen 
ebben a percben értek a tető szélére. Szeren-
csére Pearl most sem vesztette el lélek-
jelenetét: a kezeivel megkapaszkodott a vas-
gerendában és ugy függött ég és föld között. 
Ez az incidens azonban egérutat engedett 
Carslakenak, aki gyorsan eliramodott, Tom 
pedig nem törődve vele, sietett Pearl meg-
mentésére. A fiatal lány félájult volt mikor 
Tom az ölében visszahozta a gerendáról. 
Szőke fejét odahajtotta megmentője vállára, 
szemeit lecsukta. A fiu nem állta meg, hogy 
forró csókot ne lopjon a kedves a jkakra . Erre 
a csókra visszatért az élet Pearl ereibe. 

— Gyorsan u tána ! — kiáltotta. 
A kis csapat visszatért a házba és belé-

pett a szobába. De akkorra már Carslake 
óvatos barátnője is eltűnt a fészekből. Ott 
maradtak azonban árulónak a kiterített tér-
képek : valamennyi Indiát ábrázolta. 

— Megvan! — kiáltotta Pearl, — Indiába 
sz-knek. Gyorsan 1 Milyen hajó indul ma 
Indiába ? 

Tom előkotorászott a zsebéből egy reggeli 
lapot. 

— Két ha jó is indul, — mondta rövid ke-
resgélés után, — az egyiket talán elérjük 
még. 

Autón robogtak a kikötő felé, de Carslake 
már időt nyert és egy gyorsjáratú teherha-
jón utazott India felé. Pearl és Tom a később 
induló teherhajóra jutottak . . . 

Történetünk Siva darooni templomatan ér 
véget. Néhány héttel a legutóbbi események 
után egy magányos férf i jelent meg a hatal-
mas templomban. Oda lépett az isten szobra 
elé és annak hüvelykujjára illesztette a sokáig 
nélkülözött gyürüt. Carslake volt. Csodálatos 
ragyogással telt meg e pil lanatban a templom. 
A nehéz kőszobor, mintha nagyot sóhaj toit 
volna, megfordult tengelye körül és alatta egy 
nyilás vált láthatóvá, amelyben ragyogó fehér 
kr is tályprizma hevert 

Ez volt tehát Siva t i tka ! 
Carslake kéjes vigyorgással meredt a cso-

dára. íme, tehát mégis sikerült ! Ö jutott a. 
titok és ezzel a hata lom birtokába. De a 
következő percben a jkára fagyott a mosoly : 
a templom túlsó végében egy ismerős alak-
jelent meg előtte, Vanamaki, Siva főpapnője. 
A felfedezett t i tok láttán a papnő feljajdult 
és oda aka r t rohanni , de Carslake megelőzte. 
Felragadta a kristályprizmát és a papnő felé 
forditotta. Vakitó fénysugár lövelt ki a külö-
nös tárgyból. Vanamaki megállt, mintha 
földbe gyökerezett volna a lába, aztán meg-
rázkódott és egyszerre eltűnt helyéről. Szét-
foszlott, mint a pára . 

Ez hát az isteni titok ! 
Aki ura e t i toknak, a világ ura is eg; úttal ! 

Carslake diadalmasan nézett maga körül. 
Most már jöhetnek üldözői! olyan fegyvere 
van, amely minden ellenséggel szemben meg-
védi. És mintha a végzet űzne vele tréfát : e 
pi l lanatban feltűntek valóban ellenségei. Ott, 
ahol az imént a párává foszlott papnő állt, 
megjelent Pearl és Tom, akik még idejében 
érték utói a gonosztevőt. Carslake szila? 
diadalordítással akar ta a sugárzó kristályt 

Estély cipőK G E R O N E L , 
BUDAPEST 
Kossuth Lajos-u. 4 
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felijük irányítani, hogy egyszerre végezzen 
velük, fl; Tom megelőzte. Villámgyorsan ug-
rot: melléje, kiragadta kezéből a fegyvert és 
feléje irányította. És Carslake ugyanugy 
párává foszlott, mint az imént a főpapnő. 
A kristály sugárzása pedig megszűnt. E két 
büntetéssel kiapadt ereje. Évszázadokra van 
ismét szükség, amíg visszanyeri. 

Tom visszatette üregébe a varázsszert és a 
kőszobor csikorogva visszafordult heljére. 
Az Isten ujján a lila gyémánt ragyogott. 

A kalandok véget értek. A drágakő eljutott 
rendeltetési helyére, a gonoszok elvették méltó 
büntetésüket. Pearl mélyen Tom szemébe 
nézett. Az ifjtt pedig megszólalt : 

— Csókolj meg, Pearl. Csókoljuk meg itt 
egymást. A mi győzelmünk megmutatta Sivá-
nak. hogy van a főidőn egy mindennél na-
gyobb hatalom : a szerelem ! 

A két fiatal ajk hosszú csókban egyesült. 
Pearl Standísh és Tom Carlton ezután vissza-

tért New-Yorkba, ahol a lapok csakhamar 
hasábos tudósításokat Írhattak a dollár-
királynő és a kiváló riporter esküvőjéről. 

(Vége.) 

K n l l i ä n v n b a f gyöngyöket, p la t inát ,használ t ék-
?yí I l l l d l t J U f t a l szereket mindenkinél drágábban 
»esz Székely Emil ékszer i iz lee . Budapest, Király-
utc« 51. Teréz-templommal szemben Cimre tessék 

figyelni. Te le fon : József 105Ü5. 

végleg eltávolít Bach Mell«! 
kozmetikai Intézete. MindennemE 
szépséghibák keisiése, azeplöel 

távolítás, ráncok kisimítása. arcgőzrtiés és arcmasszáz» ja-
Unyos bérletben. Budapest. VII., Alm'lsay-nto 8. szám 

- 'ö l ^y icdr i i sza t , ondulác ióval bajmosás, man ik f i r . szép-
égapoíás és fagykozelés. Mérsékelt árba.' e lsőrangú 

tri oka. Tan i t vánvok tel jes k iképzésre fe lvé te tnek . C i í r : 
Szántóné, V I . , Horn E d e -u tca 12. s s . 

H&lssálaiiat 

Urlüiánst. aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany- és 
üstpénzt igen magas árban £ r g V a l d S X k y 

veszek VII. Dohány-u <10 ékszerüzlet 

17000 Kazinczy 
M 0 & 9 Y V E T B u d aPe s t ' Dohány.u. 1. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (Károly-körnt sarok.) 

Steiia Maris. Csoda-
gyerek. Ninette 

Nagy sikert hozott a Teréz-köruti Intim 
Kabarénak, ennek a népszerű kis színháznak 
szerdón bemutatott u j műsora, amely három 
pompás egyfelvonásost s kitűnő u j tréfákat, 
magánszámokat vitt a közönség elé. 

Boross Elemérnek irodalmi kvalitásokban 
bővelkedő Ste/Ia Maris cimü drámája mély 
hatást váltott ki a közönség-bői, amihez nagy-
ban hozzájárult Forgács Rózsinak, a kitűnő 
vendégtnűvésznőnek művészi játéka. Partnerei 
Abonyi Géza és Doktor János szintén meg-
érdemelték a sok tapsot. 

Folytonos kacagást és jókedvet varázsolt a 
nézőtérre Urai Dezső pompás bohózata „.4 
csodagyerek". A kitűnő Szeless Elza és Mészáros 
Alajos vitték sikerre a darabot s ugyancsak 
Szeless Elza vitte sikerre a „Ninette" cimü 
énekes bohózatot is, amely Balassa Emil át-
dolgozáséban, Komjáti Károly betétszámaival 
vetekedik a legjobb francia bohózatokkal. 

Szekula Jene i sk mulatságos vígjátékéban, 
„A ti!aIomfáu-hun Asztalos Mária és Sugöi 
Gyula kapott sok tapsot, valamint Somló 
Ferencnek „A képviselőjelölt" cimü tréfájában 
is. A magánszámok egytől-egyig a kitűnő irók 
és zeneszerzők művei. Ezeket, valamint a 
darabokat a már említetteken kívül Cseresnyés 
Erzsi, Virágh Rózsi, Kiirthy Teréz, Cseh Iván, 
Kiss Lajos, Kovács Andor, Arányi és Török 
vitték sikerre és igen előnyösen mutatkozott 
be a pesti közönség előtt a szinház uj tagja, 
Sugái Gyula is. Doktor János rendezése. 
Kovács Andor konferálása és A/pár János 
zongorakisérete is minden dicséretre érdemes. 

WBPÍ&iS? : , - s . , $ 

olvashat 8 koronáért a 

kölcsön-
könyvtárból 

Hét fő tő l—vasárnap ig 
1920. jan. 26-tól, febr. 1-lg O'M'NTA 

Egy dollárkirálynő kalandjai 
ö l ö d ésíjefBjezá rési l i e s é n y e V à Z T 5 , 0 1 y -
A regény t a f i l m m e l I r t f t . P i e r r e D e eou rce l l e 
párl inzamoeaa a .,9ztn-
:: házi Élet" közli. :: Ffiszereplfl : Pearl White 

L e n c é r n a gépselyem, mindennemű fonalak fehér, fekete, sötőkék, Bzürke, tá-
borizöld, piros szinre festve, bármely méretre or sóxva g y o r s a n 
k é s z i l l : E l s ő Esztergomi F o n á l - ów. K e l m e f e s t ő Gyárban. 

December 1-tfll: Budapest, 1., Atlós-ut 11. sz. 



SZÍNHÁZI ÉLET 

Uj könyvek 

A NEMZETGYŰLÉS megnyitásának napján a 
Nemzeti Szinház Dobsa Lajos „Első István 
király" cimű történeti színművét fogja előadni. 
A darabhoz Pékár Gyula irt prologust. 

BÉKEFFY LÁSZLÓT, a népszerű színészt 
színpadi szerzőt az Apollo-Kabaré tagjai so-
rába szerződtette. 

AZ OPERAHÁZ legközelebbi reprize ,A mester-
dalnokok" lesz, amelynek előadásán dr. S2é-
kelyhidy Ferenc először énekli Walter sze-
repét. 

REINER FRIGYES, a drezdai operaház kiváló 
magyar karnagya a napokban rövid tartózko-
dásra Budapestre érkezett és ellátogatott az 
Operaház előadására is. 

AMBRUS ZOLTÁN, aki nemrégiben súlyosabb 
természetű bronchitisben megbetegedett és 
hosszabb ideig ágyban fekvő volt, már fel-
kelt és mint örömmel értesülünk, a biztos 
gyógyulás felé halad. Egyelőre még a szo-
bát kell őriznie és a Nemzeti Szinház igaz-
gatói teendőit most Ivdnfi Jenő látja el. 

SUGÁR TERIT az Andrássy-uti Szinház tagjai 
sorába szerződtette. 

NIZSINSZK1 VASZLAV, a világhírű orosz tánc-
művész súlyos idegbeteg. Márkus Emília 
most a férje. Párdány Oszkár társaságában 
Svájcba utazott, hogy leányának, aki Ni-
zsinszki felesége, segítségére legyen és ha 
lehet, Budapestre hozza az egész Nizsínszki-
családot. 

BATTISTINI, a világhírű olasz baritonista a 
közeli hetekben a bécsi Volksoperben fog 
vendégszerepelni és hir szerint ellátogat 
Budapestre is. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ legközelebb felújítja 
Szigligeti Ede kedves vígjátékát a „LiIiomfí" t. 

Az alábbi ismertetett irodalmi újdonságok meg-
vásárolhatók a Színházi Élet boltjában (VII, 

Erzsébet-körut 29.) 
SZABADSÁG, SZERELEM a Petőfi két költői 

ideálja a cime annak a kedves versgyűjteménynek 
amely Petőfi líráinak legdrágább gyöngyeiből van 
össze válogatva és Ízléses karton kötésben 
Jaschick Álmos festőművész cimjegyével diszitcu 
tokban 26 koronáért kapható. 

A FRANCIA NYELV TANKÖNYVE FONETI 
KUS RENDSZERBEN. A fonetikus nyelviskola 
angol tankönyve után most adta ki a francia 
nyelv tankönyvét, mely azon elvből indul ki, 
hogy a tanuló már 3 hó alatt e'sajátiihalja a 
hétköznapi életben szükséges szavakat. Á ta l4K 

BARBUSSE UJ KÖNYVE MAGYARUL, Henry 
liarbusse-nak, a Tűz világhírűvé vált szerzőjé-
nek uj könyve, a Világosság cimű regény most 
jelent meg magyarul, Schöpflin Aladár kitiinö 
fordításában. Ez a regény is a háború témájává 
foglalkozik, mély és széles távlatú képet test az 
emberiség háborús szenvedéséről. Egy köznaj 
életű fiatal embernek, gyári kis hivatalnoknak 
sorsában szimbolizálja a háború poklába bele-
került ember lelki átalakulását, amint kispolgári 
hétköznapi gondolkodása a saját szenvedése és 
a mások szenvedésének hatása alatt mind jofc-
ban kimélyül és végül a humanitás magaslataira 
emelkedik. A regény gyönyörű nyelven van irva. 
alakjai olyan erővel vannak megjelenítve, Îîogy  
szinte látja őket az ember élni és mozogni. Az 
igen szép kiállítású 24 ives könyv ára 20 korona. 

ROYAL-KABARÉ 
MINDEN ESTE »/a 7 ÓRAKOR 

vasár- és ünnepnap d. a. ' i 3 órakor 

Szenzációs uj műsor! 

Karinthy Frigyes, Lovászy 
Károly, Mihály István, 

Kőváry Gyula, Forró Pál, 
Uray Dezső ésGosztonyládám 

tréfái. 

ímeriltai rendszer az átai toBSfeedBlein terén. 9' 
Rendkívül célszerű ujitást léptetelt életbe a kitűnő himevii HcShnger 
Henrik órás és ékszerész. A cég magánosoktól bizományba átvesz 
ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a legkedvezőbb feltételek mellett 

áruba bocsájt. Ezen újítással ugy az eladó mint a vevő részére nagv 
előnyöket biztosit. H E L L I N G E R H E N R I K IV., Türr István ú'ca 9 félemelet (Yfcci-n'oa Rarok.) 
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A legszebb, legérdekesebb, legaktuálisabb és 
a mi a fő, legolcsóbb könyvek kaphatók 

a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában, Budapest, VII., Erzsébet-körat 29. 
Adjj Endre költeményei: 

Halottak élén. Igy is tör-
ténhetik. Illés szekerén. 
Ki látott engem. Magunk 
szerelme. Menekülő élet. 
Minden titkok versei-
ből Szeretném, ha sze-
retnének. Uj versek. 
Vér és arany. Köteten-
kint 

Ambrus Zoltán ö s s z e s mun-
kái, kötetenkint... 

Arciibasev : Szenvedély ... 
A Színházi É 'e t : Művészeti 

fllmanach-ja ... 

Babits : Pávatollak, versek 
Balázs Sándor: Kis város 
Balzac két elbeszélés .. ... 

1 8 . -

12.— 

10.— 

12.— 

1 8 . -

1 6 . -

3.20 

Barbusse : 
Világosság, regény 

Ford. ; Srhöpíiin Aladár 
(Most jelent meg)... 20.— 

Fényes Samu : Mátyás.'szin-
darab 12.-

Fövárosl színházak műsora 
számai legnagyobb része 1.20 

Garr ick : Szerelem vására. 6 — 
Gerhart Hauptmann: Atlan-

tis- - - 1 8 -
Harbon : A titok, regény... 24.— 
Heltai Jenő : A 111-es ... 18. -
Herczeg Ferenc: Tűz a pusz-

tában 18 — 
— Az élet kapuja 16.— 
— Fekete lovas . . . . . . 12.— 

Heves i : Az igazi Shakespeare 20.— 

Jerome K. Jerome : 
Egy naplopó tűnődései 

Ford.: Karinthy Fri-
gyes és Emma ... ... 20.— 

Cholnoky : Piroska 10 — 
Csatho K. : Varjú a torony-

órán ... 22.— 
— Ibolyka 12.— 
— Pókháló 

Dickens : Egy élet küzdelmei 12.— 

Karácsonyi ének 3.— 

Drasclie : Tűzpróba . . . ... 20.— 
Tfizkereszt 23.— 
Enyém vagy . . . 18.— j 

Eötvös : Kartoausi 30 — j 
Erdős Renée : Az élet király-

nője 35.— ! 
Farkas i » r e : Melódia,.. . . . 12.— I 

— Szent tavasz.. . . . . . . 15.— i 

K a b o s : Két halott regénye 3.— 
Kaffka Margit: Csendes vál-

ságok 35.— 

Klasszikus regénytár r égebbi 
és újonnan megjelent 
kötetei. 

Knut Hamsun: Az anyaföld 
áldása 24.— 
— Viktória, uj, olcsó 
regény, kötet... 3.— 

Krúdy: Asszonyságok dija 30.— 
Miatyánk évéből . . . 15. -
A betyár álma ... 16.— 

Lakatos : Hamupipőke... ... 16.— 
Leroux: A halál után ... 12.— 
MagyarKőnyvtár számai leg-

nagyobb része à 1.10 
Molnár : ördög ismét kap- ' 

ható 11.— 

Molnár : Andor 25.— 

N á d a s : Krisztina sorsa ... 20. — 

Német könyvek: Wiking és 
Kronen könyvtár legked-
veltebb kötetei ... 10.— 

Pásztor : Kelemenek hi.— 

Ritoók Emma: Sötét hóna-
pok, versek 7.— 

I Romain Rolland: Az ifjú 14.— 
-+ Egy párisi ház. . . . . 14 — 
— Michelangelo élete 14.— 

; Schnitz er : Szavak komé-
diája, három egyfelvoná-

; sósban 640 
! Shakespeare ö s s z e s szín-

müvei 6 kötet, diszes ki-
adásban, arany nyomás-
sal . 1 8 0 -

Sbakespeare : Velencei kal-
már. illusztrált kiadás 64 — 

Spenzer : A Haladás 14.— 
Szabadság — szere'em 

Petőfi versei igen ked-
ves és diszes kiadásban 26.— 

Szenes Béla: ZöldbőrQ pri-
madonna 8 — 
— Meztelen táncosnő . . . 14.— 

I ^zép Ernő: Október ... 20 . - ] 

Ujj Gyula : Rádiumkirály, 
regény a jövőből 35.-

J Vil lányi : Mária, regény 25. - j 

Zola : Zsákmány 15.— 
Rougenék szerencséje 30.— 

„ Germinal ;0.— 
„ Igazság 40.— 

A könyvekre 10°/0 i Legújabb ! Legkedvesebb 
telár számítandó. 

divatlapok kották Vidéki rendeléseket a leg-
pontosabban eszközlünk , 

utánvétellel is. nagy v á l a s z t é k b a n . á l l a n d ó m r a k U v o r . 
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H A N G V E R S E N Y -

N Ó , 
k e r e s z i h u r o s , 
barna, 7 oktávás 
é s egy modern 
rövid z o n g o r a 
jutányosán kapható: 

WAGNER 
»» HANGSZERKIRÂLY"-nàl 

országszerte elismert első-
rendű magyar hangszer és 
beszélőgépek á r u h á z a 

Eudapest, 3 ó z s e M i 8 r i i t 1 5 
F i ó k : IX . k e r . , R â d a y - u l c a 18. 

HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
MAGYAR SZÍNÉSZET KASSÁN. Egy Kassán 

járt oiyasójától érdekes levelet kapott a Szín-
házi Élet : a színtársulat jelenlegi évadjáról szá-
mol be a levél, amelyből a következő rész e e-
ket közöljük : A megszállott Kassa külsőleg egy 
cseh város képét adja, de este a szinház tel jesen 
magyar. A színlap ugyan kétnyelvű, magyar és 
cseh, de a színpadon csak magyar szó csendül 
meg. Faragó Ödön társulata elsőrangú munkát 
proaukál és komoly hazafias missziót teljesít. A 
levélíró látta „Az ember tragédiájá *t, amelyben 
R. Farkas Ida játszotta Évát, Verdi „Az álar-
cos b á r - j á t , amelyben Somló, Somióné, Hajdú 
Etus és Sugár nyújtottak kitűnő együttest. 
Szinre került a „Sztambul rózsája" is és bemu-
tatták az „Angyalka" cimű operettet, amely a 
bécsi „Lang, lang ist's l er"-nek első magyar 
előadása volt. Faragóné Bitler Irén, Hajdú t i u s , 
K. Liszt Feri, Kozma, Teleky, Szalay és Justh 
játszották a szerepeket és nagy sikert arattak. 

FISCHER MARGIT zongoraművésznő e hó 
21-én tartotta hangversenyét a Vasúti- és Hajó-
zási klub nagytermében. A termet zsúfolásig 
megtöltő közönség meleg ünneplésben része-
sítette a kitűnő művésznőt, aki er te az ünnep-
lésre valóban rá is szolgált nagyszerű techniká-
val és vérbeli művészettel előadott számaival . 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggéI adunk felvilágosítási u 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, taj-
zokat nem adunk vissza és azok megôrztsert 

nem vállalkozunk.) 
Lili bárónő. 1. Férjezett. 2. Tagja a Városi 

Színháznak. 3. 35. 4. A Városi Színháznál meg-
mondják. — W. Bözsi Hatven. T ö b b mint egy 
evvel ezelőtt volt meg ez esküvőjük. — F. Erzsi. 
1. Tessék a Madách Szinház irodájához fordulni 

s (Zene.-kadémia épülete.) 2. Auíogrammot minden 
\ a sá r r . . p d. e. lehet k ípni a Színházi Élet bolt-
jában (VII., Erzsébet-körut 29.). — Válasz. Eb-
ben a dologban legcélszerűbb magához a nv"-
vesjhez fordulni. Cime : Ludoviceum-u. 4 s/.. 
Szilasi Béla. Tessék a Színész-Szövetségi éi ér-
deklődni (tíaross-ter 9.). — Pünkösdi rózsa. 1. 
B. J. Korona-u. 4. 2. K. Gy. Rökk Szilárd u. 8. 
3. Cs. Gy Mérleg-u. 2. 4. A. A. Rákóczi-ut 23. 
5. M. E. Hajó-u. 8—10. — Rajongó 1 í i lőb. i 
üzenetünk Önnek is szól. 

Ad libitum. 1—2 Mérnök volt az édesapja . 
3. Nem kell feltétlenül, de ajánlatos. 4. Deésy 
Alfréd már nincs a Star-filmgyárnál, az újonnan 
alakult Duna-filmgyárnál dolgozik. Különben 
Kertész-u. 23. alatt találja meg a levél. — Velencei 
kalmár. 1. Nőtlen, 32 eves. 2. VIII., józsef-u. 61. 
alatt. — Ékes fenő. Versét nem használhatjuk. 
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"y li Hangszerek és 
pOir g r a m o f o n o k 
legjobb és legolcsóbb 

beszerzési forrása . 
Hangsterollhan Lf 

F E K E T E M I H Á L Y f f 
roester, 

r.od»p«8t, VIII., JóJhef-Vffrut » f f 

R O Y A L O R F E U M 
VII. ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL.JÓZS. 121-68 

Minden este '/sT órakor 
Vasárnap és flnnepnap dé la tán lIJt órakor 

Szenzációs uj műsor! 
CSILLAGOK CSILLAGA 

Operet t , i r t a : Harmath Imre és / .erkovitz Béla 
Dar Dini Boston és Philadelphia 3 Herbert 
zsonglőrök excentr ikusok kötéltáncos 

Adele, Jony, Rudi, Stella 
a kis tánoos-akrobaták 

és a kitttnS színházi és var lé té-at t rakciók! 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

hulladékot bármely formá-
ban, u. m. ékszerek, láncok, 
órák, beégető-tűK, stb. a 

"legmagasabb áron vásárol 
a platina 

szaKcég 
BUDAPEST, W e s s e l é n y i - u t c a 32. Telefon: J ízaef 105-47. 

VII., Istvánét 28. (Murányi-utca saroK.) 
Illatszerek I hölg-yfodráHZ és 

drogeriacikkek manikflrszaion 
T u l a j d o n o s : S z a b ó Zo l tán gyógyszerész. 

Dr. Vi M , 

V Ö R Ö S A Z O R R A ? Haxuiál jon o r rk rémet , elmnlik 
m orrvSrüssége és szép or ra lesz. Kapható MAYER E L L A , 
Budapest , VI, Andrássy ut 84.,11/12. kozmetika* intézetében 

Dr Fktck-IAc C K A B O F O R M ' f Eghamarább 
mcfjiüoteti: H * r K E N Ő C S Ú J B Ó L K A P H A T Ó 
V i s z k e t e g s ó g e t , s ö m ö r t , ó t v a r t , r ü h e s s é g e t . 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 
10, 15 és 30 koronás BedSrzBölés n t á n r a való 

dobozokban. BKABOFORMFTJDER 6.— kor . 
Kapható mlDdtn íJÓKJ- T f í r f í l f I gyégytira, Bodapes-
tlrtan Fórantar t IUI I1III» t - n Király-im.a lä. 

!SSSS D I T R I C H S T E I N 
Nvomatett Thália retiintézet kő- ts könyvnyomda r t - n á l Budapest V., Csatcy-o. 12—)4 

— Terike. I. Gy. Gyulai Pál-u. 1.2. P. A. (Bel-
városi Színháznál tessék érdeklődni.) 3. C. M. 
Örley-utca 2/b. 4. D. Sz. Erzsébet-körut 58. — 
Aranyvilág. 1. B. 35 éves. jelenleg nincs szerző-
désben. 2. Tessék közvetlenül a Magyar Szinpad 
igazgatóságához fordulni. 

Lenke. ,Ki lenne a legszebb moziszinésznő" 
pályázatunkra beküldött fényképét szerkesztősé-
günkben megkaphatja. — A. József N. utca 19. 
Farkas Antónia a Corvin-filmeken játszik. — W. 
tyula. 1. II., Palota-tér 5. alatt lakik. 2. A Revü-
szinház tagja. 3. Nős. 4. 20 éves korában. 5. Nem 
lehet eldönteni, hogy rrelyik a »legjobb", mert 
mindenik nagyon jó a maga nemében. Tessék köz-
vetlenül valamelyiknek az irodájához fordulni, 
megkaphatja a legrészletesebb felvilágosítást. — 
É'deklödö 100. Ön meg is felel a kérdéseire. 
Valóban a nevezett kabarék igazgatóságához 
beküldheti kéziratait. Amennyiben jók, föltétlenül 
elfogadják és honorálják azokat. 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. január 31. 

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 
1920. 6. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : . 

I. dij: Egy színdarab. 
II. dij : Petheő Attila arcképe. 
III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 2. számában közölt rejí-

vény helyes megfejtése: Hegedűs Gyula. 
Helyesen megfejtették 400-an. 
Az 1. dijat Fischer Zoltán, VII., Klauzál-tér 9. 

I. 7., a II. dijat Somogyi Vilmos, VIII., Sziget-
vári-u. 23. III. 16., a III. dijat We/sz Ilonka 
VI., Eötvös-u. 35. II. 15. nyerte el. 
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