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Én ismertem egy kedves, finom, vidéki 
nénikét, aki reggeltől-estig olvasott és 
minthogy bámulatosan éles volt az 
emlékezete, számot is tudott adni olvas-
mányairól. Hibátlanul és folyékonyan 
mondta el Jósika, Jókai vagy Mikszáth 
több regényének a meséjét. De mikor 
megkérdeztem, hogy ezt vagy azt ki 
irta, csodálkozva nézett rám. Erre sohase 
gondolt. A szerző nevére, mely nekünk 
először ötlik szemünkbe, mintha piros 
festékkel és felkiáltójellel lenne a cím-
lapra nyomtatva, ügyet se vetett, a cég 
neve nem érdekelte, csak maga a könyv. 
Öntudatlan és egyben öntudatos lehe-
tett nála ez a védekezés. Nem akarta 
megtörni az álom varázsát, melyet a 
könyv láttán érzett s elhitette magával, 
hogy ez maga az élet, egy forróbb és 
élőbb valóság, mely ugy termett, mint 
a kalász és a mezei virág. 

Körülbelül ez a lelki folyamat megy 
végbe mostanában az uj szinházi közön-
ségben. Soha annyit nem beszélnek 
költészetről, színházról a gyárakban, a 
műhelyekben, a szegény lakásokban, 
de nevek nélkül. A költő az maga a 
poézis, a szinész pedig maga az ala-
koskodás, az ősi komédia. Múltkor haza-
menet a hidon két munkásleányt hallot-
tam egy színdarabról beszélni, melyet 
már pár napja láthattak. Különös szin-
házi kritika volt. Egyetlenegy név se 

fordult benne elő. Se az irónak, se a 
színésznek a neve. Csak alakok és áb-
rándok, tündérek és boszorkányok, kik 
a kavargó és titokzatos életet jelentik 
és komédiások, kik ezt, vagy azt a sze-
repet alakították, a munkájuk olyan 
pontos, áhítatos és talpraesett jellem-
zésével, amilyent a hivatásos bírálatok-
ban sohase leltem. „Akkor bejött a her-
ceg — mondta az egyik — halálravált 
arccal és igy nézett" és megmutatta a 
másik leánynak, miként nézett. A darabot 
magát egy csodálkozó taglejtéssel nézte 
meg, anélkül, hogy kimondta volna a 
szerző nevét s odabiggyesztette volna 
melléje : „a világszerte ismert, modern 
drámaíró", a színészeket pedig a szere-
pükkel jelezte, anélkül, hogy „vérbeli 
művészetről", „nemes tartózkodásról", 
vagy egyébről beszélt volna. 0 is óva-
kodott a varázs szétrebbentésétől, mint 
az a vidéki nénike, aki sohase nézte 
meg a regényíró nevét. A díszlet, a 
maszk, a festék szent volt előtte, akár 
a természet. 

Nem hinném, hogy a művésznek 
fanyar vagy sértő lenne az a hódolat, 
mely csakis a művészetének szól és 
nem a testi mivoltának. Annak előtte 
színpad volt számára az egész világ, 
kivéve a színpadot. A korzón, a vendéglő-
ben, a kávéházban is játszania kellett, 
viszont a színpadon csak a magán-
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embert látták benne azok az ismerősei, 
tisztelői, barátai, kikből a közönsége 
zöme kitelt. Mindez a nézők beszéd-
modorában is kifejeződött. Ha a tenger-
parti sétányon feltűnt, igy kiáltottak fel : 
„itt megy X. Y., a hires szinész", de a 
nézőtéren, mikor jelenete jött, ezt suttog-
ták: „a Gabi következik". Tótágast álló 
világ, melyet rendbenlévőnek és termé-
szetesnek tartottak. Ma azonban a szin-

FEDÁK SÁRI 
Király Szinház - Csibészkirály 

(Papp felv.) 

padon ismét a művészet van ótthon, 
mely névtelen és személytelen és érdek-
telenül „önmagáért" való. 

Ezért sohase szomorkodjatok test-
véreim, hogy mostanában kevesebb 
autogrammot kérnek tőletek. Ti vagy-
tok a hercegek és a koldusok, a betörők 
és a szentek, a cudarok és a jóságosak, 
immár többé nem a „közönség kedven-
cei", az ötórai téák, az estélyek társa-
dalmi körülrajongottjai, a fényképészek 
célpontjai, a találkakérő levelek boldog 
üldözöttjei. 

Mindnyájan előléptetek : a Művészek 
vagytok. 

RÁRKAI MÁRTON — FfcDÁK SÁRI 
Király Szinház: Csibészkirály 

(.Papp felv. 
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Az ember élete 
- , ANDREJEV LEONIDASZ DRÁMÁJA -
Irta : HALASI ANDOR 

Ot kép, egyetlen szörnyű látvány : az ember 
élete. A láng, amelyet a léttelenség sötétjében 
kigyújt egy ismeretlen kéz, fellobog és ég egy 
test viaszkbörtönében, világit és gyötör, vágy-
tól vonaglik az élet jeges szelében, fehéren 
izzik, rózsaszín illúziót áraszt, a jólét aranyává 
sárgul, szerencsétlenségektől sápad, — de a 
viaszkja folyton fogy, mér csak egy szétfolyó, 
ráncos csonk közepén pislog, hidegen, kéken, 
egyet lobban és kialszik. Visszatér a léttelenség 
sötétjébe, ahonnan jött. 

Csend ! Egy ember született. Csend ! Egy 
ember meghalt. Szörnyű, hogy született, ször-
nyű, hogy meghalt. Ami a két sötétség közt 
történik, kibontakozás, öröm,, fájdalom, remény, 
csalódottság, siker és kétségbeesés, azt mind 
egy borzalmas hatalom tartja a kezében. Egy 
szürke valaki, kőarcu, rideg isten, vagy sors, 
vagy véletlen, talán maga a kegyetlen butaság, 
— valaki, aki kámzsa árnyékába rejti vak 
,szemét és nem marad el az ember mellől vé-
gigkíséri vasmerev arcával a sötét lépcsőkön, 
felfelé és lefelé. Sohasem látjuk, milyen lépcső 
áll előttünk, de rálépünk mindegyikre, mert az 
utunkat kérlelhetetlen vésőkkel előre meg-
faragták.' 

„A te koponyád- kőből van s nincs benne 
ész; hozzávágom az én csillogó gondolataim 
izzó lövegét. — Kőszived van, amelyben nincs 
részvét. — Vigyázz ! lázadó szitkaim mérgét 
beléje csepegtetem !" Ezt mondja az Ember, a 

Jáng és büszke ész az előtte homályban álló 
vas végzetnek, aki kezében tartja az életét, a 
kurta lángot a viaszrudon. Felveszi a harcot 
— a sötéttel. 

A lángész tragédiája ez és csak orosz költő 
láthatta ilyen sötéten, a cár birodalmában, ahol 
az élet a gonoszok menyországa volt, rablott 
menyország, csupa szépség — állatok keze-
ügyében. 

„A tavon, mint egy menyország, egy előkelő 
vendéglő úszott a fényárban és emberek ebé-
deltek benne. Miniszterek frakkban, — mind-
megannyi feketeszárnyu angyal, vajaskenyeret 
és sört szolgáltak fel és az emberek ettek ott 
és ittak ott. Enni akarok, kicsi asszonykám, 
enni akarok !" 

Mint tüzesszemü kisértetek, veres és zöld 
automobilok suhannak az utcán s az Ember, a 
Tehetség éhségtől és reménytelenségtől rosak-

dozva, hanyag ruhában és hanyag önérzettel 
bujkál közöttük. A szerencséről álmodik, az 
egyetlen segítségről, amelyre még számithat, 
hogy el ne bukjék a jólét részeg lakodalma 
mellett az útfélen. 

„Segítség ! Senki se hallja meg. — Reszke-
tegen suhannak amott a kékes, fekete árnyak, 
mint egy pokolig érő, rengeteg, borzalmas 
kürtőből a fekete füstfoszlányok — nézd, én is 
ott vagyok." 

Köröskörül a fényárban mámorosan jóllakott, 
falánk és ragyogó arcok s az útszélen : költők 
és álmodók, művészek és felrúgott munkások, 
ajándékozó, ihletett lelkek, akik éhesen és sá-
padtan bámulnak a megszégyenítő fényözönbe. 

Kettős tragédiát mutat Andrejev az Ember 
életében. A lélek nyomorát a halálra ítélt test 
börtönében jés a lélek méltóságának véres ve-
rését a pénzre és szuronyra épített társada-
lomban. 

A rut vénasszonyok egércsürhéje, amely az 
ember születését förtelmes gúnnyal, csépelt 

k. HARMOS ILONA 
Belvárosi Színház : Hattyuvér (Papp felv.) 
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pletykákkal, buta kara tyolással fogadja, előr» 
veti az élet minden piszkos árnyékát. Az Ember 
átka az élet és szerencse beesteledésekor : ve-
lőkig ható lázadás. Az elmúlás : olyan szörnyű 
hangzavar, amelynél ijesztőbben senki sem 
éreztette meg a valóságos pusztulást, az utolsó 
életakkordot, amelyben minden hang összefut 
és minden hur egyszerre pattan el. 

Egyedüli optimizmus az Ember életében : a 
tehetség. „A tehetség többet ér, mint az élet." 
„A lángész alkotásai túlélik azt a hitvány, 
ócska rongyot, amit testnek neveznek." És a 
szerelem, amely ébren tartja a fantáziában a 
hitet s rózsák helyett álomképekkel koszorúzza 
meg a nő fejét. Az a kép, amelyben a , kép-
zelet tündérvárat fest a szürke levegőbe s meg-
aranyozza a buta semmiséget : a művészet 
tündöklő apotheozisa. 

Mint egy mély árnyékot vető, virágoktól 
terhes csodafa, a költői szépségek terhétől ros-
kadozik ez az orosz földből nőtt alkotás. Képei, 
mint a nagy oroszoké, az orosz tenger játéka. 
Mérhetetlenül megnő rajtuk minden. Északi 
bensőség sötét mélységei fölött színpompás 
ázsiai nap lángol. 

Szinpadi technikája szétvet minden eddigi 
korlátot. Belülről és kivülről egyszerre látjuk 
az életet, teljes látóhatárral. Végtelen kört ir 
le minden szó. Illúzióvá nő minden valóság s 
az illúzió a valóság tapintóérzékével érintkezik 
velünk. 

Andrejev megelőzte és túlszárnyalta Evrei-
novot. Csak lelkiállapotban él a szinpad. 

A rendező csodákat művelhet. 

HEVESI SÁNDOR 

A CSIBÉSZKIRÁLY 
Repriz volt mult héten a Kirély-Szinházban, 

de valóságos bemutató számba ment ez a rep-
riz, mert bizony a mai színházi közönségnek 
csak igen kis hányada emlékszik még azokra 
az időkre, amikor ugyanezen a szinpadon 
játszották „A csibészkirály"-t. Tizenkét évvel 
ezelőtt mutatta be ezt az operettet a Király-
Színház és azóta kissé megfeledkeztek a buda-
pestiek a kis Daisyről, a kedves Grolmusról, a 
mulatságos Gámeczről és a darab sok más 
vidám figurájáról, melyek most frissen, mintha 
nem is tartózkodtak volna hosszú éveken át a 
színházi könyvtár poros csendjében, u j életre 
keltek. 

Az angol miljőben játszó darab szövegét 
Szél Lajos, egy kiváló magyar mérnök irta, 
aki a komoly aritmetikai tudományok mellett 
nagy rutinnal és sok ötletességgel forgatta 
már tizenkét évvel ezelőtt is a tollat és most 
dolgozik épen uj darabjai megírásán. Egy uj 
operettlibrettója és egy vígjátéka van készü-
lőben és ha ideje volna hozzá, nagyon szeretne 
megírni egy középkori verses drámát, mely a 
valóság köntösébe öltözött mesejáték volna. 

A zene Buttykay Ákos műve. A kiváló 
komponistát, akit a komoly hangversenyek 
publikuma épp oly jól ismer, mint a szinházakéi, 
nem kell e helyen és ez alkalommal külön be-
mutatni. Két nagyszabású szimfóniája, zongora-
versenye, az Arany balladájához készült „Ün-
neprontók" cimü szimfóniái költeménye és 
„Az ember t ragédiájáéhoz a Nemzeti Színház 
számára készült kísérőzenéje mellett tudvalévő-
leg vannak szinpadi művei is, amelyek őszinte 
sikereket hoztak számára. „A csibészkirály"-on 
kívül sok nagysikerű előadás emléke fűződik 
„A bolygó görög" cimü operettjéhez, mely 
ugyancsak a Király-Szinházban került előadásra 
és a „Hamupipőke" cimü operához, melyet az 
Operaház adott elő. Hogy továbbá Buttykay 
Ákos operettkomponista azonos az európai hirü 
zongoraművésszel és a budapesti Zeneaka-
démia professzorával, talán nem minden olva-
sója e soroknak tudja, de aligha lesz olyan 
tagja a színházi közönségnek, aki ne tudná, 
hogy Kosáry Emma neve előtt a B. betű 
Buttykay Ákost jelenti, a legszeretetreméltóbb 
primadonna-férjet. 

* 

„A csibészkirály" a legkevésbbé sem sablón-
operett. Minden értékén leiül ez egyik leg-
nagyobb érdeme : egyáltalában nem él az ope^ 
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rettek unos-untig megszokott rekvizitumaival, 
egészséges ötlettel olyan szituációkat visz szín-
padra, amilyenek alig kerülnek oda ebben a 
műfajban és még a romantikája is olyan be-
állítású, ami nem hasonlítható a librettók nagy 
átlagának elkoptatott patronjaihoz. Mert 
operett, nem maradhatott el a szerelem A 
csibészkirályból sem. De a szivek és érzelmek 
története csak halvány fonálként húzódik végig 
egy kacagtatóan kedves, burleszk betörő-histó-
rián, amely az egész operett magvát alkotja. 

Az egyik szerelmes Daisy, a primadonna, 
hires starja egy nagy londoni operettszínház-
nak, aki valamikor nem volt ilyen boldog, 
mint most, mikor premierre készülhet és nem 
volt ilyen előkelő primadonna, hanem egy 
szegény, ostoba kis leány, akit sötét gondo-
latokra csábitott az éjszaka csendje és a viz 
fekete tükre. Mi tűrés-tagadás, Daisy valamikor 
öngyilkos akart lenni és végső elkeseredett-
ségében vizbe vetette magát. A mentőangyal 
azonban ott őrködött a közelben egy derék 
rendőrfelügyelő képében, aki minden baj nél-
kül vitte szárazra a kis öngyilkosjelöltet, kit a 
holdfénynél, vizesen, prüszkölőn meglátni és 
megszeretni pillanat műve volt. Megmentő és 
megmentett azután elváltak és nem is tudták 
meg egymás kilétét. De Daisy épp ugy nem 
felejtette el szabaditóját, mint a derék Edward 
Leyton az ő védencét és keresik egymást, 
hátha egyszer véletlenül megint összeakadnak. 

Mi már akkor ismerkedünk meg velük, mikor 
ez a titkos óhaj régen ég a szivük mélyén. De 
Daisy most már primadonna és semmi oka 
sincs arra, hogy öngyilkosságot akarjon elkö-
vetni. Éppen premiér előtt állnak, a szinház 
javéban készül „A Csibészkirály" cimü operett 
bemutatójára és Daisy öltözőjébe garmadával 
hordják a virágot az udvarlók. Ott sürög-forog 
az igazgató is, a kritikus is, ki és befut az 
ügyelő és bejön a kórus is, hogy még egyszer 
utoljára elpróbálja Daisyval a főszámot. A 
primadonna, szerepéhez hiven, csibésznek van 
öltözve, művészien rongyos fiuruhéban, nagy 
tollas karbonéri kalapban, a harmadik felvo-
násban azonban estélyi ruhában lesz és már 
ott hevernek öltöző-asztalán a pompás éksze-
rek, melyeket viselni fog. 

Leyton rendőrfelügyelő, aki szenvedélyesen 
üldözi a betörőket, elárulja az igazgatónak, 
hogy betörés készül, el akarják lopni a prima-
donna ékszereit és kénytelen az öltöző kör-
nyékén megfelelő számú rendőrt elhelyezni, 

hogy idejekorán lefülelhessék a jómadarakat 
Daisynek természetesen nem szólnak, nehogy 
felizgassa a dolog. Alig libben ki Daisy a 
színpadra, kiürül az öltöző és pontosan, ahogyan 
a rendőrfelügyelő megjósolta, megjelenik halk, 
macskaléptekkel Grolmus, a hires betörő két 
társával. Egyenesen Daisy toilette-asztalához 
tartanak és javában zsákmányolják a kincseket, 
mikor besurannak Leyton emberei és lefülelik 
őket. A szin pár pillanatig ismét üres marad 
és Daisy fut vissza a színpadról, hogy a tükör 
előtt kis festéket tegyen arcára. Két rendőr e 
pillanatban visszatér, megpillantják az operett 
jelmezébe öltözött „Csibészkirályt" és e szavak-
kal, hogy : 

— Sarkadi Endre 
Szinház : Csibészkirály 

(Papp fölv.) 
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— Ni, egy még itt maradt I — fülöncsipik a 
meglepett primadonnát is és viszik magukkal 
a többiek mellé a dutyiba. 

A második felvonás két részből áll. Az első* 
ben a rendőrségi fogház kőfallal körülteritett 
udvara a színhely. Két rendőr beszélgetéséből 
megtudjuk, hogy Leyton rendőrfelügyelő állan-
dóan álöltözékben a betörők közé jár, kilesi 
minden tervüket, titkukat és a munkánál azután 
rajtuk üt. Ez a magyarázata annak, hogy a 
betörők állandóan kudarccal dolgoznak. A 
színházhoz mozgósított rendőrök visszatérnek 
a zsákmánnyal, magukkal hozzák Grolmust és 
társait, valamint Daisyt, akit szintén betörőnek 
tartanak. Daisy csak a diszes triumvirátustól 
tudja meg, hogy miért cipelték őt el az öltöző-
jéből és mikor értesül arról, hogy betörőnek 
vélik őt is, boldogan felsikolt : 

— Hiszen ez pompás ! Nagyszerű reklám 
lesz ! 

TARJÁN EMIL — BARTHÓ ETUS 
Budai Szinkör ; Tiszt urak a zárdában 

Vidáman m îgadja magát sorsának és fel-
csap a bandába, hiszen ez á legegyszerűbb 
módja annak, hogy ba j nélkül kiszabaduljon a 
furcsa kalandból. Grolmus segítségével pilla-
natok alatt megszabadulnék bilincseiktől és a 
kőfalon ét megszöknek. 

A szin változik : a szinpad egy tolvajkocsma 
kedélyes helyiségét tárja elénk. Sorfa gyüle-
keznek a betörők, tolvajok, kik nagy ünnepre 
készülnek : ma lesz a Csibészkirály választása. 
Gámecz két húgát hozza magával noviciéknak. 
Ma kell letenniök a vizsgát, hogy felvehetők'e 
a céhbe. Csak Grolmus kompániája hiányzik 
és egy leány szepegve hozza hirül, hogy a 
társaságot elfogta a zsaru. A nagy busulás 
azonban, ami ennek nyoméban támad, nem 
tart sokáig. Vidám nótézással megérkeznek a 
szökevények : Grolmus, Daisy és a többiek. 

Ott van a betörők közt a rendőrfelügyelő is 
két emberével, hogy kilesse az ujabb terveket. 
Leyton meglepetve ismeri fel Daisyben azt, 
akit állandóan keres és elhatározza, hogy meg-
menti a bűn fertőjéből. Daisy is felismeri .a 
rendőrfelügyelőben azt a fiatalembert, aki után 
yágyódik, mióta a hullámokból megmenekült. 
Sajnálja, hogy ily mélyre süly«dt és elhatá-
rozza, hpgy megmenti. 

Először a vizsgát tartják meg. Csengőkkel 
teleaggatott babát hoznak be, annak a zseb-
kendőjét kell kilopni ugy, hogy a csengők 
meg se szólaljanak. Gámecz két huga nagyon 
ügyeilenül végzi a feladatot, Daisy azonban 
remekel, nem csak a zsebkendőt lopja ki a 
bábu zsebéből, hanem elcsórja a csengőket is 
anélkül, hogy bárki észrevenné. lyent még a 
legvénebb betörők se láttak. Hát még amikor 
Daisy a szélsipokkal telerakott szőnyegen, 
melyen a surrunó járást tanítják, nemcsök 
hogy ugy fut végig, hogy egy sip se szólaljon 
meg, de a sípokon lépdelve egy vidám nótát 
is elzenél. Grolmus egérzen elérzékenyül ennyi 
tehetség láttán és azt indítványozza, hogy 
maga helyett Daisyt válasszák meg csibész-
királlyá. A választás közfölkiáltással meg is 
történik és Daisy azonnal szónokolni kezd : 

— Népemhez ! 
Grolmus azonban leinti. Előbb a koronázás-

nak kell megtörténnie. Behozzák a patástor, 
jogart és koronát, felültetik az uj csibész-
királyt a trónra, azután • ünnepélyes menetben 
Vonulnak el ki u j király előtt az alattvalók, 
az egész tolvaj és betörőtársáság. Az ünnep 
azonban nem volna teljes, ha meg nem koro-
náznák egy nagyszabású — betöréssel, Grot-
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mus azt indítványozza,, hogy miután a prima-
donna öltözőjében pórul jártak, köszörüljék 
ki a c-orbát azzal, hogy betörnek a prima-
donna lakáséra. Az uj „Csibészkirály" lesz a 
vezérük. 

Daisy felujong. Hiszen igy a legkényel-
mesebben fog hazajutni ! Kiválaszt magénak 
néhány embert, köztük Grolmust, akit nagyon 
megszeretett és Leytont, akit minden áron 
meg akar menteni. 

A harmadik felvonásban a társaság bravú-
rosan végrehajtja a betörést. A diszes szalon-
ban azonban legnagyobb megrökönyödésre 
Daisy leleplezi magét. Leyton boldogan ujong 
föl és ő is levetve inkognitóját szerelmesen 
veszi birtokba a legnagyobbszerübb zsák-
mányt : Daisyt magát. 

Ezt a kedves, mulatságos cselekményt csengő-
bongó rímekben és ötlétes prózában irta meg 
Szel Lajos, Buttykay Ákos pedig olyan muzsi-
két komponólt hozzá, ami — he értsék félre ezt 
— szirté tul jó operettnek. Nemcsak dalok-
táncok, indulók pompás sokasága van Büttykay 
partitúrájában, a zenekari ötletek végtelen vál-
tozatossága pajzánkodik állandóan az orkesz-
terbeiv, stinte nem is győzi figyelni az ember 
azt a sok kedves részletet, amely ellenállhatlanná 
teszi ezt a finom, tartalmas és mesterien in-
strumentélt muzsikát. 

A Király-Színház pazar szereposztásban hozza 
ismét szinre „A Csibészkirély"-t. A főszerepet, 
Daisyt, Fedak Sári játssza, "aki nagy sikerrel 
alakilotta ezt a pompás nadrágszerepet már az 
operett bemutatóján, most pedig sok komoly 
drámai szerepe utón vidáman, egészséges pajkos 
humorával tér vissza kis kirándulásra bénne 
az operett birodalmába, ahol — hiába távozott 
— sokkal inkább otthon van ma is, mint sokan 
mások. Nem lehet részletezni Fedák Sári 
Daisyjét, ezt a sokaknak uj alakítását. Fedák 
ismét Zsazsa, egyéniségének minden bájóval, 
eredetiségével, varázsával. 

A partnere Grolmus szerepében Rátkai Már-
ton, aki pompás figurét csinál a vén betörőből. 
A bemutatón, tizenkét évvel ezelőtt Sziklay 
Kornél játszotta ezt a szerepet, most Rátkai 
kacagtatja meg mókáival, fürgeségével közön-
gégét. Az érzelmes rendőrfelügyelőt Király 
Ernő alakítja, kinek kellemes orgánuma meg-
kapóan érvényesül a szép, finom Buttykay-
dalokban. Ihász Aladár, akit őszinte elismerés 

illet meg a kitűnő rendezésért is, a szerencsét-
len színházi igazgatót játssza, akitől a premiér 
közepén hurcolják el ostoba félreértésből a 
rendőrök a primadonnát. Latabár Árpád és 
Nádor Jenő két betörő alakjában jeleskednek, 
Mányoki Gizi mint takaros Kitty szobaleány 
arat sok tapsot és nagyon kedves jelenség a 
liatal Bellák Annus is. Szír inni Imre a kritikus, 
Raskó a tűzoltó szerepében egészítik ki a 
kitűnő együitest, mely előreláthatóan sok-sok 
estén ót fogja sikerre vinni A Csibészkirélyt-t. 

EQRESSY GITTA 
a Kecskeméti Színház énekesnője 

A liatal szinész-generácifi egyik legtehetségesebb 
tagja. Alig egy év óta van a szimpadon, de már 
eddigi működi se is a legnagyobb reményekre 
jogosít. Kitiinc hangjával és pompás játékával a 
kecskeméti sz npadon minden szerepében szép 

sikereket arat 
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Andorffy Péter + 

A magyar színművészet egy lelkes harcosa 
dőlt ki az élők sorából. A mindig vig, a mindig 
joviális Péter bácsi itthagyta a színpad desz-
káit, közönségét, kollégáit és elment oda, hon-
nan nincs többé visszatérés, hol nem hallatszik 
többé az ügyelő hivő csengője, hol nincs kaca-
gás, zsivaj és masztix-illat, hol örökre elnémul 
a dicsőség és csak örök szerződés van a hal« 
hata t lansággal . . . 

A kiváló operett-komikus 1856 január 10-én 
született Egerben. Itt végezte a gimnázium 
négy osztályát ; azonban rossz tanuló volt, 
ugy, hogy az iskolából kicsapták, erre aztán 
könyvkötő-inas lett. Egy alkalommal a műhely-
ben kezébe jutott az „Angyal Bandi" cimü szín-
darab, mely annyira hatott lelkére, hogy elhatá-
rozta, hogy ő is a színészi pályára fog lépni. Meg" 
szökött hazulról és 1871-ben (15 éves korában) 
beállt Szegedi Mihály színtársulatához, .hol 
„Líliomfí"-ban debütált az ifjú Schwartz pár 
szavas szerepében. Érdekes, hogy előbb drámai 
színész akart lenni, később a rendezői komikus 
szerepeket osztottak rá és mint ilyen : becézett 
kedvence lstt a közönségnek, nem csupán a 
színpadon, hanem egyéni szeretetreméltó-
ságáért és t i n t a jelleméért a társaskörökben 
is. Hírneve egyre nőtt és lassanként elhagyta 

a kisebb truppokat, hogy tehetségéhez mérten 
a jobbnevü és nagyobb direktorokhoz kerül-
hessen. így előbb Aradra szerződött, azután 
Debrecenbe, hol valósággal rajongtak érte. 
Nemsokára meghívást kapott Kolozsvárra, 
Szegedre, azután Pécsre, innen pedig Kassára, 
Szatmárra, hol 1895 márc. 7-én lelkes szeretettel 
ülte meg 25 éves jubileumát a Nebántsvirágban. 

Mint igazgató is működött Pozsonyban, 
ahol ő nyitotta meg 1905 szeptember elsején 
az első teljes magyarnyelvű téli sziniszezont. 

1907 szept. havában Máder Rezső igazgató 
a Népszínház-Vígopera főrendezőjévé szer-
ződtette ; az intézet bukása után a Városligeti 
Színkör rendezője és titkára lett, 3 év után 
nyugalomba vonult, de azért továbbra is 
kitartó erővel szolgálta a szinpad művészetét-
Mint iró is jó hirnek örvendett. 1880 julius 
26-án adták elő első népszínművét : „A szegény 
ember leánya" címmel a Fővárosi Színkörben. 
Egyéb munkái: „Téns ur", „Lakótársak", A 
baba álma", „A szobaúr" stb. Irt ezenkívül 
számos monológot is és fordításaival, átdol-
gozásaival is gazdagította a varieté-szinpadokat. 

Május 31-én halt meg Balatonfüreden. An-
dorffy Ida, a Magyar Színház művésznője 
édesapját gyászolja benne. Erődi Jenő 

Rajháti Vilmos, uj moziszinész. 
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37lag a csati tudja 
INTIM PISTA, mikor kezdődik már a 

nyári szünet ? 
— A nyári szünet, mint maguk öröm-

mel fogják tudomásul venni, idén egyál-
talán nem kezdődik meg, mert a színházak 
egész nyáron át játszani fognak. Tervbe 
is vették már egy egész sereg régi darab 
felújítását, sőt egy a színpadon eddig még 
nem szerepelt magyar szerző darabjának 
bemutatója is műsorra van tűzve. 

— Jaj ! de jó lesz. Árulja el, hogy milyen 
darabokat fognak Játszani ? 

— A Vígszínházban már javában próbál-
ják az Őnagysága ruháját, melyet három 
évvel ezelőtt mutattak be ugyancsak a 
Vígszínházban. 

Fedák Sári és Csortos Gyula játszották 
a bemutatón a Knoblauch-darab főszerepeit 
és akkortájt egész' Budapest nem beszélt 
másról, mint Zsazsa szenzációs alakításáról. 

— Mi is megcsodáltuk. Most in ő játssza, 
a vezetőszercpet ?. 

— Nem.Lendvai Lola, a Vígszínház nagy-
talentumu művésznője, aki a Férj és fele-
ségben megmutatta már, hogy milyen 
nagyszerű színésznő, játssza a női szere-
pet. Partnere Lukács Pál lesz és uj szereplő 
még a darabban a kedves és tehetséges 
Pártos Gusztáv, aki Kemenes szerepét vette 
át. Szerémy és Kertész Dezső megtartot-
ták régi szerepeiket. 

— Hát a Király Színházban mit fognak 
játszani ? 

— A Király Színházban a Csibész-
király után Offenbach örökbecsű operettje, 
a Szép Heléna kerül sorra, a címszerep-
ben Kosáry Emmivel. líenelaust Rátkai 
Márton fogja játszani, akinek ez régi 
parádés szerepe. 

— Jaj, de kíváncsiak vagyunk rá. Más 
újságot nem tud ? 

— Sajnos, igen. Sajnos, mert szomorú 
újság. Dúc//.y Lajos az „Utolsó szere-

mmmlk 
m 

PAPP ZSUZSKA 

az újonnan fölvett moziszinésznők egyik leg-
kiválóbbja, dr. Papp Gyula, a Ganz-gyár sebész 
főorvosának a leánya, a tátrai ski versenyeknél 
tünt föl először. A Magyar Tanácsköztársaság 
propaganda filmjein fog föllépni Gora Jord néven 

BÁLINT BÉLA 
az uj Vigopera társulat egyik főerössége 
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lem" és a „Csók" költője, nagyon súlyosan 
megbetegedett. A napokban súlyos mű-
téten ment keresztül, az orvosai bizakodva 
néznek a betegség lefolyása elé. 

-- Szegény Dóczi. Es mit csinál régi, 
kedvenc betegünk Harzsányi Zsolt ? 

— Zsolt, hála Istennek, már a biztos 
javulás utján van. fíár a hosszú betegség 
erősen megviselte és még gyenge, de 
reméli, hogy nemsokára már újra munkába 
foghat. 

— Majd küldünk neki virágot. És mit 
csinál Pufi ? 

— Pufi meggyógyult és a jövő héten 
fel is lép már a Fővárosi Orfeumban. 
Remélem, megnézik ? Meg sem látszik rajta, 
hogy beteg volt, sőt — meghízott is a 
betegsége alatt. Megyek is fel hozzá — 
uzsonnázni A viszontlátásra Pá ! 

Bednár István 
A fiatal magyar portré" 

festők között gyorsan és 
érdemesen jutott fémjelzett 
névhez Bednar István. 
Arcképei, aktjai és figu-
rális vásznai, melyeken az 
ecsetkezelés elegánciáje 
mellett nagy a formakész-
ség és biztos a pikturális 
meglátás, sok sikert 
aratott különböző tárlato-
kon és nagy becsülést sze-
reztek a fiatal festőnek, 
aki rövid időn belül került 
a sokat emlegetett portré-
művészek sorába. Bednar 
István divatba jött és a 
Bednát-portrék ugyanolyan 
népszerűségnek örvende-
nek, mint régente azokéi, 
akiket „mester"-nek titulált, 
a nyárspolgári közvéle-
mény. Sok év gyümölcsö-
ző munkájából most kol-
lektiv kiállítást rendez az 
ifjú festő. A kiállítás, mely 
előreláthatóan nagy meg-
lepetéssel fog szolgálni a 
művészet magyar barátai-
nak, felöleli Bednár egész 
termelését és meggyőzően 
számol be arról a nagy 
fejlődési útról, amit ez a 
fiatal művész rövid idő 
alatt megtett. A Bednár-
kiállitás elé őszinte nagy 
érdeklődéssel tekintenek 
mindazok, akik már régen megjósolták 
a fiatal művész tehetségének legszebb 
kibontakozását és mi, akik ismerjük a 

fiatal művész produktiv képességeit, 
elárulhatjuk, hógy a közönség várakozá-
saiban nem fog csalódni, 

BEDNÁR- iSTVÁN 
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HEGEDÜVIRTUÓZOK 
TIZENNÉGY VÁL 

A zeneművészek között ugyanazok, amik 
az énekesek közt a tenoristák. Nemcsak 
művészek, virtuózok is egyúttal. Es az az 
igazi művész, aki amellett hogy virtuóz — 
művész is egyben. A pusztán virtuózkodás 
hideg mesterség. Csak a kéz ügyességét, a 
technika tökéletességét érzi -az ember, csodál' 
kőzik a széditö futamokon, melyek gyakran 
merész ar t is tamutatványokra emlékeztetnek, 
de nem indul meg, nem lágyul el a szive, 
mikor sirva zenél a vonó. Azt a meghatot t ' 
ságot, amit kell, hogy minden finomérzésü 
kulturál t ember egy művészi alkotás, vagy 
egy művészi produkció előtt érezzen, csak az 
igazi művész vál that ja ki. Élesen elhatárolt 
különbséget kell tehát tenni művész és vir-
tuóz között. A zeneművészetnek pedig talán 
egyetlen faj tájában sem különböztethető meg 
0I7 tisztán a két csoport, mint a hegedűsök 

3ZAT A G HURON 
között. Itt vannak leginkább a pusztán 
technika-emberek és azigazimüvész'virtuózok. 

Az- első csoportnak iskolai példája Kubelik 
Jan, a csehből magyarrá lett, azután ismét 
elcsehesedett hegedűművész, aki másfél év-
tizeddel ezelőtt lázba hozta a világot, de ép 
olyan tüneményes gyorsasággal tűnt le a 
koncerttermek dobogóiról, amilyen hirtelen 
bukkant fel, mint valami üstökös. A t ip iku ' 
san szlávarcu, komorkedélyü művész Prága 
mellett egy kis faluban született és a cseh 
fővárosban a hires Sefcsik professzornak volt 
a növendéke. A világ számára egy magyar 
ember, Dunkel Norbert, a Rózsavölgyi-féle 
zenemtíkereskedés egykori tulajdonosa fedezte 
fel és Budapesten léptette fel először a fiatal 
csodahegedüst. kinek leghíresebb produkciója 
Tartini-nak boszorkányos technikát követelő 
„Ördögtrillák" cimü darabja volt Budapesten 

HEGEDÜVIRTUÓZOK 
1, Flesçh Károly. 2. Hubáy Jenö. 3. Vecsey Ferenc. 4. Kerékjártó Gyula, 5. Kreitzler Frigyes 

6. Kubelik (an. 7. Manén 
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akkor valóságos Kubelik'láz volt, a hang-
versenyek sorozatainak nem volt se vége, se 
hossza. Kubelik hire eljutott a külföldre, Bécs-
ben már kész diadallal fogadták, onnan babér' 
koszorúkkal szegélyezett uton haladt végig 
egész Európán. Azután következett Amerika, 
a zeneművészek Eldorádója, ahol milliókat 
szerzett Kubelik Jannak a hegedűje. A művész 
pedig győzte az iramot ; fáradhatatlan és ver-
hetlen volt. Soha senkit meg nem ríkatott a 
hangszerével, de nehézség nem volt számára. 
A legszédületesebb tempók, a legőrültebb 
futamok, a legszövevényesebb fogások gyerek' 
játékszámba mentek nála. Egy évtized munka 
azonban lerontotta a varázst. Kubelik ki' 
fáradt, megöregedett, elkopott a technikája és 
ezzel lemállott róla minden, ami művésszé 
tette. Néhány évvel ezelőtt ismét fellépett 
Budapesten, nagy diadalai egykori szinhelyén. 
Az Operaházban, egy jótékonysági hang' 
versenyen hegedült nagyon gyöngén, meg' 
megakadva, a virtuózitás , minden híjával, 

rosszabbul, mint egy zeneiskolai növendék. 
Ez a legékesebb bizonyítéka annak, hogy 
sohasem volt igazi művész, csak tökéletes 
technikus, egy hegedülőgép, mely berozsdá-
sodva főimondja a szolgálatot. A debut, a 
kezdet kezdetétől eltekintve egyéb szálak ie 
fűzik Kubeliket Magyarországhoz : a feleségs 
magyar leány, Széli Marianne, Széli Farkas 
volt debreceni táblabíró leánya. Öt gyermeke 
van, a legidősebbek ikrek, két fiu, akik — ugy 
hirlik — nagy zenei tehetségek. Az egyik 
hegedűsnek készül, a másik komponistának 
ígérkezik. Kubelik maga — ez is kivétel a 
koncertező művészeknél — soha nem kompo-
nált semmit. 

Sokban emlékeztet Kubelikre, de virtuózi-
tásán jóval innen van, viszont sokkal érzés-
teljesebb a játékban Burmester Willy, a buda-
pesti közönség egyik legnépszerűbb hegedű-
művésze. Hideg, nem sok érzést tolmácsoló 
művész ő is, de lelkileg jelentékenyen kul-
turáltabb, mint Kubelik. Régi, elavult, elfelej-

HEGEDÜVIRTUÓZOK 
1. Busch Adolf. 2. Koncz János. 3. Hubermann Bronislaw. 4. Telmányi. 5. Geyer Stefi 

6. Burmester Willy 
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Békeffy Olga és Szántó Tivadar külföldön élő magyar zongoraművészek Lausenneban 
t házasságot kötöttek 

eg.zebb hegedűversenyeit, hanem azzal is, 
hogy páratlan kam arazenész. Néhány évvel 
ezelőtt d'Albert társaságában játszotta Beet-
hoven szonátáit. Felejthetetlenül szép, mély-
ségesen nagyszerű volt az a két hangverseny. 
Hubermann ma a legnagyobb hegedüvirtuóz 
és talán a legnagyobb művész is a maga 
nemében. Hegedülésének fascináló hatása van, 
lenyűgözi hallgatóját a tudása és a zenei 
megérzése. Még fiatal ember, ma harmincöt 
éves, de már huszonhat év óta hangver-
senyző művész. Nálunk is járt annakidején 
mint csodagyermek, de ma népszerűbb és 
komolyabb is. A budapesti közönség szere* 
tete egyébként viszonosságon alapul : Huber-
mann is nagyon szereti Budapestet és a 
budapestieket. Az elmúlt években sokat idő-
zött itt, hangversenyei után a magyar fővá-
rosban pihente ki fáradalmait Mint külön 

tett mesterek apró, kecses darabjait senkise« 
játssza szebben nálánál. Ezeket a kis darabo-
kat, melyeket maga fedezett fel poros, elsár-
gult öreg kóták között, ki is adta a hegedű-
sök nagy örömére. Burmester hamburgi 
születésű, Joachimnak volt a növendéke és 
sokáig mint zenekari hegedűs kereste kenye-
rét. Éveken át élt Helsingforsban, az ottani 
Operaház hangversenymestere volt. Finn nőt, 
Edward Fazer*nek, a legnagyobb finn zenemű-
kiadónak nővérét vette feleségül. Most már 
hosszú idő óta berlini lakos, professzor és 
„Geheimrat", számos magas kitüntetés tulaj-
donosa. Egyébként Burmester a jelen leg-
elegánsabb hegedűművésze. 

A virtuózitás másik pólusa : Hubermann 
Bronislaw. Szintén technika-ember, sokban 
talán még Kubeliknél is különb, de csupa 
sziv és csupa muzsika. Mélyérzésü, igazi 
zenész, aki nemcsak abban mutatja meg 
nagy, végtelen nagy muzsikalitását, hogy 
meghatóan szépen hegedüli el a zeneirodalom 
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érdekességet még megemlíthetjük, hogy Ga-
lafrés Elzának, aki most Dohnányi Ernő fe-
lesége, Hubermann Braniszláv volt az első 
férje. 

Rég nem volt már itt, de azért lesznek 
bizonyára sokan, akik emlékeznek Manén 
Joanra , a f inom megjelenésű, nagyszerű 
spanyol hegedűművészre, aki most Ameriká-
ban aratja a babérokat. Feketeszakállas arca 
emlékeztet Vágó József építőművészére és 
jellegzetes sajátsága, hogy az óráját nyakba-
akasztott keskeny fekete szalagon hordja, 
mely határozott vonallal metszi ketté a vakitó 
fehér ingplasztront. Sarasate honfitársa, barce-
lonai születésű, a cigányok véréből van benne 
valami és ez magyarázza magávalragadó 
szenvedélyét, túláradó temperamentumát , 
hegedülésének zsenialitását. Párat lan virtuóz 
és nagy, mélyérzésü művész, de emellett 
számottevő, értékes komponista is. Két ope-
ráját (Giovanna di Napoli és Actéj Barcelonán 
kivül nagy sikerrel játszották Drezdában is, 
ezeken kivül irt számos -zenekari és hegedű-
darabot. 

Amerikában arat ja sikereit most Kreissler 
Frigyes, a legszellemesebb bécsi hegedűművész 
is, aki azelőtt szintén gyakori vendég volt 
nálunk. A világhirességek közé tartozik ő is, 
ha Budapesten nem is jutott olyan népszerű-
ség re, mint az eddig emiitettek. Nálánál job-
ban ismeri a mi közönségünk Flesch Károlyt, 
a berlini zenei főiskola kiváló professzorát, 
akiről csak kevesen tudják, hogy magyar 
ember. Mosoni születésű, az apja orvos volt, 

ott járta az iskoláit is, azután Bécsben 
és Párisban folytatott zenei tanulmányokat. 
Évekig élt Bukarestben, mint tanár és mint 
az ott alakult vonósnégyes vezére, azután az 
amsterdami konzervatór iumnak volt tanára 
és onnan került egy évtizeddel ezelőtt Berlinbe. 
Gyakran hangversenyzett Budapesten, ahol 
komoly, nagytudásu művészt ismertünk meg 
benne, aki nem áldozza fel a stilus tisztaságát 
virtuóz külső hatások kedvéért. 

A legifjabb, a külföld ismert hegedünagy-
ságai között Busch Adolf, akit nemrég még a 
budapesti közönség is hallhatott Löwe Ferdi-
nánd hires zenekarában, mint a Wiener Kon-
zertverein pompás hangversenymesterét. Az 
utóbbi években azután hallottuk a zenekar 
élén mint hangversenyző művészt is, azután, 
mikor legközelebb ismét jöttek Löweék, Busch 
Adolf már nem jött velük. A fiatal művész 
akkor már a németországi hang versenytér-
meket járta, ragyogó sikereket aratva minde-
nütt . Ma a legnépszerűbb német hegedűmű-
vészek egyike. Fiatal, a jövő nagy művésze 
még. 

A zeneművészeket a mestereik szerint is szok-
ták csoportosítani, jellemezni. Vannak Liszt-
tani tványok és vannak D'Albert'növendékek-
A jelen nagy hegedűművészei kevés kivétel-
lel há rom világhírű iskola egyikének fémjel-
zésével kerülnek a nyilvánosság elé. Az egyik 
a magyar Joachim, a berlini zenei főiskola 
néhai világhírű mestere, Brahms egykori kon-
certező társa, a másik Sefcsik, a kiváló cseh 
professzor, kinek keze alól elvétve ma is ke-

l j MOZISZINÉSZNŐK 
1- Holitser Henrietta. — 2. Fibich Karola. — 3. Reisenleiter Lulu 
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rülnek ki nagyszerű művészek. A harmadik 
megint magyar ember : Hubay Jenő, a buda-
pesti Zeneakadémia néhány hónap előtt nyu-
galomba vonult nagyszerű tanára, aki há rom 
évtizeden át volt egyetlen zenei főiskolánknak 
világszerte ismert büszkesége. 

Hogy a magyar született hegedüs-nép, fölös-
leges e helyen bővebben fejtegetnünk. De rá 
kell muta tnunk arra, hogy a magyar zene-
művészek közül igazi világhírt mindig, min-
den időkben csak a hegedűsök tudtak szerezni. 
Nem is h ivatkozunk Reményi Edére, a cigány-
ból lett nagy művészre, aki Joachim elődje 
volt Brahms mellett. De bármilyen kiváló-
ságokat is produkált ez az ország például 
zongoristákban, Liszt Ferenc óta egy «em 
szerzett Európán tul is ismert nevet. Magyar 
hegedükiválóságokból azonban volt mindig 
és van ma is bőven. És hogy volt és van, 
az egyedül és kizárólag Hubay Jenő érdeme. 

Maga is nagy, előkelő, finomérzésü művész. 
Lelkes, kul turál t virtuóz és vérbeli muzsikus. 
Fiatalon került külföldre, Párisban kapta az 
első nagy tapsokat és huszonhat éves korában 
került a brüsszeli zeneakadémiára mint a 
nagy Vieuxtemps közvetlen utódja. Mást em-
sert elvakított volna ennyi siker és ily nagy 

szerencse. Hubay Jenő józan maradt és nem 
hagyott alább művészi hite és lelkesedése. 
Hazahívták Budapestre, a fiatal zeneaka-
démiára tanárnak . Liszt Ferenc lebeszélte, 
neki már voltak tapasztalatai a magyar zenei 
viszonyokról, de a huszonhatéves Hubayban 
a nosztalgia és a hazafias felbuzdulás vele-
járt művészi meggyőződésével. Otthagyta ( a 
fényes állást, hazajött. Magával hozta Popper 
Dávidot, a nagy gordonkaművészt és meg-
kezdte pedagógiai működését a Zeneakadémián. 
Azóta rendre támadtak a jobbnál-jobb magyar 
hegedűművészek. 

A pedagógiai munkásság mellett Hubay 
folytatta egyéni művészetét is. Hangverseny-
zett i t thon és a külföldön ragyogó sikerrel, 
megalakította a nagyszerű Hubay—Popper 
vonósnégyest, mely hosszú ideig vezetett a 
kamaramuzsika terén az európai koncert-
termekben és jelentékeny alkotásokkal gaz-
dagította a zeneirodalmat is. Sokszor hívták 
külföldre, fényes, nagy állásokkal kínálták 
meg, London, New-York, Csikágó vetélkedett 
érte többször is. Nem ment. Fanat ikusan ra-
gaszkodott ehhez a földhöz, amelynek szü-
lötte és amelyen a kiváló hegedűsök két ge-
nerációját nevelte. A ma szereplő magyar , 
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hegedü-kiválóságok valamennyien Hubay 
Jenő keze alól kerültek ki. Pedagógiai mű-
vészetének van még egy sajátos varázslata : 
majdnem mindegyik növendéke mint csoda-
gyermek kezdte meg pályafutását. 

A legelső nagy siker volt köztük Geyer 
Stefi. Alig hét éves korában már kiforrott 
kész művésznő volt. Azóta bejárta a világot, 
játszott Európa legelőkelőbb hangverseny-
termeiben, fejedelmi udvarokban, sok kitün-
tetést, még több elismerést kapott. Markáns, 
férfias jellegű a játéka, de a lírájában van 
bizonyos feminin lágyság, ami hiányzik a 
férfíhegedüsök játékából. Goldmark hegedű-
versenyét nálánál szebben kevesen játszották. 
Most már évek óta nem szerepel a dobogón, 
Bécsben él, ott van férjnél. 

Mint csodagyermek kezdte meg pályafutását 
Vecsey Ferenc is, aki szintén megtudott ma-
radni a folytonos fejlődés utján és ma ugyan-

SZIKLA^JÓZSEF 
a „Szegény Jonathán" címszerepében 

Margit Színház (lelffy fölv.) 

csak a világhírű nevek közé sorakozik. Tel-
mányi Emil később és korban is később ke-
rült a dobogóra. Mélyebb, komolyabb muzsi-
kus, mint Vecsey, akiben a művészet mellett 
sok a vivőrség, a külső megjelenés elegán-
ciája. Telmányi nem keresi, egyenesen kerüli 
a külsőséget, nem szereti a csillogó kis dara-
bokat, melyeket csupán egy brilliáns point 
kedvéért irtak, a hegedüirodalom igazgyön-
gyeit válogatja csak műsorára és lelkesedik 
Bachért, kinek hegedü-zongoraszonátáit ta-
valy nálunk is bemutatta nemes felfogású já-
tékában három hangversenyen. A mult évben 
megnősült, Nielson Károlynak, a kiváló dán 
zeneszerzőnek leányát vette feleségül. A ki-
váló após egy gyönyörű hegedüszonátát irt 
nemrég és azt Telmányinak ajánlotta. Ez volt 
a fiatal magyar művész hozománya. Telmányi 
egyébként jelenleg Kopenhágában él. A télen 
a skandináviai országokban hangversenyzett : 
három hónap alatt hatvanöt koncertet adott. 

Hubay-növendék Koncz János is, aki jelen-
leg Hubay elárvult osztályát is vezeti a Zene-
akadémián. Túláradó temperamentumu, nagy-
szabású hegedűművész, kinek java fejlődése 
még csak ezután várható. Külföldön időzik 
jelenleg a fiatal Kerékjártó Gyula is, aki nem-
rég még Duczi volt és becézett kedvence a 
hangversenytermeknek. Neve ép olyan jó 
csengésű Londonban, mint Berlinben vagy 
Bécsben. Pompás technikája, nagy muzsikali' 
tása van és kétségkívül meglepetéssel fog szol-
gálni, mire ismét megjelenik nálunk. 

A jövőről kellene beszélni, ha a korát 
tekintjük, akkor is, mikor a kis Pártos István-
ról van szó, de ennek a kisfiú-művésznek 
csodálatos már a jelene is. Alig tizennégy 
éves, de már tízéves korában kiforrott, kész, 
nagy művész volt. Pártos István nem is volt 
csodagyermek. A gyermekségnek nyoma sem 
volt soha a játékában, az előadásában, a 
muzsikalitásában. Született zseni, ki előtt 
némán áll meg az ember és lelkesen, meg-
hatva hallgat. Egyszerűen csoda, minden 
gyermekség nélkül Hubay páratlan iskolájá-
nak legszebb diadala a kis Pártos, aki — erre 
vall minden jel — a világ legnagyobb hegedü-
virtuózainak sorába jut rövidesen. Talán már 
ott is van. A télen Hollandiában hangverseny-
zett, hihetetlen sikerekkel, most már hosszabb 
idő óta nem érkezett róla hír. 

A magyar faj kiválóságának mindenesetre 
kitűnő hirdetői vannak odakinn a magyar 
hegedűsökben. 
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Film-készítés 

Romeo és Julia 
A „Kolumbusz" legújabb szenzációja. 

Keszler Józseffel sétáltam a mult napokban 
egy holdas éjen a néptelen Margit-hidon. A 
magyar kritikus-gárda kitűnő doyenje beszédes 
kedvében volt és édes-bus történeteket mesélt 
el régmúlt időkből. Elbeszélte, hogy fiatal 
korában egyszer a Ferenc József-hidon sétált, 
mikor éppen csillaghullás volt és a sötétkék 
égbolton lefutó meteorok ragyogó fénysávokat 
irtak le a firmamentumra. Eszembe jutott erről, 
hogy diákkoromban egyszer a komáromi duna-
hidon jártam és magam is élveztem azt a 
tündéri látványt, amit a viz fölött sziporkázó 
csillaghullás nyújt. Holdvilág, vízpartja, habok 
csendes csobogása, tiszta romantika modern 
miljőben, amilyent pompásan rajzol meg novel-
láiban a magyar novellairás legkiválóbb mes-
tere, Szomaházy István, és minderről eszembs 
jutott a mozitechnika nagyszerű fejlettsége 
mely a vetítővászon fehér síkjára varázsolja a 
legnagyszerűbb természeti jelenségeket. 

A magyar filmtechnika valóban óriási hala-
dást tett rövid néhány esztendő alatt és aki a 
Kolvtmbusi-Pilmgyár legújabb produkcióját 

Irta ás rajzolta : NAGY ENDRB 
VI. folytatás. 

Először is Kőkövi Izsó megrendeli a plakátot 
agy kltflnő művésznél, akivel elég néhány oda-
vetett vázlatos szóval megismertetni Romeo és 
Julia különleges történetét, hogy a lényeget 
mesteri kézzel kiragadva belőle, a plakáton 
csoportosítsa. 

Aztán a Pesti Újságban a „Mozi"-rovat 
néhányszor megemlékezik a készülő művészi 
eseményről és végül tudtul adja, hogy holnap 
délelőtt lesz a sajtó meghívott képviselői előtt 
a „Romeo és Julia" első bemutatója. 

A „Mozi"-rovat terjedelmesen, száz soros 
cikkben emlékezik meg az újdonságról, lelki-
ismeretes gonddal taglalván a darab művészi 
szépségeit. Ezt azonban egy hosszú, mindkét 
részről elkeseredett szívóssággal folytatott tár-
gyalás előzi meg, amelynek eredményeképen a 
„Kolumbusz Filmgyár rt." vezérigazgatója egy-
részt, Turkai Izidor, a „Mozi"-rovat vezetője, 
másrészt megállapodnak, hogy a méltatásért 
soronként 30 korona fizetendő. Ezekután aka-
dálytalanul megjelenhetik a méltatás, amelyet 
itt közlünk díjmentesen: 

A nagy mű immár befejestetett. Ott nyugszik 
egy dobozban összegöngyölítve, mint egy 
óriáskígyó, amely filozóf nyugalommal várja a 
pillanatot, amikor a közönségre vetheti magát. 

De gyermekes naivitás volna azt hinni, hogy 
Romeo és Julia ügye ezzel véglegesen nyélbe 
van ütve. Sőt merjük állítani, hogy még csak 
ecután következik a munkálatok nehezebbik 
része. 
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látja, szint* nera is hiszi, hogy ez a legújabb 
fílmeeoda tiszta magyar tennék. SchaJcaspaare 
nagyszabású drámáját, a Rom— és Julia-l fil-
mesített« meg legújabban az igyekvő vállalat 
és sok exerméteres filmszalagról varázslatos 
képekben pereg elénk a Montekky és Kopu-
letthy-családnak hires története. A drámát 
Kőkövy Izsó alkalmazta filmre és ötletesen, 
számos meglepő uj jelenettel tarkitvo moder-
nizálta a régi témát. A legváltozatosabb képek-
ben, fordulatos cselekménnyel, mely sok helyütt 
Molnár Ferenc legjobb vígjátékaira emlékeztet, 
vonul el szemeink előtt a megrázó dráma a 
nagyvárosi élet mélységeiből ós meglepő, 
hatásos kontraszttal illeszkednek a képek sorába 
azok a jelenetek, melyek a Kelet buja gyönyöreit 
viszik a néző elé. A női főszerepben, mint 
Julia, Uccai Ica ismét pompás alakitást produ-
kál, Romeo szerepében pedig Árvizy Kelen 
gyarapítja eddigi nagy sikereit. Kapuletthy S. 
szerepében Beteg Mihály, a Vígszínház egy-
kori jeles tagja nyújt rokonszenves, jóízű ala-
kitást és ismert humorával gondoskodik a 
derültségről. A Kolumbus* Filmgyár ismét 
jelentős tanuságtételt tesz sokszor bevált ver-
senyképességéről és a magyar filmipar büszke-
ségére valósággal európai színvonalon álló 
művet produkált. Budapest uj moziszenzációja 
kétségtelenül a Romeo és Julia lesz, mely előre-
láthatóan számtalan sorozatos előadáson fogja 
gyönyörködtetni a Kolumbusz lelkes ós hálás 
közönségét. 

Óh, boldog az, akit a közszeretet 
Myrtus ajándékaival ékesített. 
Bár érje kajin szivüek nyila őt, 
Keblére szorítja a nép a dicsőt. 
Két hon csalogánya! a driga füzére, 
Ily érzelem adja a művészetedért. 
És bár törekedjenek elleneid : 
Csillag ragyogásuak érdemeid I 

(Dérynéhez, Kolozsvár, 1898 Julius 33. Az 
„Erdélyi Híradó'-bél). 

• • • • 

Hadd tűzzek én is koszorúdba, 
Hadd fűzzek egy kis levelet, 
Szerény levél, de rajta csillog 
Egy harmatcsepp: a szeretet! 
Ne mérlegeld, ó nagy művésznő, 
Hogy mennyit ér hódolatom: 
Méhatlan bár reád ez a dal, 
De méltóbbnak nem adhatom ! 

(Pósa Lajos verse Priellt Cornélidhot, a .Rang 
és mód" hatása nyomán. Szegedi Híradó, 1882. 
65-ik szám). 

A taps 
Kacagtok, sírtok, arcotok kigyúl, 
A súlyos bársonyfüggöny összehull, 
Felzug a taps . . . ó, nincsen szebb zene.' 
A színész élete és mindene 
A taps, a taps ! 

Ha mennydörög a nézőtér «•gém, 
Öröm villám cikizik ít M »mén, 
A mámor fellobog saívébcn bent, 
Virágokat, világokat taremt 
A taps, a taps ! 

Az arca boldog mámorban ragyog 
A szive ver: Minden csak én vagyok 
S a deszkákon fent kincses, nagy király, 
Midőn feléjezug s harsogva, száll 
A tape, a taps ! 

Ha äste fényben ég a podium, 
Csábit ás kíbit, mint az ópium. 
0 részegülten áll és meghajol — 
A legtùzesebb falar nus i bor 

A tapa, a taps! 

Triumfust ülő Oaesar este ö, 
A lelke vígan, büszkén repdeső, 
A tapssal él és véle haldokol, 
Ezer gyönyör, mennyország éa pokol, 
A taps, a taps ! 

Mindennek vége egyszer, fájdalom ! 
Halottraváltan nyúlsz ki ágyadon. 
Hideg koporsó, néma, síri csend. 
Gyászindulóként halkan visszacseng 
A taps, a taps ! 

Bródy László. 
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Anagrammák 
Az anagramma gyártás, aránylag rävid idő 

alatt is, hihetetlen népszerűségre tett ssert. A ' 
villamoson, a kávéházban, az utcán és min- I 
denütt, ahol csak az ember megfordul, mindenki ; 
anagrammákról beszél és nem túlzás, ha meg-
állapítjuk, hogy az anagrammák sikere és nép-
szerűsége még az emlékezetes ótidrof-szójáték 
elterjedtségét is messze fölülmúlja. Naponta 
harminc-negyven anagrammákkal bélelt levelet 
hoz a szerkesztőségbe a posta és a társaság 
igazgatóságának ugyancsak derekas munkát ad 
az Összes küldeményeknek elbírálása. Ezért 
kérjük is a beküldőket, hogy legyenek türelem-
mel, minden jó anagramma sorra fog kerülni, 
sőt mint már emiitettük, a három legsikerültebb 
betüjáték beküldője jutalomban is részesül. 

E heti ülésén az igazgatóság folytatólagosan 
a következőket vette fel tagjai sorába : 

21. Grosz Lili budapesti lakost (IX. Bokréta-
utca 29.) a következő anagrammák alapján: 
Kész Rózsi — Zsíros szék 
Molnár Ferenc — Cefrén elrámol 
Dán Norbert — Nádai Berta 

22. Epstein Endrét, Szolnok, azzal a feltétel-
lel, hogy a két alábbi anagrammához még egy 
elfogadhatót beküld : 
Heltai Jenő — Ha ő eljön, ti ne I 
Lakatos László — A sok szó talál 

23. Sáfár Elemért a következő, külön dicsé-
retet is érdemlő anagrammákért : 

T36. Srubek Bélát ae alábbi betöjátékokért i 
Intim Pista — Mit i«t a pasi ? 

Kosári Emmi 
Jókai Mór 
Landler Jenő 
Kerényi Gabriella 
Paulai Erzsi 
Vidor Ferike 
Angelo 
Simonyi Mária 

Ej! mikor más? 
Ókori ima 
Lenne dali őr 
Ni ! a gyerek be' lirai ! 
írsz Apuleia ? 
Dóri fekve ir 
Angol-e ? 
J a j ! simán irem 

24. Gyarwathy Istvánt az alábbi anagrammák 
alapján : 
Kassák Lajos — Olajos kása 
Rátkai Márton — A kontár timár 
Bródy Pista — Tapsi bodri 
Emőd Tamás : „Na az 

a barlang" — Ez a sánta anagramma 
blőd 

25. Rott Margit budapesti lakost, (Szerecsen-
utca 7.) a következő három anagramma bekül-
déséért : 
Pálmai Ilka — Palik álmai 
Rózsa Lajos — Zsarol a jós 
Nirsi Emma — Ni ! ma sem ir . . . 

Gerő Erzsi 
Sámson Mária 

27. Gotting*/ Rói 
alapján : 
Paulai Erzsi 
Sándor Stefi 
K. Solti Hermin 
Kosztolányi Dezső 

— E zsir öreg 
— Sára ! mosni ám I 

»it a következő anagrammák 

— Ez a Pali is ur ? 
— Andor fest is 
— Nem sir, ki holt 
— De rossz koszt, ó lány I 

28. Kertész Sándor budapesti lakost (Szondy-
utca 79.) az alábbi anagrammákért : 
Karinti — Intrika 
Nyárai Tóni — A nyári tinó 
Pálmai Ilka — A lioni lámpa 

29. Disztagjául választotta az anagramma 
társaság Margittni Lilyt, aki Rózsahegyi Kálmán 
nevéből csinált huszonhét sikerült anagrammát 
és pedig a következőket : 

Harkányi Gál Mózes 
író halásznak megy 
Hason megy lakzira 
Egy szál harmonika 
Lágy a hó, krém a szin 
Holmi kaszárnya ég 
Na ! kiló marha szegy 
Régi konyha szalma 
Kizárólag sem hány 
Hires lány, gaz koma 
Kórházi ágynál sem . . . 
Irma él. Konyhaszag 
Ó királyság, menház ! 
Ne Mihály, káros gaz 
Nagy lesz a him róka 
A méh szárnya kilóg 
Háló régi zsákmány 
Szamár, ha négy kiló 
Halas kigyó rám néz 
Egy kalmár inas hoz 
Marha ! Az négy kis ló 
Gyászolnám, ha kéri 
Máz, egy ikrás halon 
Irón sem gázkályha 
Nálam egyik házsor 
Ha Zsiga, nem Károly 
Gál irányoz. Méhkas 

Elfogadta továbbá a társaság a következő 
anagrammákat, beküldőiket azonban csak azon 
esetben veszi fel tagjai soréba, ha mindegyikük 
legalább még két-két elfogadható anagrammát 
beküld : 
Urai Tivadar — Uri divat éra 
Sarkadi Aladár — A sarki dalárda 
Rátkai Márton — Tarka nóta rim 

Az igazgatóság legközelebbi ülését csütörtök 
délután tartja. 

(S> 
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A Fasor Kabaré 
bemutatója 

A mult hét csütörtökén nyilt meg a 
Fasor Kabaré és mint várható volt már 
az első bemutató is a teljes siker jegyé-
ben zajlott le. Balassa Emil, a nép-
szerű színpadi szerző és Ba/assa Jenő, 
a Vígszínház közismert művésze irá-
nyítják ezidén is a Fasor Kabaré művé-
szeti programmját és ez a két név azt 
hisszük elegendő biztosíték arra, hogy 
a kabaré tavalyi sikerekben gazdag 
szezonjához képest idén is kifogja elé-
gíteni a közönség legkényesebb igényeit. 

Az uj műsor csak részben uj, mert a 
páratlanul agilis Upor József igazgató, 
igen helyesen megérezte, hogy méltóbb 
darabokkal, mint a tavaly nagy sikert 
aratott egyfelvonásosokkal nem is kezd-
hetné a szezont. Ezen felújított darabok 
közül legérdekesebb Emőd Tamás és 
Marthon Géza daljátéka a Vihar a 
Bakonyban, melynek előadását tavaly 
a cenzúra csupán megcsonkítva enge-
délyezte és igy a szenzációsan korhű 

darab csak most kerül eredeti formájá-
ban a közönség elé. Az Emőd-daljáték 
két vezetőszerepében Aradi Arank« é« 
a fiatal Kuthy László keltettek feltűnést 
preciz, kiforrott játékukkal. 

Balassa Emil frappáns fordulatokban 
bővelkedő színműve A sötét szoba, a 
műsór másik felújított darabja, mely 
most, ha lehet még a tavalyinál is 
nagyobb sikert arat. Az asszony szere-
pében Kádas Mariska nagyszerűen meg-
értett alakítást produkál. 

A harmadik egyfelvonásos Harsányi 
Zsolt kis vígjátéka, a Bubi. Nehéz meg-
felelő jelzőket találni erre a kitűnő egy-
felvonásosra, melynek újszerű beállítása 
és friss humora a legteljesebb hatást 
váltja ki esténként a közönségből. A 
darab egy lipótvárosi szépasszony bou-
doirejában játszódik le, ahol a férj meg-
lepi feleségét az éppen szakítani akaró 
udvarlójával. A férj józan, öregsége 
tudatában lévő ember, aki csöndesen 
és barátságosan beszéli meg, a mind-
untalan párbajozni akaró Bubival, a 
helyzetet és a beszélgetésnek a vége 

Major Henrik rajzai az Andrássy-uti Sainház műsoráról 
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az, hogy a férj visszamegy a kaszinóba 
és Bubinak büntetésből — nem szabad 
szakítania az asszonnyal. Vajda Piroska, 
Párkányi János és Somogyi Vilmos, leg-
tehetségesebb tagjai a Fasor Kabaré 
együttesének, játszották igazán kitűnően 
a Harsányi-vigjáték főszerepeit. 

A magánszámok méltó keretként csat-
lakoztak az emiitett darabokhoz. Közöttük 
első sorban kell megemlékeznünk az 
üde és közvetlen Filó Idáról, aki Balassa 
Emil „Bánatos dal Velencéről" cimü 
vidám dalát adta elő sok temperamen-
tummal. Újszerű és érdekes jelenség a 
„magánszámok színpadán" Vidor Ilonka 
is, akit eddig csak darabok keretében 
csodálhattunk és csak most tudtuk meg, 
milyen szépen tud énekelni is. Igazán 
megérdemelte, a kapott őszinte tapsokat. 
Aradi Aranka szép hangjával keltett 
méltó feltűnést. A műsoron szereplő 
többi magánszámok, Gábor Andor, 
Emőd Tamás, Nádor Mihály, Pallós 
Tivadar, Márkus Alfréd, Kőváry Gyula 
és mások szerzeményei is mind jók 
voltak. 

Az ember élete 
szereposztása : 

Az ember — - Törzs 
A szürke valaki .. Körmendi 
A feleség Kassics Beiter 
Az orvos— .. Vágó 
Az ember apja .. Réthey 
1. vénasszony Forrai Rózsi 
2. „ . T. Halmy Margit 
3. „ .. Pappné 
4. „ . Zala 
5. „ . Baka 
A nagyorrú — ... — - Z. Molnár 
A pókhasú — — — - Tarnai 
A rongyos asszony - Péchy Blanka 
A félszemű asszony - Jankovics Magda 
A históriás asszony - Dolinái Margit 
A körtefejü „ Vándory 
A kopasz Gere 
A sánta öreg Kardos 
A nagyhajú ur Uray 
A vöröshaju nő .. Marton Erzsi 
1. fiatal leány .. Andorffy Ida 
2. fiatal leány T. Oláh HösU 

Major Henrik rajzai az Andrá3sy-uti Színház műsoráról 
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Éneklés és dohányzás nemcsak hogy ellen-
tétes dolgok, de ellenségesek is. A füst, a 
nikotin határozottan veszedelmes ellenfele az 
éneklő orgánumoknak, a toroknak, gégének, 
hangszálaknak és az énekesek, köztudomás sze-
rint, tartózkodnak mindennemű füstöléstől. A 
valóságban azonban máskép fest a dolog. Az 
énekeseknek csak igen kevés hányada anti-
nikotinista, a legtöbbje nagyon szereti azt a 
szőke istenséget, melyből könnyű kék felhők 
szállnak fel, mikor az ember ajka érinti nem 
annyira, hogy csókolja, mint inkább, hogy 
szívja. A tapasztalat bizonyítja, hogy a kül-
földi kiváló énekesek legtöbbje dohányos (a 
szónak nemcsak képletes, de valódi értelmében 
is), sőt annak erős számban köztük megrög-
zött rabjai is a nikotin élvezőinek. A nagy 
Caruso, a legnagyobb hangfenomén, tucatjá-
val szívja azangol-egyiptomicigarettákat,Bonci, 
Tita Ruffo erős szivarosok, Feinhals szivart ós 
angol pipát sziv. 

A külföldi dohányzó énekeseknek azonban 
könnyű a dolguk : ők most is hozzájutnak az 
édes méreghez és zavartalanul áldozhatnak 
szenvedélyüknek. De mit csinálnak a szegény 
magyar énekesek ? Amikor tehát a Színházi 
Élet riportra indult énekeseink körébe, nem-
csak az a cél vezette, hogy megállapítsa, kik 
dohányosak a mi énekeseink közül, hanem az 
is, hogy megtudja, mit szívnak a mai nikotin-
mantes világban ezek a mi szerencsétlen bohém-
lelkű dalos elvtársaink. E kétélű riportnak 
eredményét fűzzük most csokorba abban a 
sorrendben, ahogyan az egyes szálakat össze-
gyűjtöttük. Elsőnek az Operaházat kerestük 
fel és illendőség szerint a sort Zádor Dezső-
vel nyitottuk meg. Az operaigazgatóknak ama 
ritka fajához tartozik tudvalévőleg, akik egyút-
tal énekesek is. Zádor Dezsőnek szép, meleg 
baritonhangja van, a közönség azelőtt a Városi 
Színházban hallhatta sokszor, de most meg-
tudja, hogy ennek a hangnak nem árthatott a 
dohányzás : Zádor vonaton is a „nem dohányzó" 
fülkében utazik, ellensége mindennek, ami füs-
töl, még a gyárkéménynek is és azt állítja, 
hogy azért tudta megőrizni mindmáig hangja 

tisztaságát, mert nem dohányzott intenziven 
soha. Ezzel szemben senki sem állithatja, hogy 
Szemete Árpádnak, Operaházunk másik kitűnő 
baritonistájának rossz hangja volna. Szemere 
pedig bizony nagy dohányos. Kizárólag 
cigarettázik, de azt azután bőségesen. Azelőtt 
csakis egyiptomi cigarettát szívott, később át-
tért a trafikra, elszívta a princeszászt is, de 
ma már csak „saját töltésü"-t sziv, pedig nem 
is maga tölti, hanem a felesége. Hogy honnan 
veszi a dohányt, azt nem árulta el. Azt mondta, 
ez az ő külön titka. 

Erős dohányos Venczel! Béla is. Szivart és 
cigarettát sziv, cigarettát különösen sokat és 
azt állítja, hogy a dohányzás semmi befolyással 
sincs a hangra. (El kell neki hinni, mert a 
hangjával bizonyítja). Próba közben, gyakorlás 
közben is cigarettázik, felvonásközökben is 
megenged magának néhány szippantást és 
olyankor, mikor hangversenyeken működik 
közre csak azt sajnálja, hogy az egyes számok 
között nem mehet le a pódiumról cigarettázni. 
Arra a kérdésre, hogy mit sziv, röviden felelt : 
„Mindent" — és ezzel mosolyogva nyugtázta 
aat a princeazáezt, amellyel megkínáltuk. 

Környei Béla is tagadja, hogy a hangra ronté 

katásaal volna a dohányzás. Ha most mérsé-
keltebben is füst i l , ennek az oka abban van 
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hogy nehezen jut dohányhoz. Most mára 
«stak 10—12 cigarettát és 3 szivart szivl 
naponként. A szivart barátjal szerzik, clgaret-1 
tából van még készlete néhány hétre: Igazi 3 
egyiptomi és „Dritte Sorte." Az utóbbit a bécsi » 
tartózkodásából hozta magával és ironikus 
mosollyal vallotta be, hogy ez az egyedüli 
dolog, ami bécsi szerződtetésének idejéből 
megmaradt. Végül még arra kért bennünket, 
irjuk meg, hogy előadás előtt és az előadás 
tartama alatt sohasem dohányzik. Annyira 
ártalmatlannak mégsem tartja a dohányzást. 

Kedves, humoros feleletet adott kérdésünkre 
Palló Imre, az Operaház fiatal tenoristája, aki 
a „Marika" csendőrőrmesterének jelmezében 
fogadott bennUnket öltözőjében : 

— Nem, nem dohányzom. Nem is dohányoz-
tam soha. De ha akad valaki, aki megigéri, 
hogy ebben a dohányinséges világban gon-
doskodik az ellátásomról, szívesen hozzá-
szokom a füstöléshez. 

Alt hisszük, a derék Palló még sokáig lesz 
nem dohányos. . 7 _ tavaJj^jM 

Teljesen ellentéte Pallónak Szende Ferenc, 
aki viszont Szemerével tartja a rekordot. Az-
előtt 00—7Q Loxort szítt el naponként. Ciga-
rettázik szUnetek közben, olyanker is, amikor 
nincs jelenése, a társalgóban. Most kevesebbet 
cigarettázik, mert takarékoskodnia kell azzal, 
ami van. Mert ccak azt sziv — ami van. 

Panaszos feleletet ad Pilinszky Zsigmond is. 
A múlttal kezdi ő is : azelőtt 40—50 Ramszeszt 
szivott el naponként, most saját töltésű eiga-
rettákat füstöl, de csak 30—25 darabot napjá-
ban, mert több nem futja. Igen, előadás közben 
is cigarettázik, különösen uj szerepeknél sziv 
sokat a társalgóban, mert a dohányzás csilla-
pítja az idegességét és debütálásoknál rendesen 
idege« egy kicsit. 

Nem nagy dohányos, de azért elszi egy-két 
cigarettát, szivart naponként Dr. Stikalyhidy 
Ferenc is. Hogy ért-e, nem árt-e, nem tudja 
eldönteni, mert olyan napokon, amikor énekel, 
nem dohányzik, egyébkor pedig éppen azért 
SZÍT olyan kevest, hogy ne ártson. Hogy mit 
sziv ? Ami éppen van. Hiszen azért sziv olyan 
keveset, mert nincs mit. Panaszkodott, hogy 
milyen kis kvótát utalnak ki dohányban az 
operaháziak részére : 30 szivart vagy 50 ciga-
rettát egy hónapra. Ezzel kell neki is beérnie 
mert máshonnan nem kap. 

Valamennyi operaénekes között azonban 
Rótsa S. Lajos tartja a rekordot. Naponként 
15—20 cigarettát, 8 seivart és 4 pipát sziv eh 

Pipázni csak otthon szokott és otthon is tartja 
a pipáját. Azelőtt M «de«-szivar és LuKor-
'cigaretta voltak a kedvencei, most mindent el-
szív, amit csak kap. Dohányzik előadás előtt 
és után is, de a szünetekben soha. Az előadás 
kezdetétől addig, amig ki nem megy a szín-
házból nem dohányzik. Egyetlen egyszer fordult 
csak elő, hogy ielvonásközben is cigarettázott : 
„A nürnbergi mesterdalnokok" tavalyi elő-
adásán, mikor először énekelte Hans Sachs 
szerepét, mert ez a szerep és a megelőző sok 
próba nagyon kimerítette. Az interjú kapcsán 
különben volt Rózsának egy külön kérése. A 
múlt évben a Színházi Élet megírta róla, 
mennyire kifogyott dohányból, pedig azelőtt 
meg volt legalább „Rózsa sztambulja". Lapunk 
olvasói akkor megörvendeztették a kitűnő énekest 
néhány szás cigarettával. Bzeket a cigarettákat 
nyugtázza most ez uton észint« köszönettel 
Rózsa S. Lajos. 

Erős dohányos Mátrai Ernő is, a Városi 
Szinház jele* basszistája is. Megszámlálhatatlan 
mennyiségben sziv szivart ée cigarettát, amennyit 
ooak tud szerezni. Azelőtt a Luxor volt az ő 
ideálja is, most meg van elégedve, ha dohányt 
tud ezerezni és maga csavarja a cigarettáit. 
Arra, hogy árt-e a hangnak a dohányzás, nem 
tud általános feleletet adni. 

— Annyi bizonyos, — mondta — hogy nekem 
nem árt és nem is tudnék énekelni, ha előbb 
nem szippantanék a cigarettámból. 

A Városi Színházban Galetta Ferenc volt az 
első, akit megkérdezhetttnk : 

— Dohányzom, de nagyon mértékletesen — 
felelte. Csak ebéd után és vaoaora után scivok 
el néhány cigarettát, összesen legfeljebb 3—4 
darabot naponként. Háború előtt, amikor még 
volt behozatal, kizárólag Black Perle-t szívtam, 
most ocak Memphist füstölik. Nagy nehéz-
ségek árán szerzek mindig annyit, hogy ki-
jövök vele egyik doboztól a másikig. Az a 
minimális mennyiség, amit én sdvok, nem 
árthat a hangnak. 
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A mérsékelt nikotinélvezők közé tartozik 
Sziklai József, aki a háború előtt 10—15 Ram-
zeszt szívott «1 napközben, de előadás előtt ós 
alatt sohasem dohányzott. 

— És most ? 
— Amióta nem lehet egyiptomi cigarettát 

kapni, leszoktam a dohányzásról, de ma sínes 
jobb hangom, mint aielőtt volt. Kétségtelen 
tehát, hogy a dehánytás nem árt a hangnak. 
Legyen eeak megint Ranvceet I . . . 

A Király Színháznak mind a két énekes sei-
nésze közepes dohányos. Király Ernő napon-
ként 25—30 cigarettát szív és nagyon szereti 

Ó, menj ragyogva, művészet leánya, 
A tünde pálya sziklautain, 
Hol vágyaidnak égi ideálja 
Csillogva él keblednek álmain! 
S ha földerül ez árva hon koránya, 
Te élni fogsz az emlék ajkain, 
Mert nem figyelve a pór ítéletét, 
Híven követted kebled istenét! 

(L*ndr#y*»hoa, budim, 19f7 mánüu* lt. 
K&zölt« H ITonművéfm). 

• eee 

Amilyenek a színészek, olyan a szinház. 
Paulay Ede, 

Galettával szemben Bihari Sándor erős 
dohányos : 4—5 szivart, 30—35 cigare*tét szív 

el naponként. Azelőtt kizárólag egyiptomi ciga-
rettával élt, most elszív mindent, amit csak 
kap : a fődolog, hogy kapjon. Szent meg-
győződése, hogy a dohányzás nem árt a hang-
nak, szünetek közben is dohányzik és azt 
tartja ideális öltözőnek, amelyben az igazgató-
ság jóvoltából halomban áll a stiver és a 
eigaretta. 

az olyan darabokat, amelyekben a színpadon 
is rágyújthat. A háború előtt kizárólag egyip-

tomi cigarettát szítt, most azt szívja, ami van, 
ha egyéb nincs, még — királyt is. 

Nádor Jenőnek a Luxor volt a specialitása, 
20—25 darabot $zivott el belőlük naponként. 
Most ő is ugy van vele, mint Király Ernő : 
ozt szívja, ami .van. Nincs rendszere a dohány-
zásban, akkor gyújt rá, amikor megkívánja, de 
ielvonásközben, jelenés előtt mindig cigarettázik. 

Az énekesek vallomásaiból általános követ-
keztetést akartunk levonni. Szerettük volna 
megállapítani, árt-e a dohányzás a hangnak, 
vagy sem. Tizenöt kitűnő énekes véleménye 
fekszik előttünk. A tizenöt közül tizennégy 
dohányos, a legtöbbje erős dohányos és vala-
mennyi azt állítja, hogy a dohányzás nem ért 
a hangnak. Tekintve, hogy nékik kétségtelenül 
vannak tapasztalataik, el kell fogadnunk ezt 
a í állításukat, annál is inkább, mert a mi ta-
pasztalataink szerint az ő hangjuknak valóban 
nem ért, ha cigarettáznak vagy szivaroznak. 
Ez esetben is csak a lényeg a fontos : legyen 
mit szivarozni és cigarettázni ! 



SZÍNHÁZI ËLEI  

AZ ANGORA CICA 
Vígjáték egy felvonásban 

Irt«: SZOMAHÁZT ISTVÁN 
SZEMÉLYEK : 

A nagyságos ur Magyari 
A nagyságos asszony Marosi 
A kisasszony ... Nagy 
Az angol missz Faragó 
A szobaleány Gábor 

(Az Apolló-Kabaré műsorából.) 
1. jelenet : A nagyságos asszony. A nagyságos 

ur. A kisasszony. 
Nagyságos ur. (Karszékben ül.) Azt mon-

dom, hogy hagyd már abba. 
Nagyságos asszony. Olyan éretlen ez még, 

mint valami iskolásleány. A fejébe röpült 
egy bogár s most nem lehet kikergetni belőle. 

Nagyságos ur. Szeretném tudni, miért kell 
oly sürgősen férjhez menned ? Az angol leá-
nyok 23 éves korukban mennek férjhez, 
mégse halnak bele. Az édesanyád is jó hu-
szonkettő volt már, mikor feleségül vettem. 

Nagyságos asszony. Ez már nem igaz, mert 
huszonegy sem voltam. 

Nagyságos ur. Na. 
Nagyságos asszony. Hallott már valaki 

olyat, hogy egy f inom uri leány az édesapja 
egy alárendelt hivatalnokához akar férjhez 
m e n n i ? Egy senkihez, akinek a renumerá-
cióval együtt sincs többje hitvány 3000 koro-
nájánál ? 

Nagyságos ur. Ezért adok veled kétszázezer 
korona hozományt, hogy moi t egy ilyen 
alakba beleszeress? (Az asszonyhoz.) Ennek 
különben te v igy az oka. 

Nagyságos asszony. É n ? 
Nagyságos ur. Te. Mi szükség volt arra, 

hogy a házibálunkra meghivd ? . . . 
Nagyságos asszony. Mindenkit meghívtunk 

a vasgyárból, aki keringőzni vagy tusztep-
pezni tud. Ki gondolt arra, hogy ez a tacskó 
mindjárt szerelmes lesz bele ? (A kisasszony-
hoz.) Ugyan mit szeretsz rajta ? 

Kisasszony. (Durcásan vállatvon.) 
Nagyságos asszony. Egyenesen antipatikus 

azzal a vöröses bajuszával, az orra pedig 
nevetségesen nagy. Mondhatom, nagyon fur-
csa ízlésed van. 

Nagyságos ur. A külseje mellékes, én tőlem 
akár zafirkék bajusza is lehetne, de egy 
ilyen senki nem partie az én leányomnak. 
Ugy neveltettelek, mint valami hercegkis-
asszonyt, most 18 éves korodban is még an-
gol misszed van és én majd pieg fogom en-
gedni, hogy egy vasgyári könyvelőhöz fele-
ségül menj. Szépen fogom én ezt megengedni. 

Nagyságos asszony. Az apja füszerkereskeiő 
Nagykikindán. 

Nagyságos ur. A nővére egy pesti féoymáz-
tgynöknek a felesége. Nem gondolod, hogy 
egy fénymáxttgynököt tegezni fogok ? 

Nagyságos asszony. (Feláll — a leányhoz 
megy.) Az édesapád választmányi tag a ke-
reskedelmi csarnokban, legnagyobb tekintély 
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a pesti vaspiacon, — hogy jut eszedbe olyan 
ostobaság, hogy egy szürke könyvelőhöz fe-
leségül menj? Se családja, se vagyona, se 
po»iciója, — ugyan mi ae, amit olyan nagyon 
vonzónak találsz benne? 

Nagyságos ur. (Gúnyosan.) Hja, fiacskám, 
mi már kiöregedtünk ebből a dologból. A 
kisasszony szerelmes és rögtön a Dunának 
megy, ha nem egyezünk bele, hogy Pirnit-
zerné legyen belőle. (Megvetéssel.) Pirnltzerné, 
pfuj ! 

Nagyságos asszony. Pirnitzer Miksáné — 
hallatlan I Ezért taníttattam franciára és an-
golra, ezért adott neki Tarnay Lojzi zongora 
leckét, hogy most Pirnitzer Miksáné legyen 
belőle. 

Nagyságos ur. (A kisasszonyhoz.) Na kis 
leányom, legyen hát eszed ! Verd ki a fejed-
ből ezt a Miksát és én becsületszavamra 
mondom, hogy egy Egont vagy egy Liviust 
szerzek neked. 

Kisasszony. (Abbahagyja a sírást, felkapja a 
fejét a zongoráról.) Nem kell. 

Nagyságos ur. Nem kell egy E g o n ? 
Kisasszony. Senki se kell, csak, ő I Vagy ,ö, 

vagy soha se megyek férjhez. Ért i tek? Én 
nem nektek megyek férjhez, hanem magam-
nak, — és nekem ő jobban tetszik, mint a 
világ összes Egonjai és Liviusai, 

Nagytágos asszony. Unerhört. 
Nagyságos ur. Das hat noch die Welt nicht 

gesehn 1 
Kisasszony. Nem adtok hozzá ? 
Nagyságos ur. Nem, szívem gyermeke, nem ! 

Nekem olyan romantikus lehetsz, mint az 
öreg Crocker, akkor se adlak hozzá! A 
Miksa nem fog az én vagyonomból uraskodni. 

Kisasszony. Majd beszéltek ti még máskép is ! 
Nagyságos ur. Fenyegetsz, drágaságom? 
Nagyságos asszony. Az apját fenyegeti, egy 

i lyen senki miat t ! Kisülhetne a szemed, hogy 
az öreg édesapáddal vitatkozol. 

Nagyságos ur. Mondtam neked, bogy ne 
vidd el a Nemzetibe, mikor a Szegény ifjú 
történetét adják. 

Nagyságos asszony. Hallod, az a leány leg-
alább egy elszegényedett nemes i fjúhoz ment 
feleségül, de nem egy füszerkereskedő fiához. 
Az a szegény ifjú nem fuvarleveleket töltött 
ki, h3ncm vörös frakkban lovagolt a falka 
után. 

Nagyságos ur. Képzeld el Miksát lovon és 
vörös frakkban. 

Kisasszony. Velem csúfolkodhattok, ahogy 
tetszik, mégis vagy ő lesz az uram, vagy 
senki. Legfeljebb megvárom, mig nagykorú 
leszek és akkor az engedelmetek nélkül is 
feleségül megyek hozzá. 

Nagyságos ur. Hat évig fogsz várni rá ? 
Kisasszony. Akár meddig! 
Nagyságos ur. (A nagyságos asszonyhoz.) 

Kérlek, erre már volt példa a világtörténe-
lemben. A várkísass'onyok néha tiz évig in 
vártak a »zentföldről h&Mtérő keresztes-
vitézekre. A kisasszony, ahogy megnézed, 
egy Nagykorona-utcai várkisasszony, Miksa 
pedig egy modern keresztesvitér. Én azonban 
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ugy ki fogom dobni ezt a Bouilloni Gottfri-
det a vasgyárból, bogjr a fába se Ari a m a t ' 
mu*. 

Nagyeogtn tmcony. Ma helyedbe« vota ék, 
holnap felmondanék neki. 

Nagyságos ur. Föl is mondok. 
Kisasszony. Én tőlem akár ma felmond-

hatsz neki ! Akkor még jobban fogem Mé-
retni, mint most, mert szegénynek értem k«U 
szenvednie. 

Nagysigos ur. A kis vértanú ! Miksa, mint 
vértanú ! 

Nagyságos asszony. En is voltam őatal 
leány, de in még álmomban sem gondoltam 
rsá, hogy a rangomon alul menjek férjhea. 

Kisasszony. Persze, hogy nem! A papa, 
amint tudom, egy ősrégi márkicsaládból szár-
mazott! Hogy is hivták azt az ősödet, aki 
bibornok volt? 

Nagyságos asszony. Ne vitatkozz vele, mert 
eezel a nyelveskedő teremtéssel ugy sem birsz. 

Nagyságos ur. Nem is beszélek tovább, ha-
nem ledőlök egy kissé a kanapéra. (A fele-
ségéhez.) Pont fél négykor kelts fel, mert 
fontos ülésem van a Gyáriparosok S«4tv«t-
gégében. (Mindketten el.) 

2. jslenet. Kisasszony. A mi»*z. 
Kisasszony. (Leül a zongorassékbe, elgon-

dolkozik, majd megftt néhány taktvst.) 
Miss». (Belép.) My dear, we are net going 

in thelibrary bo get other books ? 
Kisasszony. No! 
Missz. Wy are yo so angry ? 
Kisasszony. Let me, it would be the best 

so spring in the Danube. Is it not horiblc, 
thot young girls and loving boys will be 
with time ernel old parenthes? 

Misst. (Angolos magyarsággal.) Nem akar-
ják, hogy te feleség légy neki ? 

Kisasszony. (Fejét rázza.) No! 
Missz. 0 szegény kisleány, ó my little baby, 

akkor mit fog tenni? Csak nem akarsz 
•miatt ugrani bele a Dunába? 

Kisasszony. Nem, ezt az örömöt nem fogom 
megszerezni nekik. 

Missz. 0 , my darling, gyere, sirj magadat 
egyet a missz Ellen vállán, ez bizonyosan 
megkönnyiti a sziv tőled. 

Kisasszony. Drága missz, maga az egyetlen 
lény, aki velem érez. 

3. jelenei. Kisasszony. Missz. Szobaleány. 
Szobaleány. (Újságokkal és levelekkel át akar 

menni a szinen.) 
Kisasszony. (Megszólítja.) Nekem nincs le-

velem, Mari? 
Szobaleány. (Átadja a leveleket.) Nem tu-

dom, kisasszony. 
Kisasszony. Jó, majd én beviszem a papá-

nak. (Szobaleány el.) (Nézegeti a leveleket.) 
Rimamurányi Vasmtt . . . Gyáriparosok Szö-
vetsége . . . Kereskedelmi és Iparkamara . . . 
Hans Rorbachs Söhne . . . Hát ez mi ? 

Missz. Neked egy levél, darling? 
Kisasszony. Nem, a papának szól. Rózsa-

színű boríték és szobaleányirás és a Helyben 

szó két b-vel van irva rajta. Missz, én azt 
htomén, hogy ezt a levetet egy démon 
irie a papá»ak 

Miss*, what 1« it demon? 
Kisasszony. Í g y kis nfl, aki az olyan öreg 

urakkal is barátkozik, mint a papa. Nekem 
már régen az a gyanúm, hogy a papa egy 
csirkefogó. 

Missz. Shocking! 
Kisasszony. Maga missz egy angyal, de én 

a 18 évemmel már belelátok a férfiak lel-
kébe. A papa csak itthon játasza ki magát 
öregnek, mert tudja, hogy a mama milyen 
féltékeny rá. Tudja, hogy most mit fogok 
tenni ? 

Missz. Mit fogsz csinálni ? 
Kisasszony. Fel fogom bontani ezt a levelet. 
Missz. Csak nem fogsz megolvasni egy l ie -

gen levél? 
Kisasszony. De mennyire fogok megolvasni 1 

Hátha «sakugyan egy démon irta ! Egy kési-
zálog az én helyzetemben most kincseket 
érne. (Felbontja.) 

Mis*z. O my God, O my God, What infor-
tunity ! 

Kisasszony. (Fenhangon.) ,Kedves barátom, 
egy álmatlanul eltöltött éjszaka után Írom 
magának e sorokat. Ha tudná milyen lelki-
furdalásaim voltak, mikor elment tőlem! 
Nagyon megbántam, hogy fájdalmat okoztam 
önnek, önnek, akit minden férfinél többre 
bmülftk." (A misszhez.) A papát minden 
férfinél többre becsüli. Olvas.) „Boldog len-
nék, ha megvigasztalhatnám magát s ismét 
odakuporodhatnám a lábaihoz és a fejemet 
a térdére hajthatnám, mint régen, mikor a 
selymes angora cicájának nevezett." (A miss-
hez.) A mamát sohasem nevezte angora cicá-
nak. (Olvas.) „Ma délután négykor várom és 
bizonyos vagyok benne, tudok majd rá mó-
dot találni, hogy megbocsásson nekem. Ugye 
okvetlenül eljön? A viszontlátásig soksaor 
öleli — a maga bűnbánó makrancos Katája." 
(A misszhez.) Kedves, mi? 

Missz. Ez nem is lehet. Ez csak egy misz-
tifikém. Egy rossz nő irta, hogy a nagysá-
gos urat befeketítse. 

Kisasszony. Nem, ó angyali misse Ellen, ez 
nem egy misztifikém, maga igen rosszul is-
meri a nagyságos urat ! A nagyságos ur csak 
itthon olyan fáradt, odakünn a nagyságos ur 
egy nagy kutya, aki minden szép babát 
megnéz. , 

Mmz. Égess el, my darling, az a levél. 
Kisasszony. Ezt ? 0 , drága missz Ellen, ezt 

a levelet a jó Istenke juttatta a kezembe. Ez 
a levél fog engem hozzásegiteni a boldogsá-
gomhoz. (A faliórára pillant.) Fél négy, a 
papa rögtön itt lesz. Menjen Missz Ellen, 
nem akarom, hogy a nagy jelenetnek fül-
tanai legyenek. Ó, drága, öreg csirkefogó, 
próbáld nekem még egyszer a saigor* apát 
szimulálni. 

Missz. Csak nem akaraz talán szemére lob-
bintani az a levél. 

Kisasszony. (Szelíden kitolja.) Menjen missz 
Ellen és olvassa tovább a Copperfield Dávidot. 
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Missz. O, Istenkém, Istenkém, ha ez az öreg 
misztreee fülébe máazna ! (KI.) 

Kiaasetony. Angoraciea ? Várj, ki« öregem, 
majd mindjárt beszélünk az angoi adeáról. 
(Zongorázik — a szövegét dúdolja.) 

4. jelenet. Kisasszony. Nagyságos ur. 
Nagyságos ur. (Jön, elégedetten hallgatja.) 

Na. nem mentél a Dunának ? 
Kisasszony. (Álszenteskedve.) Nem, papa. 
Nagyságos ur. Lásd, így már jobban sze-

retlek, mintha ostobaságokat beszélsz ! Ugy 
el fogod felejteni azt a Pirnitzert, mint a 
gyerekkori bárányhimlödet. 

Kisassztny. Igen, papa. 
Nagyságos ur. Megígéred, hogy nem fogsz 

többé gondolni rá? 
Kisasszony. Meg, papa. 
Nagyságos ur. Most megint az édes, drága 

kisleányom vagy ! Gyere, csókolj meg ! 
Kisasszony. Igen, papa. (Megcsókolja.) 
Nagyságos ur. En most megyek a Gyáripa-

rosok Szövetségébe, ahol fontos értekwle-
tünk lesz a vastraverzek ügyében. Pá, an-
gyalkám ! (Menni akar.) 

Kisasszony. Papa ! 
Nagyságos ur. Mi az? 
Kisasszony. Te mindig csak betonra meg 

vastraverzekre meg szerszámvaaakra gon-
dolat ? 

Nagyságos ur. Hát mire gondoljak ? 
Kiaasseony. Fiatal korodban is ilyen ko-

moly voltál? 
Nagyságos ur. Hallod ! A vasszakmában 

mindenki komoly. Mutass nekem egy vas-
embert, akinek Uhaságok járnak a fejében. 

Kisaiíxony. Szegény kis apám, te ugyan 
kiveszed a részedet az élet küzdelmeiből ! 

Nagyságos ur. Én bizony ki ! 
Kisasszony. Mindig csak a munka, meg a 

munka, — hogy ezt még 25 év alatt meg 
nem untad 1 25 év óta folytonosan a mun-
kában görnyedsz. 

Nagyságos ur. Istenem, az ember csak gör-
- nyed ! De most megyek, mert még lekésem 

az ankétről. 
Kieasszony. Mondd, apuci, téged sohse érde-

keltek a nők? 
Nagyságos ur. A nők? (Gyanakodva.) A 

nők ? Nem tagadom, hogy a feminizmus 
problémáján sokszor gondolkodtam, de . . . 

Kisasszony. Nem a problémát gondolom, 
hanem s húsból és vérből való nőket. Te 
sohasem voltál szerelmes? 

Nagyságos ur. (Ijedten.) Én ? Mikor a ma-
mádat feleségül vettem, akkor bizonyosan 
szerelmes voltam. De ez olyan régen volt, 
bőgj már nem is emlékszem rá. 

Mmmzony. És azóta? 
Nagyságos ur. (Félre.) Mit akar ex ? (Fson.) 

Kérlek, hagyj nekem békét ezekkel a csacsi-
ságokkal! Az én fejemben egész más dolgok 
járnak, semhogy ilyen léhaságokról beszél-
jek. Én egy öreg éa gyomorbajos ember 
vagyok. (Folyt, köv.) 

Ezennel 
Bszemmel 
Megállapítom itt : Nagy ég 
Ura, 
Ó, be fura, 
Mzt nam is láttam még, 
Mióta a rilágot járó HÍ, 
Hogy téli sikerek legyreaek 
Nyéroa. 

Reszket 
A te Ham, 
OUkM 
©sorfa 
Sikert »rat miadea estea 
A Sötét szoba. 
Abból is láthatják eatet, 
Hogy Pesten 
És Budán 
Éjfél után 
Minden hájban aerra 
A Sötét szohát ttaik 
Műsorra. 

Eu 
Szegény 
Lantos legény, 
Nem érte ím ezt, 
Itémitô ! 
A 
MarghsambÁe fa, 
És a kizönaégnek mágia kő' ! 

(BUNKÓ.) 



30 
SZÍNHÁZI f.I.RT 

Színpadi külsőségek 
E tárgyról irva, három seinházi estérimek be-

nyomásairól kall elsősorban beszámolnom. Még 
a háború előtti években egy vidéki nagyobb 
város szinpadán, ahol évente csak 3 hónapig 
játszott a társulat, az Ember tragédiáját láttam. 
Élénken emlékszem, hogy a szinészek legjobb 
tudásukkal játszották meg nehéz szerepüket, 
de akarni-vágyásuknak hatását teljesen lehe-
tetlenné tette a díszletek s jelmezek rettenetes 
zagyvasága. Tüll ruhájában a mélyen dekoltált 
Éva, bár teljesen simult Ádámnak talán egy 
néger törzsfőnökéhez hasonló ruházatához, de 
Madách intencióinak semmiképpen sem volt a 
reprezentálója. Ami pedig a díszleteket illeti, 
az egyetlen sarkvidéki jelenetet kivéve, a darab 
összes felvonásain keresztül rendületlenül állt 
a színpadon egy rózsaligetet ábrázoló kulissza. 

Ugyanebben az időben a Király Színházban 
egy operettet haccacáréztak pompás díszletek-
kel és vagyonokat felemésztő ruhák szinpom-
pájával. A harmadik előadást Csehország egy 
kis városában láttam a háború alatt. A társulat 
talán össze-vissza 15 tagból állott. Hamletet 
játszották. Teljesen díszlet nélkül, de határo-
zottan korhű jelmezekben. Természetesen sok 
kihúzással ment a darab, de hiszem, hogy 
Shakespeare nem fordult meg a sírjában, mert 
amit e kis társulat produkált, ha nem is volt 
klasszikusan művészi, de elismerésre méltó 
volt, mert isléstelen botlások nem tették azt 
groteszkké. 

E három színházi est egymás mellé állítása 
erős képét adja a magyar iparművészet szín-
padi múltjának. E kép silány és szomorú. Ki-
fejlődött művészi Ízlést, ami a külső kiállítá-
sok fényével adta vissza a darabok realitását, 
nálunk csak ott lehetett találni, ahol a színházi 
vállalat anyagi helyzete megengedte a diszle-
tezési költségek fölényes beállítását. De még1 

itt sem mindig és mindenben. Mert lehetett 
bár pazar kiállítása a darabnak, elegendő volt 
egy jóhiszemű botlása valamelyik művésznő-
nek, amit az egyéni ízlés helytelen kidombori-
tásával tett láthatóvá valamelyik ruhadarabján 
és máris megvolt a kontraszt. De kicsinyessé-
gek, amelyek talán a rosszmájúság szemüve-
gén láthatók, mindenesetre eltörpülnek a tüll 
ruhában játszó Ava ás az örök rózsaliget mel-
lett. Érthető 1 A vidéki színtársulat, amelynek 
hiányzott az anyagi ereje a darabok kiállítá-
sához, természetesen a saját kicsinyes eszkö-
zeivel, illetőleg meglevő kulisszáival es kosz-

tümjeivel igyekezett „kopirozni" s ugy, ahogy 
érvényesülést szerezni a darabnak. Hogy ezek 
az érvényesülési eszközök nem fedték ac ere-
detiséget, illetőleg túlságosan eredetiek voltak, 
nem volt lényeges. Pontos : díszlet legyen, 
rikitó színek, fantasztikus ruha, ami elüt a sab-
lontól. Mily helytelen felfogás volt ez. A cseh 
szintársulat Hamlet előadása eklatáns bizonyí-
ték, hogy inkább semmi diszletet, mintsem 
diszlet-karrikaturákat s akkor kell, hogy az elő-
adók értelmes előadása következtében képződ-
jék oly díszlet és kosztüm, amilyent a szavak, 
mondatok, gesztusok stb. megkívánnak. A szín-
padon érvényesülő iparművészetünk pusztán 
materiális okok miatt a múltban nem volt, mert 
nem lehetett. Arról a kevés iparművészről, 
akik szerencsések voltak néhány tőkés szinház 
szolgálatában állani, talán csak mint példákról 
szólhatunk, bizonyítva, hogy mily nagyszerű 
dolgokat produkálhatott volna a magyar ipar-
művészet az egész ország színpadain, ha egy-
séges vezetéssel meg lett volna a lehetőség az 
érvényesüléshez és nem egyéni szempontok 
és érdekek irányították volna az ország kultu-
rális, művészeti fejlődését, hanem oly támo-
gatása a tehetségeknek, mely a dolgozni vágyó 
művésznek elsősorban a gyomra korgását hall-
gattatta volna el. 

A jövő perspektívája úgyszólván beláthatat-
lan. Hallottam oly véleményt a múltkoriban, 
hogy a jövő színpadának abszolúte nem leszseük-
sége díszletre és a jövő művészének kosztümre. 
Ez a vélemény a jövő emberiség ma még csak az 
utópiák országéban élő kifinomult Ízlésére tá-
maszkodik. Ma azonban kell, sőt intenziven 
kell, hogy tanító hatását a szinház a külső-
ségek erejével is igyekezzék érvenyre juttatni. 
E terv megvalósítása elsősorban iparművészeink 
feladata. Különösen most, amikor anyag hiányá-
ban régi romokat és rongyokat is rekonstruál-
nunk kell. Az összes iparművészeti intézmé-
nyek eggyé olvadva kezdjék meg e rekonstru-
álást. Kőszinházaink, díszlet és ruhatárai a 
kormányzótanács rendelkezése folytén már is 
egységesek. így a főváros színpadain színre-
kerülő darabok már is ez egységes diszlettár 
folytán több naturalizmust juttatnak érvényre. 
Azonban a vidék staggione társulatai mégma 
is nélkülözik a megfelelő díszlet és ruhatárt. 
A segiteég könnyű. Szociális tanító drámák 
szerepelnek a mise ron mindenfitt. A rétfl ttfc-
sadalmi félesegségeket visszattikröső darabok, 
amelynek szinrehozatala a legtöbb költséggel 
járt, letűntek. Ezeknek díszletei és ruhatárai 
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feleslegessé váltak. Ne pusztítsuk «1, da te-
remtsük ujja. Legyen a királyi palástból ar u j 
idők Mellemének megfelelő szinpadi ruha és a 
XV. Lajos-korabeli szalondiszletek ujjáalkotva 
legyenek szociális társadalmi drámák szinpadi 
külsőségei. Ezzel az átformálással elérhető, 
hogy sok-sok rongy értékké válik és ez érté-
kek arányosan elosztva máris segítségére van-
nak a vidéki színpadok kelléktárának. 

Ha pedig a gazdasági helyzet megfogja 
engedni, alkothatnak majd iparművészeink egy-
formán szépet és ujat oly alapon, hogy nem-
csak a kelléktárak tervezése lesz iparművé-
szeink kezében, hanem minden kelléknek az 
elkészítése is. 

Barlos Imre 

n6k arc*ról, kar-
jától vagleg k i i r t j a Halszálahal f e l e l ő I s é 3 g e l 

pmiíl QiRMTI kozm. Intezete, Andrássy-nt 88. I. em. 
rULLfl» OflnULI A ROgtSni hatás. Minden eddigit felülmúl. 
. M I R A C L E ' hajeltárolltószer szétküldése ntasitással. 
Arcápolás. összes szépséghibák kezelése. Szemfllcifrtás. 
Bámulatos hatású hámlaBztósierek, ára 3 6 K. — Pouder-
pőtló 2 0 korona. Hajnövesztő 2 0 korona. — Hajfestö 
ae korona. Illat- és szépltfiszerek. Érdeklődésre válasz 

Veszünk 
fányköpezö gépeket, 
színházi látciOveket 

és inikrOBzkopokat. 

C h m u r a 
optikai intézet, szociali-
zált Szem, üzleti órák : 

8—l-ig 

Bpest, IV., Ferenciek tere 2. 

NAGY IRODALMI E S E M É N Y 

HUGO VICTOR 

1793 
il francia forradalom regénye 

Izzóan aktuális, lélegzetfojtóan 
érdekfeszitő a nagy francia író-

nak ez a könyve. 

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

Egy színésznő mint 
munkásasszony* 

Ir ta: JÁSZAI MARI 
IV. 

Nem tudom, a Nemzeti Színház mai Évái 
visel ik-e még a kedves pávatollat? Meg-
tartották-e Éva első alakitójának ezt a kis 
gondolat-szikráját ? 

Ezek a keresések és megtalálások bol-
d o g percek voltak. — Így, vagy ilyen-
formán kell telnie a színésznő életének, 
ha a pályájának él. De ismétlem, nem 
egyformán vesszük a szivünkre, mert a 
színpadon igy is lehet, meg — amúgy is. 
A szinpadi előadás megsemmisül az utolsó 
hanggal, melyet a színész kiejt. Nem lehet 
összehasonlításokat tenni ; csak annyit, 
amennyit a szivünkben hazaviszünk min-
denikből. Lehet például ugy is hogy: hol 
volt, hol nem volt, igaz, hogy egy igen 
exotikus ország első drámai színpadján 
volt; én magam láttam ; egy primitiv-antik 
görög darabban, az egyik karvezető hölgy-
nek francia sarkú félcipője volt és gyomor-
szájig kivágott dereka, meztelen vállakkal ; 
melynek a csodájára okvetlen összeszaladt 
volna az óvilág megnézni, hogy mi is tartja 
azt a derekat ? Mert hiszen a görög chiton-
nak szabása nincs; az hosszabb vagy 
rövidebb, szélesebb vagy keskenyebb, de 
mindig négyszögletes szövet-darab ; melyet 
okvetlenül a vállon tart össze az okos 
fibula, a biztosító-tű ősanyja és kimond-
hatatlan szép ráncait csak a fölvevéskor 
kapja; esetleg egy, vagy két átkötéstől. 
Szívesen közöltem volna ezt ama tragoeda 
kollegámmal, de ismétlem, oly távoli fan-
tasztikus országban volt, hogy nem értet-
tünk egymás nyelvén. 

Következnek még az időnk kitöltéséül 
a jótékonycélu előadások ; különösen a 
hangversenyekben való részvételek. Kevés-
ből hagytak ki 4 0 év óta, itthon és a vidé-
ken. Ezeknek az ingyen közreműködések-
nek a legkeserűbb mellékize az, hogy ren-
desen elfelejtik megadni az útiköltséget, 
vidéken ; Budapesten pedig a kocsit 
visszafelé — mert őnekik csak az oda a 
fontos, természetesen : de nekem mégis 
csak keserves szavalás után ott ácsorogni. 

* A Színészek Lapja első számából, 
(folyt, köv.) 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 

Desdemona. 1. 1885 május 11-én született 
Aradon. 2. Rákóczi-tér 16. 3. 36. 4. 25. 5. Nem. 
- Mantini. Nem szinészeti kérdések. — Pillangó 

főhadnagy. Nőtlen. A többi kérdés magánügy. 
— P. Böske. Az összes iskolák meg fognak 
nyilni. — Beppo. 1. Royal-Orfeum a cime. 2. 
27 éves. 3. Nőtlen. 4. Fonetikusan. — Alraune. 
Nem kapható. — P.-imádó. 1. Remete-utca 30. 
2. Veres Pálné-u. 16. 3. Petőfi u. 11. 4. József-
körut 34. 5. VIII. ker. Rákóczi-ut 86. — Fogadás. 
1. 1909-ben végezte a szinészakadémiát és Pa-
lágyi Lajos miskolci színigazgatónál lépett a 
szinipályára. 2. A Vígszínházhoz 1910 julius ha-
vában kapott szerződést. 3. Az Ember tragédiá-
jának bemutatója 1883 szept. 21-én volt ezzel a 
szereposztással : Ádám = Nagy Imre, Éva = 
Jászai Mari, Lucifer = Gyenes László, Tudós == 
Bercsényi Béla, Föld szelleme = Egressy Ákos 
és Az Úr = Pintér. — Aphrodite. Nem ismer-
jük. — Kíváncsi komikus. Rákospalota, Zápolya 
János-u. 14. — Varga /. 1. Az előbbi üzenetben. 
2. Városi Szinház a cime. 3. Rudolf-tér 5. 4. 
Jóisef-körut 19. 5. Csanádi-u. 21. — P. Gyula. 
A Színházi Élet kiadóhivatala utján megrendel-
hető. 2. A kérdezett premiérekről e helyütt már 
több ízben, megemlékeztünk. — V. Mariska. A 
Színházi Élet a nem előfizető olvasóinak is 

Berlini k o z r c e f i k a l intézet, J f í í ; ï i ï ! 
J i m f 49-51. Tanítványok felvétetnek. Hajszálakat, szaplfit 
ezemfilosSt, raiteesert eltávolít villanynyal. Aroh&mlaazUs 

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

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

forró lüktetésü drámává, 
tfolti ára 10 korona és 10 % drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet" boltjában, VII., Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 

Minden hönvv llElf 
— £ Erzsébet-körűt 29 

i l a l i i M A l a l j n i f végleg eltávolít B a e h Manci 
n a l S Z a l 3 X O l kozmetikai Intézete. Mindennemű 
» M j m i i H H i i M i szépséghibák kezelése, szeplöel-
távolitás, ráncok kinimitána, arcgozölés és arcmasszázs ju-
Anyos bérletben. Budapest. VII., AlmAssv-utea S azàm. 

készséggel válaszol 5 színházi tárgyú kérdésre. 
— Klára. 1. Király-u. 112. 2. A Király Színházban 
volt 5 évvel ezelőtt. 3. Rákóczi-ut 86. 4. Rózsa-
utca 8. — Rózsa és Ibolya. 1. Lugosi Béla első 
magyarszinházi fellépte 1911 szept. 4-én volt a 
Karenin Anni-ban, Wronsky gróf szerepében. 2. 
Bartos Gyula első Nemzeti Színházi fellépte 
1906 junius 7-én volt a Folt, amely tisztit cimü 
színműben. — Miért vagyok kíváncsi?... 1. 
1883-ban született Budapesten. 2. 1890 február 
2 án született Aradon. 3 Báró Aczélutca 3. — 
Színműíró, Rákosliget. 1. 3 hétig. 2. Nem közölte. 
3. Ha tehetség jelét látják — igen. 4. Deák 
Ferenc-u. 7. II. — Pazár. 1. Személynök-u. 16. 
2. Nincs Pesten, 4. Rákóczi ut 51. 4. Aréna-ut 
19. 5. Király-utca 82. 

Harmadik polgárista, Halas. 1. Marszejéz. 2. 
Fonetikusan ejtendő. 3. Francia, szó, a. m. •=• 
sikkes. — H. Sári. A Színházi Élet-ben a nem 
előfizető olvasók is kapnak választ 5 színházi 
tárgyú kérdésre. — Adatgyűjtő. 1. Budapest 
megmagyarositásáért a színtársulatok mindig 
élénk harcot vívtak. 1790-ben Kelemen László 
hirdette elsőül a magyar szót, 1808 ban Wesse-
lényi, majd Vida László pártfogása mellett mű-
ködtek a színészek, 1813-ban Kulcsár István volt 
az igazgató, őt követi 1825-ben Pergő Celesztin, 
1828-ban Balla Károly, 1833-ban Fáy András és 
Döbrentey Gábor, 1835-ben Simontsits János 
stb. Az ujabb időkben : Molnár György 1861^ 
tavaszán kezdte pe»ti (budai) direktorságát, tizí 
évvel később Miklóssy Gyula, 1874-ben Bokody| 
Antal, a 80-as években Krecsányi Ignác voltak a 
magyar kultura harcosai. 2. Életrajzi adataikkal 
szívesen szolgálunk. — G. H. 1882 junius 2-án 
született. — Sz; Ferenc. Hamlet első előadása 

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

MINDEN ESTE 

\7ÓRAKOR 
K I T Ű N Ő UJ M Ű S O R 

NEMZETI (ROYAL) KABARÉ 
BLSÖRANGU MŰSOR 
KEZDETE 7 ÓRAKOR 
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Tanuljon lírogató! 
minden magyar! A Wágner-féle tárogató-

isKola nemcsak tároga-
tóra, hanem kottára is 

megtanít minden zeneKedvolót vagv kezdőt a legrövidebb időn belül. Ogyes 
példákkal magyarázza az iskola, miként kell kottát olvasni és tárogatózni ugy, 
hogy tanítóra egyáltalán nincs szükség és mégis gyorsan tanulunk A „Wágner"-
féle tárogató-iskola gyönyörű magyar népdaloHat, ujabb magyar és régi Kuruc 
daloltat tartalmaz, többek között : 

Csillagfényes nyári é j j e l 
Messze mentél , nagyon messze 
Cserebogár, sárga cserebogár 
Ha majd egyszer a sironion 
Val lomás 
Három hervadt rózsa 
FUrdik a holdvi lág 
Kék nefelejts 
Ugy még sohasem volt 
Ocskay brigadéros 
Hoffmann m e s é i b ő l 
Eredeti Rákóczi-nóta 
Bordal a „Ránk b á n " - b é l 
Bihari kesergöje 
„Tosca" operábó l 
Zsindelyezik a kaszárnya 
Leszopom a j é bort stb. stb. 

A „Wágnef-féle tárogató-iskola gyönyörű 
ábrákkal, nagy a lakban, finom ki-
vitelben, csekély 6 koronáér t kap-
ható minden papir-, könyv- és zene-
műkereskedönél , vagy a kiadónál 

W A G N E 
országszerte e l i s m e r t e l s ő r e n d ű magyar 
h a n g s z e r és b e s z é l ő g é p e k á r u h á z a 

Budapest, VIII., József-körut 15. 
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1790 angusztus havában volt Budán. Kolozsvári 
1794 január 2T-én adták először, ezzel a srwep-
osztással : Hamist - - Kóesl Patkó Jáno% Ophe-
lia — Jfárdoi Anna Mária, Polonlus — Ormóoy-
széketi Kontz József, Laertes — Sáska János, 
Király — öri Fülöp János, Királyné — Keszeg 
Therézia. Debrecenben 1799 julius 6-án, Pesten 
1810 március 29-én, Szegeden (Egressy Gáborral 
a címszerepben) 1840 november 31-én volt. — 
Kamtliás hölgy. 1855-ben volt a bemutatója, 
előbb azonban »Gauthier Margit* cím alatt adták, 
első fordítója Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla, 
a Nemzeti Színház ünnepelt drámai hősnője volt, 
egyben a címszerep kreálója is. Szereposztása 
ez volt: Armand — Feleky Miklós, Duval — 
Szentpétery Zsigmond, Rieux Gaston — Szigeti 
József, Sainct Gaudens — László József, Gustav 
— ifj. Lendvay Márton, Varville báró — Tóth 
József, Gauthier Margit — Bulyovszkyné, 
Nichette — Munkácsi Flóra. A századik előadáea 
1894 márc. 9-én volt, a 125-iki pedig 1913 jun. 
3-án. — Zenebarát. Egressy Béni, a nagy tra-
gikus művésznek, Egressy Gábornak öccse volt. 
Sajó-Kazinczon született (Borsód vm.) 1813-ban. 
Iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte. 
1837-ben a Nemzeti Színház tagja volt. Meg-
halt 1851 julius 19-én Budapesten. 

— Májusi álmok. 1. A Nemzeti Szín-
házban adták. 2. A Színházi Élet kiadóhivatalá-
ban megrendelhető. 3. Szapáry u. 3. — H. D. 
A kérdezett művész boldogan él i s nincs szán-
dékában elválni. Hogy kik válnak legközelebb, 
arról Intim Pista szokta részletesen tájékoztatni 
az olvasót. 

Színházi képrejtvény 

E 
A Színházi Élet 22-ik siámában közölt kép-

rejtvény helyes megfejtése: Takácsok a Víg-
színházban. 

A megtartott sorsoláson az I. dijat, Szomory 
Dezső Matuska című színművét Günstberger 
Gábor, Budakeszi, a II. dijat, Sámson Mária 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképét Dub 
Manci, Király-utca 80., a III. dijat, Pogány Róbert 
Bölcsődalát Szerémi Erzsi, Bercsenyi-ut 3. nyerte. 

A képrejtvényt helyessn fejtették még meg: 
Dacsó Ilus, Üllői-ut 105., Pollák Erzsébet, Mag-
dolna-utca 6., Grünberger Teréz, Horn Ede-utca 
18., Marjay Mária, Budafok, Sugár Károly, 
Sólyom-utca 22., Fehér Imre, Izabella-utca 34., 
Zimmermann Henritte, Árpád-utca 8., Klein Lajos, 
Margit-körut 1., Friedner Aranka, Rökk Szilárd-
utca 22., Adler Irén, Rózsa-utca 39., Grensperger 
Erzsike, Német-utca 11., Grünberger René, 
József tér 14., Wágner Marit, Margit, Mester-utca 
53. A megfejtők névsorát a következő számunk-
ban folytatjuk. 

SZÍNHÁZI É L E T ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INOZE SÁNDOR 

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

A vaskos«g f k lm** n 
kötet ára: K O T * 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

NEMZETI (ROYAL) KABARÉ 

Minden este 7 órakor 
Imádom fini! Bűrharfsnya 

fl vőlegény 
Bs újszülött Pampulett Éhes 

Szólók! Duettek! Stiagánjelenefek! 
az összes művészek felléptével. 

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



S O M O G Y I A D R I E N N E 

az Uj V yopera-t.irsulat l a j j a 



(Angelo /elv.) 

Ö T V Ö S G I T T A 

a Király Színház tagja 


