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DR JANOVICS JENŐ
Ma már nem is név, nem személyt meg

határozó jelölés, hanem fogalom, mely fedi 
mindazt, ami kultúrát, irodalmat, színház
művészetet, politikát és magyarságot jelent 
Erdélyben. Dr Janovics Jenő maga egy 
erkölcsi és világnézeti piedesztál, ahonnan 
letekintve Erdélyt látjuk a maga forrongó, 
lázas, vajúdó munka-rohanásával, ahonnan 
a tömeg: Erdély magyar népe kibontakozást 
és utat keres, hogy a megváltozott világ
rendben megtalálja 
önmagát.Dr Janovics 
Jenő szerves része 
ma már egy tökélete
sülő célnak, melyben 
a dolgozók megtalál
ják munkájukat; a 
gondolkozók igazolt 
filozófiájukat; a mű
vészek lelkűknek ki
fejezési formáját; az 
akarók: akaratuk

nak, teremtő energiá
juknak bőséges ter
mőföldjét; a szen
vedők vigaszukat. Dr Janovics Jenő színház
igazgató !

Milyen különös véletlen hozta össze ezt 
a sok elnevezést, mely igy, ebben a formá
ban mégis elválaszthatatlan, összefüggő és 
teljes.

Janovics Jenő a fiatal diák, aki színész 
akar lenni, mert olyan sok minden van 
benne, hogy csak színész lehet. Olyan sok
rétű! Es csak színész lehet az, aki ennyi 

Dolgozószobában

beteljesülési vággyal él lelkében. Janovics 
Jenő: a diák, színésznek megy és tanul, 
mert emésztő vágyak perzselik lelkét, hogy 
több legyen annál, ami eddig tudott lenni. 
Ez az ő mérhetetlen hiúsága. Mi becsvágy
nak, ambíciónak, tetterőnek, energiatöbblet
nek, differenciált kulturvágynak neveznők. 
De az ítélők megelégszenek egyszerűbb meg
határozóval : csak annyit mondanak, hogy: 
hiú és ebből ered minden törekvése, mun

kája, kiolthatatlan 
szerelme a színház, 
munka, művészetek, 
emberi tökéletesedés 
iránt. De, ha ez „hiu- 
ság“, akkor bárha 
ezerszerte olyan hiú 
lenne, mert talán még 
több tudott volna 

lenni, többet tudott 
volna tenni és tudott 
volna elérni, ha ez 
egyáltalán lehetsé
ges egy ember éle
tében.

A becsvágy vitte Janovics Jenőt az egye
temre. Neki többet kellett tudnia, mint amit 
az Akadémia és középiskola adott számára, 
az ő kritikusi agyveleje nem elégedhetett 
meg azzal az egyszerű műveltséggel, mely- 
lyel a többiek megelégedtek. 0, mindenkinél 
többet akart tudni és ez a kínzó vágy sar
kalta újabb és újabb munkára, újabb és 
újabb tettekre.

Dr Janovics Jenő elvégezte az egyetemet,
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doktorált az irodalomtörténetből, ‘nyelvtudo
mányokból.

Az idő rohant és dr Janovics Jenő vele 
száguldott. Soha pihenője nem volt, az 
éhezést a munka pótolta, a szegénységét 
gyönyörűséges álmok, az élet szembe feszülő 
erejét, a maga mindent legyőző lelkiereje, a 
felületes sikert a tudás fájó-édes megnyug
tató fölénye. És igy lett emberré, sokat szen
vedett, sokat tapasztalt egész emberré.

A szinészéveit rettenetes munkával küz
dötte át és egészen fiatalon már annyi tu
dást halmozott fel magában, hogy rendezője

Egyetemi hallgató korában

lett a nagyváradi és kolozsvári színháznak, 
majd művezető igazgatója. Később a budai, 
majd a szegedi szinház bérlő igazgatója, 
aki mindenütt nehéz harcokkal, hatalmas, 
erőfeszítéssel, szívós munkával és fölényes 
biztossággal állotta meg helyét.

A kolozsvári színjátszás 1821 óta a ma
gyarság szinészettörténetében mindig a ve
zető szerepet játszotta és úgy színészei, 
mint igazgatói jelentékeny nevet szereztek 
kultúrtörténetünkben. Kolozsvári színigazga
tónak lenni már Kótsi Patkó János idejében 
is érdem volt. Végvára volt ez a színjátszó
hely a magyar szónak és csak olyan em

berek kezében volt méltó a vezetés, akik 
Európát is jól látták, de magukat is.

Amilyen véletlen, hogy dr Janovics Jenő 
színész, rendező, iró, szónok, tudós és szín
igazgató lett, épp annyira nem véletlen, hogy 
Kolozsvárra került igazgatónak. Dr Janovics 
Jenő 1893—4 években a Bölönyi-rezsim alatt 
a kolozsvári színtársulat fiatal és mint az 
akkori lapok megállapították „intelligens" tagja 
volt a kolozsári színtársulatnak és ebben az 
időben irta meg kétkötetes tanulmányát Csiky 
Gergelyről, mely egyszerre kiemelte a hét
köznapi színészek sorából. Ezzel a tanul
mányával országosan ismertté tette a nevét 
szakkörökben, ami után szinte nem is volt 
már meglepetés, hogy megírta a „Magyar 
dráma irányai“-t, mely irodalomtörténeti szem
pontból szinte egyedülálló munka.

Szinészembertől egészen szokatlan ilyen 
irányú irodalmi munkásság és ez nem is 
múlhatott el nyomtalanul, úgy, hogy az or
szág és a színjátszás vezető emberei erősen 
felfigyeltek a nem mindennapi értékű ember 
munkájára. Irodalmi munkássága mellett 
színházi dolgokban való erőteljes munka
megnyilvánulása, szívós, erős, bizakodó pre- 
desztináltsága egyformán alkalmassá tették, 
hogy az uj kolozsvári szinház vezetőjének 
őt nevezzék ki.

Szegeden akkor éppen nagy harca volt 
azzal a táborral, mely egy másik direktort 
akart Janovics helyébe tenni, de ezt a tá
bort legyőzte, ő kapta meg újra, hosszabb 
időre a szegedi szinház bérletét és ekkor 
kapta meg a kinevezését az uj kolozsvári 
szinház vezetésére.

Mig az uj szinház elkészült, a régi Farkas
utcai színházban tartotta előadásait az uj 
direktor, aki kibővítette a Megyeri igazgató 
régi társulatát és 1905 április 23-án meg
kezdte működését. A közönség, sajtó egy
forma szeretettel fogadta az uj direktort és 
bizakodással néztek elébe annak a terv
nek, amit dr Janovics közölt a város veze
tőivel, a szinügyi bizottság tagjaival. Hogy 
ennek a bizakodásnak megvolt minden 
jogosultsága, azt most döntően igazolja az a 
30 éves színészi és 22 éves igazgató pro
dukció. melyet küzdés, ellenállás, gáncsolás, 
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sok rosszakarat, de sok ezer megértő kulturem- 
ber melléállása tett egy darab kultúrtörténetié.

Az ünnepi előadást Farkas Ödön zene- 
konzervatóriumi igazgató Magyar nyitányá
val kezdik, utána feszült várakozás között 
dr Janovics Jenő lépett a függöny elé.

Szentséges hódolattal, mélységes alázat
tal, lelkemnek aggódó félelmével, hitem fel
magasztosuló rajongásával lépek e dicsősé
ges deszkákra . . .

Így kezdte beszédét az uj direktor és 
ebben a néhány szóban a rajongás, tradí
ciók iránt való alázata, uj lelkesülések he- 
vülése és sokattudó, nagyszerű emberek sze
rény félelme remeg; amit a pillanat sugallt 
és az ezer ember szuggesztiv várakozása. 
És aztán megindult egy hatalmas lélek zugó 
érzésáradata, mely vitte magával a közön
séget a szabad, tiszta légkörbe, mely dr Ja
novics Jenőnek munka, tett, gondolat és élet
eleme. Elmondja a kolozsvári színház törté
nelmi múltját, mely nemcsak gyönyörűsége
ket ápolt, hanem a nejnzeti életet tartotta 
ébren és ezt a kötelességet vállalja most, ami- 
,<:r újra hazajött Kolozsvárra, ahonnan el 
sem ment, mert hiszen a kis Szamos min
dig nosztalgiás vággyal élt lelkében és itten 
ismerős számára minden rög, minden fűszál; 
amit ezek parancsolnak, azt fogja ő csele
kedni.

... Lehullanak a százados falak, meg
semmisül a könnyel, babérral annyiszor bo
rított ősi fészek s a tapsok helyén tompa 
csákányütések hangzanak. De ami lehull, 
ami elporlik, ami megsemmisül, az csak a 
gyarló porlandó anyag. A szellem megujho- 
dik, s megifjodva, diadalmasan fogjalja el 
palotáját. Áldva áldom a nagy alkotót, hogy 
e magasztos pillanatban kegyelettel és az 
ősi szellem rajongó imádatával ideállhatok 
az elköltözni készülő öreg színház mellé, 
hogy szivem vágya szerint széppé, feledhe
tetlenné, fenségessé tegyem hattyúdalát, mely 
himnusza legyen a régi dicsőségnek, éb
resztője a nagy virradatnak és hirdetője az 
épp oly dicsőséges megújhodásnak...

Az öreg színház hattyúdalát dr Janovics 
mondta el. Az uj, bíboros és aranyhattyu 
pedig már bontogatja szárnyait...

A közönség tapssal és bizalommal fo
gadta az uj kolozsvári direktort, az akkori 
Nemzeti Hírlap pedig egész terjedelmében 
hozta dr Janovics beszédét, azzal a meg
jegyzéssel, hogy minden szimpátiánk az ut 
direktoré, aki modern gondolkozásu, művelj 
lelkű és finom Ízlésű művész, ilyennek is
mertük őt, aki a dús erőforrásokkal mindig 
előkelő nívón tudta tartani a színház mű
vészi életét, bizakodva várjuk, hogy súlyos 
tapasztalatok után, rajongó szinházszerete-

Kezdöszinész korában

tével, ideális hevületével mit fog csinálni a 
mi ódon színházunkban. Már most elismer
jük lelkes hozzálátását, fiatalos buzgalmát, 
amellyel igazán friss és lüktető életet óhajt 
teremteni...

A Nemzeti Hírlap közli tovább^az ün
nepi előadás programját, mely szerint: [az 
igazgató végső szavai után fellibbent a füg
göny és az egész színházi személyzet a.kö- 
zönséggel együtt a himnuszt énekelte. Ezután 
Bahasa Ármin dr egyfelvonásos népies da
rabját mutatták be, melynek dalait a híres
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szegedi Dankó Pista irta. Felice Cavalotti: 
Énekek éneke volt a következő müsorszám, 
végül Erkel: Hunyadi László című operájá
nak III. részét mutatta be a színház. A meg
nyitó előadáson Horváth Paula, Sebestyén 
Géza, Bay László, Bihari Ákos, Szentgyörgyi 
István, Czakó Gyula, Jaskó Adrién, Rubos 
Árpád, Vécsey Géza és Mezey Mihály vet
tek részt.

Az uj direktor nem sokat késlekedett 
programjának beváltásával. Rögtön az egész 
társulatot foglalkoztatta. Egymásután jöttek 
a bemutatók, melyeknek sorát Roland Cyra-

Temesvári színész korában

nójával nyitott meg. Az első bemutató óriási 
sikerrel járt. Utána szinte minden héten 
uj bemutató voh, melyeket az uj igazgató 
az akkori lapok tanúsága szerint mindig a 
legprecízebb előadásban hozott ki. Termé
szetesen tavasz lévén, a szezon vége felé 
közeledett, a szokásos vendégszereplésekről 
is gondoskodott dr Janovics igazgató, úgy, 
hogy a közönség az ő személyében annyira 
intenzív munkájú, hozzáértő és mindenkit 
kielégítő szinházvezetőt kapott, aki legjob
ban ki tudta elégíteni minden időben a kö
zönség kívánságát.

Ez azonban nem minden, hiszen a nagy
közönség ízlése mindenütt a világon a leg- 
sekélyesebb és épp ezen kell változtatni a 
jó direktornak. Dr Janovicsnak első nagy
szerű tette az volt, hogy az ifjúság számára 
előadásokat rendezett, mert jól tudta, hogy 
a felnőttek ízlése csak lassan és nagyon ne
hezen változtatható meg, de az ifjúság fo
gékony még mindenre s azon kell kezdeni 
a nagy nevelő munkát, amit minden világ
hírű elődje megcselekedett. Dr Janovics, mint 
pedagógus kitünően találta meg a módját, 
hogyan kell az ifjúságot megfogni nevelő 
szándékának. A város tanárikarával össze
fogva programot dolgozott ki és annak ki
viteléhez a legerélyesebben hozgáfogott. 1906 
február 25-én rendezi a színház a legelső 
ifjúsági előadást. Ez alkalommal Sophokles: 
Antigonéját mutatják be, melyhez bevezető 
előadást dr Csengery János az egyetem tu
dós professzora, a legkitűnőbb hellenista tar
tott. Majd Shakespeare, Moliére és a többi 
klasszikusok kerültek színre és az ifjúság, a 
közönség, sajtó behódolt ennek az újításnak. 
Maguk a tanárok voltak a leglelkesebb ve
zetői ezeknek aá ifjúsági előadásoknak, melyet 
az akkori Magyarországon elsőnek dr Janovics 
igazgató honosított meg.

1906 telén az operaelőadások sem men
tek ritkaságszámba. Vendégszereplő külföldi 
énekesek, énekesnők emelik ezeknek az elő
adásoknak zenei nívóját. Yvonne de Treville 
és Corfescu Miklós a jelentékeny külföldi 
nevek ez évben. Azóta aztán alig van jeles 
külföldi, akit Janovics meg ne hivott volna 
vendégszereplésre. Ugyancsak 1906 évben 
tartotta a színház Szentgyörgyi István 45 
éves jubileumát, melynek Janovits volt a fő 
mozgató-ereje. Emlékezetes szép ünnepe volt 
a ma élő legnagyobb és legöregebb szi- 
nészzseninek.

1906 junius 17-én tartotta a téli színház 
legutolsó előadását ez évben, mely alkalom
ig atona József: Bánk bánját mutatták be 
Jászai Marival, a legnagyobb magyar tragi- 
kával Getrudisz szerepében. A régi Farkas
utcai színházban ezenkívül csak egyetlen
egyszer játszottak még ezután 1906 év szep
tember 7-én. Ez volt a búcsú a régi szin- 
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háztól és utána még nagyobb ünnepséggel 
nyitották meg a Hunyadi-téri Uj Színházat.

Az Uj Színház megnyitásakor dr Jano- 
vits Jenő uj, megerősített társulatot szerve
zett, akik ma már majdnem mind jelentős 
nevet szereztek a budapesti és külföldi szín
padokon. Az Uj Színház tagjai voltak: Szent- 
györgyi István, Dezséri Gyula, Hídvégi Ernő, 
Sebestyén Géza, Rubos Árpád, Hetényi Ele
mér, Horthi Sándor, László Gyula, Váradi 
Sándor, Makrai Dénes, Mezey Mihály, Kassay 
Károly, Rajnai Gábor, Parlaghy Lajos, Mát- 
ray Kálmán, Mészáros Alajos, Csatár Győző, 
Buda Ferenc, Ághy Sándor, Török Károly, 
Marosi Sándor, Aczél Ilona, Hettyei Aranka 
Horváth Paula, Berky Lili, Árpási Kata, He
gedűs Szerafin, Sárközi Blanka, Laczkó 
Aranka, Váradi Miklósné, Tóvölgyi Margit, 
Berlánvi Vanda, Jékey Aranka, Ernyei Auré
lja, Coppán Mici, Véta és Flóra, Morvayné 
Aranka, Pataki Vilma és Ilona, Horváth Ju
liska stb.

Az Uj Színház 1906 szeptember 8-án 
nyílt meg. A kormány képviseletében Da- 
rányi Ignác földmivelésügyi miniszter jelent 
meg. kíséretében Mezőssy Béla államtitkár, 
Justh Gyula a képviselőház elnöke, Návay 
Lajos képviselőházi alelnök, vidéki küldött
ségek, testületek, hatósági kiküldöttek, szín
házak képviselői, Kolozsvár városának ki
küldöttjei, intézetek, iskolák vettek részt a 
megnyitás díszes ünnepségén.

Fellner Károly építész az Uj Színház 
tervezője átadja a színház kulcsait a kor
ma- megbízottjának, Darányi miniszter gróf 
Bánffy Miklósnak, majd Kolozsvár városá
nak polgármestere veszi át. Ez aktus után 
dr Janovics Jenő leleplezi az előcsarnok
ban felállított két szobrot, melyet ő aján
dékozott a színháznak. A két szobor, két 
legnagyobb jelentőségű emberé, akik tehet
ségükkel megajándékozták a kolozsvári szín
játszást: egyik Kótsi Patkó János, az első 
magyar színigazgató, a másik E. Kovács 
Gyula a legkiválóbb magyar színészek közül 
való. A leleplezés előtt dr Janovics Jenő 
szónokolt. Fogadalmat tett, hogy ezt a szín
házat az ő szellemükben fogja tovább ve
zetni és nagy elődei mintaképei lesznek és 

szellemi erőforrásai, melyek soha ki nem 
apadnak azok számára, akik tiszta hittel és 
becsületes, rajongó szerelemmel viseltetnek 
a magyar kultúra iránt.

Este megnyíltak a színház kapui, a közön
ség szorongásig megtöltötte a színházat és 
a függöny felgördültekor dr Janovics elmon
dotta igazgatói beköszöntőjét, mely után a 
közönség és a színház személyzete eléne
kelték a himnuszt. A megnyitó előadásra 
Kacsóh Pongrác dr szerzett nyitányt és

Kolozsvári rendező korában

Herczegh Ferenc „Szinházavatás" és „Buj
dosók" c. darabjait adták elő.

Ezzel megkezdődött az uj Színház mun
kája, mely azóta ezer viharon keresztül is 
tart és amely munkában mindig Janovics 
van legelői bátor homlokkal, kimeríthetetlen 
erővel, még ma is fiatalos és lángoló tűzzel, 
bizonyítékát adván annak a sok bizalomnak, 
mellyel Kolozsvárott fogadták attól a naptól 
fegva, hogy először megjelent, mint direktor 
a kolozsvári publikum előtt.

Dr Janovics igazgató átesvén a kezdés 
nehézségein nemcsak arra törekedett, hogy 
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változatos műsorával kielégítse a közönség 
szeszélyeit és az európai, de főleg a pesti 
színházak műsorával sablonos vidéki szín
házat csináljon. Ö önálló kezdésekbe fogott 
mindjárt, munkája elején és eredeti bemu
tatókkal, a régi magyar és külföldi klassziku
sok szinrehozásával igyekszik színházát a 
fővárosi nívón túl európaivá tenni. A nagy, 
keresztülvitt tervek mindenütt igazolták az 
ő hatalmas koncepcióját, előrelátását, kultur- 
törekvéseinek helyességét és főképen azt a 
rátermettséget, mellyel vezetője, faktora és

Kolozsvári művezető korában

kiindulása lett egy társadalmi intézménynek, 
melynek ezerfelé ágazó szövevényében csak 
az ő talentuma tud eligazodni.

Öt esztendeig tartott a kutatás, kisérle. 
tezés színházzal, publikummal, mig aztán 
dr Janovics végleg felismerte hivatását itt 
Erdélyben, ahol a sok színház lassankint 
hozzáigazodik. Az ő terveit viszik keresztül, 
támasz és vezető, munkás és parancsoló egy 
személyben. Az öt esztendő után megismerte 
közönségét, színészeit, mindkettőnek teljesítő
képességét és ekkor érlelődött meg benne 
az a kolosszális terv, amit az 1911 évben 

vitt keresztül és, ami egy régebbi munkájá
nak a „Magyar dráma irányainak" gyakor
lati megvalósulása volt.

Irodalomtörténeti kutatások nyomán ösz- 
szeállitott olyan drámasorozatot, amely ebben 
a nemben szinte egyedülálló az egész Euró
pában. Külföldön ugyanis rendeztek Shakes- 
peare-ciklust, Moliére-sorozatos előadást, de 
ilyen, egy nemzet drámairását reprezentáló 
előadássorozatra Janovics munkája előtt 
nem volt példa.

A ciklus neve: „Magyar drámatörténelmi 
sorozatos előadások" volt és első bemuta
tója 1911 október 7.

Az első bemutató: „Az igaz Papsagnac 
tikoere," melyet Sztáray Mihály mester szer
zett és az „Omnia vincit amor“ c. komédia, 
melynek szerzője egy XVI. századbeli Pálos 
szerzetes- Mindkét darab primitívsége meg
fogta a közönséget, hiszen ezek a darabok 
soha nem kerültek színre és a pikáns élmény 
mellett, hogy villanyfényes modern techni
kájú színházban van premierjük, olyan kul
túrtörténeti érdekesség, melynek a kolozs
vári publikum lehetett első tanúja. Dr Janovics 
Jenő vezette be az előadást mély és jelen
tős perspektívát adván az elásott műreme
keknek. Egymásután jöttek aztán a ciklus 
többi darabjai, szinte minden héten egy be
mutató, egész a mai drámairodalom legje- 
jelentősebb Íróiig: Herczeg Ferencig, Mol
nárig, Bródy Sándorig, Lengyel Menyhértig.

A drámatörténelmi sorozatos előadások
nak országos sikere lett. Voltak hitetlenek, 
akik már a kezdéskor bukást jósoltak ennek a 
hatalmas tervnek, de Janovics igazgató, majd 
később a színészek és végül a publikum 
maga is fanatikusan hitt abban, ami itt ak
kor történt, a — sikerben.

Az előadásban segítőtársai voltak Jano- 
vicsnak Kolozsvár és Budapest legkiválóbb 
irói, esztétikusai, akik mélységes magyará
zattal szolgáltak a daraboknak és akik az 
egész országba elvitték a hírét annak a nagy
méretű munkának, melyet a kolozsvári szín
ház Janovics direktorral az élén kifejt. 
A ciklusról nemcsak a kolozsvári lapok 
írtak elragadtatással, hanem a budapestiek 
is, úgy hogy tárgyalások indultak meg Beöthy 
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László, a Magyar Szinház igazgatója és dr 
Janovics között arra nézve, hogy Budapesten 
is játszák el a kolozsváriak, a ciklus jelen
tősebb darabjait. A megállapodás létre is 
jött. A kolozsvári színészek felmentek Bu
dapestre vendégszerepelni és a budapesti 
Magyar Szinház Kolozsvárra jött bemutatni 
az ő erőit. Ennek a művészi versenynek az 
lett az eredménye, hogy a budapesti sajtó 
és szinházkörök a legnagyobb elragadtatás
sal írtak arról a teljesítményről, amire a ko
lozsvári szinház, de főképpen a legfanatiku- 
sabb művészhivő: Janovics dr vállalkozott. 
.Az egész ország elárasztotta ez alkalommal 
Janó v: csőt lelkes táviratokkal, üdvözlő le-

• elekkel, melyek közül nem érdektelen itt 
Közölnünk gróf Zichy János vallás és köz*  
: k:atásügyi miniszter leiratát, aki dr Jano- 
vicsnak hivatalosan is a legnagyobb elisme
rést juttatta ezzel.

A Kolozsvári Országos Nemzeti Szinház 
d’ama'.örtenelmi előadások sorozatát érdeklő
déssel kísértem és értesülést szereztem arról a 
iz.n fogadtatásról, melyben a közönség eze- 
' zz : adásokat részesitette. A közönség el- 
ismeresében Igazgató Úr törekvései legszebb 

~.zkat már elnyerték, de a magam részé-
* . sem mulaszthatom el, hogy ebből az alká
liból kifejezést ne adjuk megelégedésemnek. A 
Kolozsvári Országos Nemzeti Szinház, melyet 
az állam tekintélyes támogatásban részesít, ak-

' tölti be jól kulturális hivatását, ha a kö- 
z.nseg nevelésében hasznos munkásságot fejt 
ki és a színháznak az irodalommal való szo- 
”os locsolását szem elől nem téveszti. Felké
rem. iogy elismerésemet mindazokkal közölje, 
z - az előadássorozat sikeréhez közremüködé- 
s _ ■: kel hozzájárultak..

Budapest, 1912. febr. hó 1. Zichy s. k.
Gróf Zichyn kívül még számosán keres- 

:ék fel a ciklus befejezése és sikere alkal
ma, ei Janovics igazgatót hosszú üdvözle- 
tekKel. elragadtatott dicséretekkel, táviratok
kal. koszorúkkal. Az utolsó előadáson nagy 
ünnepély volt a színpadon, ahol hivatalos 
testületek fejezték ki legnagyobb hódolatu
kat a kolozsvári szinház teljesítményéért. 
Janovics igazgató azonban nem állapodott 
meg ennél az országraszóló teljesítménynél. 

Újabb tervekkel, újabb gondolatokkal fütötte 
a színészei ambícióját, még erőteljesebb atti
tűddel véste bele egyéniségét a színjátszás 
erdélyi életébe és fokozottabb erővel foly
tatta azt a munkát, melyre való hivatottsága 
ma már kétségen kívül áll.

Az 1912 év a görög és latin klasszikusok 
sorozatos előadásával tűnt ki a kolozsvári 
szinház történetének lapjain. Az antik reme
kek úgy varázsolódtak a kolozsvári szinház 
színpadára, mintha a görög-római reneszánsz 
virágzását éltük volna a XX. század elején

Szegedi direktor korában

és ennek a klaszikus uj életvarázsnak dr 
Janovics volt a mestere. Dr Csengery János 
egyetemi tanárral összefogva részint a régi, 
részint az uj fordításokban bemutatta Aischy- 
los, Sophokles, Euripides, Plautus, Terentius 
tragédiáit, vígjátékait, mely darabok előtt a 
legkitűnőbb klasszika-filológusok tartottak 
egyetemi színvonalú előadásokat, dr Janovics 
pedig, a rendező, ezer fantasztikus látomá
sával ragadta magával a színészeket, szín
padi tervezőket, muzsikusokat, hogy a gö
rög-római mítosz leggyönyörűbb és isteni 
fájdalmait színpadán megszólaltassa ; is
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teneit, embereit megjelenítse és ezzel önma
gát öntudatlanul is a legnagyobbszerü mü- 
vészetteremtők közé emelje.

A klasszikusok után Shakespeare reme
kei kerülnek elő sorozatos előadásban, mely 
eseménynek 1913 év a kultúrtörténeti dátuma.

Első előadáson a „Felsült szerelmesek“-et 
mutatták be, ezúttal első magyar előadásban. 
1913 október 7-én indult meg az a lázas 
Shakespeare-kultusz, melynek a kolozsvári 
közönségZaz istápolója és Janovics direktor

Temesvári színész korában

az álmodó és cselekvő szelleme. Ez időtájt 
vált szállóigévé az a mondás külföldön is, 
hogy Shakespeare Kolozsvárott most a leg
divatosabb iró.

1905-től 1913-ig nem is oly nagy idő 
és mennyi munka, mennyi ihletettség kellett 
ahhoz, hogy egy önálló szinházkultura te
remtődjék itten, mely független a budapesti
től és mégis egy darab Európát képvisel.

A Shakespeare-ciklus óriási sikerrel járt. 
Minden előadás előtt konferanszot tartottak, 

mely előadások tartásában dr Janovics vette 
ki a munka legnagyobb részét. A darabok
hoz uj szcenáriu mókát csinált, hatalmas 
Shakespeare-könyvtárt tanulmányozott át, 
mint színész és rendező pedig annyira bele
mélyedt Shakespeare-műveibe, hogy ma már 
Shakespeare színpadi művelői között a leg
előkelőbb és legbiztosabb helyet foglalja el- 
Az egyes darabok előtt tartott konferanszai 
mély és ihletett tanulmányok, melyek nem 
száraz filológus munkák, hanem az eleven és 
mai közönségnek szóló irói magyarázatok: 
tele lendülettel és fantáziával.

Shakespeare-t adni ma Erdélyben egyedül 
a kolozsvári Magyar Színház tud és ennek 
dokumentuma az az uj Shakespeare-ciklus, 
melyet ismét uj átdolgozással az idei szin- 
házévben mutat be Janovics igazgató, szín
házában. Az idei ciklusnak szcenikai ere
detiségeken kívül az a nagy jelentősége is 
van, hogy szinrekerül a magyarul még nem 
játszott „Szeget szeggel" és az uj Baljits- 
forditásu „Vihar", melyet még nem adtak elő 
sehol sem. Erről a ciklusról — ámbár még 
közepén sem vagyunk — meg lehet állapí
tani, hogy szinte egyenrangú értékben a buda
pesti Nemzeti Színház ciklusával, különösen 
ami az uj közönségnél elért pedagógiai ered
ményt illeti.

Az 1913-as Shakespeare-ciklusról köte
tekre menő kritikát irt az akkori magyar 
sajtó és nem véletlen az, hogy Kolozsvár 
lett az akkori Magyarországnak második leg
nagyobb szinházvárosa. Ahol ennyi szere
tettel és ennyi megértéssel fogadják egy 
nagykoncepcióju szinházvezető munkáját, az 
a város joggal tarthatja magát kulturáltabb
nak, igényesebbnek a többinél.

A ciklusok mellett a legnagyobb nyu
godtsággal folyt a színház egyéb munka
rendje. Operettek, vígjátékok, drámák és 
operák tették állandóan változatossá a mű
sort, mely műsor vetekedett a budapestiek 
műsorával és előadásai, a legkitűnőbb együt
teseivel.

1914 év szomorú dátum a világtörténe
lemben és miként minden társadalmi intéz
ményben, úgy a színház életében is katasz
trofálisan éreztette a hatását. A színházak 
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nyári szünetjüket tartották, amikor kitört a 
záboru. Az emberek fejvesztetten kapkodtak, 
menekültek a világégés és önmaguk elől, a 
vállalatok beszüntették üzemeiket, a szín
házak nem tudtak mihez fogni, a színészek, 
mint annyi más egzisztenciavesztett ember 
Kétségbeesetten várták a fejleményeket. Egyik 
színház sem mert szervezkedni, egyik sem 
merte megkockáztni azt a hatalmas felelős
séget, mely a szerződtetésekkel járt, csak 
Janovics igazgató. Egy héttel a háború ki- 

kum követelt, — műsorába iktatta a magyar 
népies színművek sorozatos előadását.

A háború lassankint hozzászoktatta a 
közönséget, hogy a nagy világszenzációk 
hétköznapiakká váljanak és az uj társa
dalmi alakulások uj közönséget teremtettek 
a színházak számára. Ennek a közönség
nek nevelését újra kellett kezdeni. Ismét 
előkerültek a magyar színpadi irodalom leg
jelesebb munkái és a közönség lassanként 
odáig érett, hogy maga kívánta már a ne-

Szinpadi tervek

"■rése után már táviratot küldött Budapestre 
és megkezdte társulata szervezését, úgy, hogy 

szezon kezdetén, a legborzalmasabb és 
-_ erástalanabb helyzetben, vállalta azokat 
a :e erősségeket, melyet békeidején is nagy 
gonddal csináltak a szinházdirektorok. Sajnos, 
a r.áboru a színház munkáján is éreztette a 
zárását, de Janovics direktor a sok selejtes 
darab előadása közben sem felejtkezett meg 
kulturkötelességeiről és a sok háborús propa- 
zanda-darab mellett, melyet maga a publi- 

hezebb műfajok bemutatását. Már a háború 
végefelé majdnem normális színházi élet 
keletkezett, igy Janovics igazgató ismét foly
tathatta a háború alatt megszakadt kultur- 
misszióját.

Az 1918 évben kitört forradalom dr 
Janovics Jenőt is a jogokért küzdő emberek 
vezetői közé emelte, ő lett a Nemzeti Ta
nács egyik elnöke, aki éjjel-nappal dol
gozva igyekezett rendet, nyugalmat, mun
kát teremteni és rajongó hitével egy sza
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bad, demokrata világ megteremtésén fára
dozott.

1918 december 24-én a román megszálló 
csapatok bejöttek Kolozsvárra és a lassan 
vajúdó béke ügye sokáig tartotta vissza a 
csendes, művészmunkától a színházat.

A Consiliul Dirigent a kolozsvári Nem
zeti Színházat, mint államvagyont átvette 
Janovics igazgatótól, aki az átvétel óta a 
Nyári Színházban, „Magyar Színház" néven 
vezeti tovább a színházat.

Minthogy az átvétel jelentékenyen meg
akasztotta a normális munkát és eszközök 
hiányában nem folyhatott tovább az a nívós

Temesvári színész korában

munka, melyet eddig dr Janovics végzett, 
hihetetlen erőfeszítéssel, szakadatlan mun
kával, szinte egész építő munkáját élőiről 
kezdve, ismét megteremtette három év alatt 
a Magyar Színház presztízsét és ismét lázas 
szorgalommal folyik minden, ami művésze
tet, kultúrát és emberi boldogságot jelent a 
színház segítségével.

Ezalatt a három esztendő alatt ismét 
kiépítette dr Janovics igazgató messzemenő 
tervét, melyet lassankint meg is valósit. A 
világ dráma, vígjáték, opera és operett ter
melését szinrehozza, az ifjúsági előadásokat 
újra programmjába illeszti, munkás-irodalmi 

ciklusokat rendez, melyek a legnehezebb 
drámairodalmat és legújabb irányokat kép
viselik, opera előadásokat tart, melyek még 
a díszes kiállítású Román Opera előadásai 
mellett is megállják helyüket. Uj Shakespeare- 
ciklust vállalt, mely a színház rettenetes 
erőfeszitő munkáját szinte a fantasztikumig 
emelik és mindezt egyedül, állami és tár
sadalmi támogatások nélkül, melyek nélkül 
ma már az erdélyi magyar színészet leg
válságosabb napjait éli.

Iszonyatos küzdelem ez a létért, mely 
többszáz ember életlehetőségét jelenti és 
mégis egész Erdély, az egész magyarság, 
a mi kis művészvilágunk, — mely úgy el
szakadt Európa művészeinek kollektív szere- 
tetétől, — egyedül Janovicsban bízunk és 
bizhatunk. Csak az ő személyes munkája, 
vezetése, emelkedett erkölcsi fölénye, min
denre kiterjedő gondoskodása, nyugodt okos
sága az, ami az erdélyi színészetet biztos 
egyensúlyban tarthatja, Janovics igazgató
tól, aki sohasem tud pillanatnyi célokért 
kikapcsolódni abból a magasrendű emberi 
szolidaritásból, mely egész életében ideálja 
volt.

Ilyen teljes élet csak nagyon nagy emberek 
számára adatott meg. Küzdelmes fiatalsága, 
bátor és céltudatos munkája, művészi hite, titkos 
és rajongó humanitása mindig vezetőhelyre tet
ték öt az életben. Akár eszmékért küzdött, akár 
hitének, ambíciójának teljesedéséért, mindig elő
kelő lelket bizonyított harcaiban. Aki a munkát 
ily mértékben szereti és ennyi erővel használja 
fel ezerféle talentumát, az csak vezetője lehet 
nemcsak egy kis szinésztársaságnak, hanem ko
rának is, mely ritkán tudja annyira felismerni a 
vezetésre szánt embert, mint dr Janovits Jenő
ben és még ritkábban ismeri el olyan mérték
ben, mint ahogyan dr Janovics életét, munká
ját, rendkívüli emberi mivoltát elismeri.

Most a színész Janoviesot ünnepeljük a 
deszkákon eltöltött 30 esztendejéért és azért a 
22 évért, amit mint színigazgató töltött el színpad
imádattal, sikerekkel, szomorúságokkal, éj
szakai verejtékes munkával, nappali fáradtság
gal, átokban, szeretetlenségben, magányosság
ban, a homályos agy velők elleni küzdelemben, 
a ragyogó, felé áradó hálákban, megifjodottan 
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az uj küzdelmek reményében, az elfáradások 
: kenésében, az uj szépségek kutatásában és uj 
~itek gyújtásában. Ünnepeljük, mint az erdélyi 
színészet héroszát, aki a nagyság átkával lei
seben utolsó pillanatáig kénytelen dolgozni 
miértünk, emberekért, akiknek hálája és elisme
rne koldus-alamizsna az ö grandiózus tetteiért.

Kolozsvár, 1924 április 1.

OS

Örömmel állok azok sorába, kik Janovics Jenő 

élőn euma alkalmával meghajtják az elismerés 
lobogóját

- színész alkotását elviszi az idő hajója. De ő 
•?~csa« színész — hanem vezér is — kapitánya 
»—áros időknek.

- vatását ritka ember ismerte fel oly tisztán,
- 5 és kevesen mondhatják el magukról, hogy
e e*:«e:  ly sikeresen állították a felismert hivatás 
szcgáíatába.

Működésének egységes, szélesen iveit vonala 
egy darab kultúrtörténetet jelent — a javából.

ifj. báró Wlassics Gyula

... a napsugár végig a pusztán . . .
g-_ srr.'.ik a rónán, emlékezni fognak a 

■-tr. 3 •’.ss.gsn ... a ©una mentén . . . emlékezni
‘ lajyzr III. felv.)

.igaz nagyrabecsüléssel l^isbán 3/liklós 
(Gróf JJánffy jvíiklós) 

l£)

Hosszú művészi pályája alatt lelkét, tudom, 
= :£ csapás érte. De hiszen a lelki nagyság épen 
t::s- :-~zy azt a lelket a helyesnek talált

osip ss: k el nem téritik. Virtus vulnere vires.

Dr Karácsonyi János 
r. kath. püspök.

OS

__j:’.ácg ember ár. janovics, mert teljesítheti 
£ta’.ia kötelességét!

•Ls —. szeretjük és becsüljük érte.

jászai 3/í ári 
05

/orré lelkesedés, nagy művészi tudás és gazdag ered- 

-jáX bele Janovics Jenő nevét a magyar színművészet 
-: -::ébe. )\djon ne\i az Jsten erőt és bizalmat, hogy \ultur- 

• 'i ázá: ezentúl is sikeresen tölthesse be!
Blaha Jüujza

Tizenhárom és egy fél esztendővel ezelőtt, 1910 

tavaszán, pontosan emlékszem, 1910 április 24-én került 
színre a kolozsvári magyar Nemzeti Színházban az én 
Luxemburg grófom. Én, aki e jubileum alkalmából csak 
tizenhárom esztendőre gondolok vissza, e visszaemlé
kezés lázában kellőképen tudom értékelni szeretett 
és nagyon becsült barátomnak Janovics Jenő dr.-nak 
30 éves színészi és 22 éves igazgatói jubileumát. 22 
évig igazgatónak lenni annyi, mint naponta újra és újra 
meggyuladni a tervezések, izgalmak tüzében és 30 évig 
színésznek lenni annyi, mint 30 éven ál napról-napra 
és estéről-estére lassan, de állandóan fellobbantani és 
elégni az alkotás lázában. Én, aki jó pár éve járom 
ezeket a ragyogó dicsőségekkel bevilágított, de igaz 
fájdalmakkal és belső izgalmakkal és remegésekkel

Szegeden

követelt utakat, művészi pályájának gyönyörű stációján, 
újabb dicsőségekre való átszálló állomásánál meleg 
szeretettel szorítom meg a jubiláns kezét. Az az érzésem, 
hogy egyikünké sem reszket még, szóval jubilálunk 
és dolgozunk tovább. Janovicsnak Clujban, a magyar 
színházban még sok a leendője. Egész szivemmel és 
testvéri szolidaritással a magyar művészetben, küldöm 
szeretetteljes üdvözleteimet. , . , c

Lehár rerenc
05

A játék a tükrünk, leniig látjuk benne az 
arcunkat, tudjuk, hogy vagyunk-

Kosztolányi Dezső
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Kizökkent az Idő... De Néked nem 
volt „kárhozat", Tégedet nem emésztett aka
rat rozsdája: kétkedés! . . . Pedig,-hogy 
játszod meg Hamletet.Te nem telepítetted át 
színházadat, de ősi százados helyén elszánt, 
nagyszerű munkával, bátor akarattal szol
gálod a magyar művészetet s véle uj hazád 
kultúráját is. Bosnyák Zoltán

ISO

(\t. egykori nagy úttörő színészek és igazgatók 
méltó utóda a jubiláló Janovics.

Jób Dániel
a budapesti Vígszínház igazgatója

A zsoltár szaüa senkire sincs izzóbb igéüel égefüe: 
aki elölt Fény Dán, az több életet él az együgyű emberi
létnél. Szeretettel köszönti UanoDics 3enöt

ÍDóricz Zsigmondtso
Szerelelemel és tiszteletemet csak azoknak adom.

kik közülünk tudatában vannak hivatásuk fontosságá
nak ; akik nem élnek vissza a közönség naivitásával 
és minden igaz jogcím nélkül, pusztán külsőségek, vagy 
furfangjukkal a művészetnek járó lelkesedést kihasz-, 
nálva — zavaros műveltségi viszonyaink közöli bizo
nyos áljelentőségre tesznek szert.

Ont a pálya iránt való rajongás hozta közénk. 
Itt ernyedetlen szorgalommal tanult és ideális lélekkel 
szerencsétlen nemzetünk és kultúránk érdekében mun
kálkodott, eredménnyel I Ezért életének ez ünnepnapján 
a jó és szépre való ez állandó törekvését — testvéri 
szívvel köszöntőm Önben.

Gál Gyula

agarp nagy megtisztelése, ha ezzel 
a pár sor írásommal én is azok közzé 
állhassak, akik Önt ünnepük, Uram, — 
Önt, akinek neve: a magyar kulturprog-
ramm tartalmának 
jezése!

legpregnánsabb kifé-
Fazekas Imre irő

ISO
Budapest

Rátermettség, hivatásszeretet és komoly 
tanulmány egyaránt közrehatott, hogy dr Ja- 
novicsot a magyar Thalia főpapjává avassa. 
Szerencsémnek és büszkeségnek tartom, hogy 
nemes törekvéseinek időnként szerény osztá
lyosa lehettem. Dr csengery János

egyetemi tanár
W

A kultúra szolgálatában eltöltött harmincadik évfor- 
fordulón, — mely idő érdemekben dús, becsületes munkában 
és sikerekben gazdag — köszöntelek, önzetlen és tiszta ba
ráti szeretettel

Szilágyi Vilmos
az Orsz. Szinészegyesület elnöke 

Budapesten.
ISO

A színészet a legemberibb mű
vészet, — anyaga maga az ember. 
Innen van, hogy ebben a művészetben 
s még körűié is, különösen: embere 
válogatj a.

Ignotus

cJYLár minek igy öregiteni ^Janovics ^Jenöt! 
£áttam a tulajdon szememmel a minap ^Pesten 
az igazgató urat, én ugyan el nem (jiszem, fjogy 
30 esztendős juőileumokat űl! Sőt azt (jiszem, 
most kezdődik igazán az Ő szerepe !

Szép Smő
ISO

Janovics Jenő zsenialitása, jóhiszeműsége és biztosságos 
mótora, lüktető agyveleje az erdélyi magyar kultúrának. Boldog 
vagyok, hogy nagyszerű fiatalsága szolidaritást vállalt a nehéz 
napokban a mi tántorgó, kereső ifjúságunkkal és serkentett, mo
ralizált akkor is, amikor mi már megfutamodtunk. Janovics Jenő 
bizonyítja legmeggyőzőbben, hogy nagy és tiszta művész kezében 
miként lesz a művészet erősebb fegyver történelmi erőknél és 
politikai praktikáknál. Nagy tisztesség, hogy hódolhatok előtte.

Zsolt Béla
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Leleplezem Janovicsot
Valami leleplezés-félére gondolok Janovics 

Jenő jubileuma alkalmából.
Mikor először halottam róla, nagy csodá

lattal voltam iránta, hogy ő bölcsész-doktor. 
Színházigazgató és bölcsészdoktor! Úgy kiemel
kedett előttem egész színészetünknek a prestizse 
az egykori kordé-korszak naiv és küzdő szép
ségéből, amely szépség azonban mégis csak 
szegénység volt A színészet ime nemcsak játék, 
nemcsak egypár mű
barát cigányszerető ér
zésének a tárgya, hanem 
tudományt és bölcsé
szetet magához vonzó 

foglalkozás. Persze 
addig is az volt, de én 
ezt csak Janovics Jenő 
bölcsészet-doktorságá- 
ból vettem észre.

Mindössze azt saj
náltam, hogy aki igy 
bölcsészetdoktor, az 

inkább az íróasztalának 
él, színpadi megjelenés 
nem lehet. Bizonyára 
még hangja sincsen. 
Persze addig se nem 
láttam, se nem hallot
tam Janovicsot, csak a 
hírét tudtam a magam félreeső kis városában. De 
történt, hogy szinházavatás volt Kolozsváron, s 
arra az ünnepre többen feljöttünk; magam is ott 
voltam a megnyitó díszelőadáson. És láttam is, 
meg hallottam is Janovicsot. Egyszerű fekete 
magyar ruhában jelent meg, s bocsásson meg 
Janovics, de nem hizelgek: én olyan daliás 
megjelenésűnek láttam, olyan múltat idéző ko
molyságnak és olyan jövőt megragadni tudó eré- 
lyességnek. A hangja, a szava, az abból kiáradó 

Jelenet a Bánk-Bónból (Dr Janovics és Bakó László)

meleg pedig zengett, mint valami pünkösdi 
harang.

Én akkor úgy gondoltam, hogy ennyi tö- 
meginditó lavinazúgás, ennyi perzselő fellobogás 
és mégis ennyi bölcsesség és öntudatosság mi
lyen jó volna a számunkra politikai eiőnek, 
országvezetést irányitó befolyásnak. Én persze 
a politikának akkor is azt a lélek kitáró őszinte 
népszeretetet és jövőkbe vezető eszményt tar

tottam, aminek igazán 
kellene lennie, de ami 
talán még nem volt 
sohase. És igy nem volt 
furcsa nekem, hogy egy 
tudós művész és mű
vészetapostol politikus 
lehessen. De teltek az 
évek és Janovicsot ilyen 
életszerepben mégse 

láthattam.
Hanem aztán mégis 

jött egy nagy fordulat. 
Forradalom szele sö
pört végig az országon, 
márciusi felujulást érez
tünk, majd világzavart, 
amelyben minden kis 
vidéki terület izoláló
dott, alig tudtunk a 

szomszéd városról is valamit hallani. Vagy csak 
eltorzult rémhíreket hallottunk Közlekedési vi
szonyok egymásba rohantak, posta és távírda 
csak egymásnak ellenmondó parancsokat ho
zott, s igy minden vidék saját rögtönzései sze
rint csinálta a forradalomból való kiigazodását. 
Ebben a zavarban azonban mégis valami tiszta 
határozottságként hallottam a hirt: az Erdélyre 
nézve alakult nemzeti tanácsnak Janovics Jenő 
az alelnöke. Tehát Janovics mégis politikus 
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lett; ez mégis jelent valamit. Nekem sokat je
lentett, reményt és hitet, hogy őszinte népsze
retet és felvilágosodás fog következni a magyar 
politikában, ha ugyan a haragos világ is meg
engedi nekünk.

A világ hangosabb volt, semhogy uj kor- 
szakcsinálást engedett volna nekünk. Uj világ
beosztás következett, az államhatalmak határ
vonalai hol kitágultak, hol megszükültek. A 
magyarok számára megszükültek; Erdély Romá
nia uj hatalma alá jutott. De itt maradunk egy
néhány százezren magyarok, kik az uj hatalmi 
viszonyok között is közéletünk elhelyezkedé
sének a módjait kezdtük keresni. Ez a közélet 
már különböző népek együttélésének, egymás 
lelke megértésének, egymás eszményei megbe
csülésének a magaslatában tudhat csak éltető 
levegőt találni. Emberiségi fejlődés szempont
jának kell uralkodókká válniok; az őszinte nép
szeretet, minden népnek a szeretete most jut 
csak igazán szerephez. Mi, itten maradt magya
rok ennek a szeretetnek úgy az alanyaiként, 
mint a tárgyaiként igazán még szép életsorsot 

Magurai pihenő

érhetünk, s nagy emberiségi fejlődésnek lehe
tünk az érdemes és megbecsült munkásai.

Szóval: az itt maradt magyarság a maga 
életbeli elhelyezkedéseért politizálni kezdett. És 
Janovics Jenőt is kérték, vegyen részt a ma
gyarság politikai szervezkedésében. Én azt hit
tem, hogy ő, a volt politikus, az erdélyi poli
tika legviharosabb közelmúltjának az élén-állója, 
részt is fog venni az uj alakulásba való átmenet 
kidolgozásában. Olyan természetesnek tartottam, 
hogy Janovics továbbra is politikus maradjon. 
De nem így történt. Szemtől-szembe láttam 
Janovicsot, mikor talán éppen magam kértem 
erre a munkára, — szermől-szembe láttam, mi
kor szinte zord elborulással mondotta, hogy 
ő a politikához nem állhat, neki a színházért 
kell élnie és dolgoznia, s minden politikától 
szigorúan tartózkodnia. És azóta mindig úgy 
látom Janovicsot, hogy szinte menekül onnan, 
ahol csak csevegnek is a politikáról.

Janovics az ittmaradt magyarság vezető 
embere, a koncepciózus fő hiányzik a magyar
ság politikai együtteséből. Sőt messzi elkerüli 
azt. A politika is némelyek szerint művészet 
ugyan, de a művészet mégse politika. Ezt mondja 
Janovics és ehhez tartja magát. Nem politizál. 
És — most következik az én leleplezésem. Mi
kor Janovics igy szinte irtózattal „nem politizál", 
azzal politizál ő a legkifejezőbben és legsze
rencsésebb hatással.

Dr Padi Árpád.
IX)

Clz tzbélyi inaqyaz szinc>zot Iccpnaqyaialfá apo>- 

toLinafi. jufiiliunián yztioMtcl, Hóból

OS

<£aczHó ^cza

y\ldást fakasztó munkás életed e nevezetes határ
kövénél, szeretettel köszöntelek téged kenyeres bajtársam 
a magyar kultúra terjesztésében. / te magyar telkedből 
kiáradó szent tűz lángja, mint fáklyafény világítja be 
azt az utal, amelyen nekünk a sötétben tapogatózóknak 
haladnunk kell a legnemesebb Cél, a kuliura ápolásában.

r Géczy JstYán

Janovics Jenőnek!
Legnagyobb és legcsodálatosabb in

strumentum a Szinház. Amit azon ját
szol, már nemcsak művészet, hanem 
történelem.

Dr Ravasz László
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Az igazság nem győz mindig s az érdem rit
kán kapja meg a jutalmát. És van eset rá, hogy 
ez jól van igy.

Mert íme igazság és érdem szerint Janovics 
Jenőnek régen a budapesti Nemzeti Szinház igaz
gatójának kellene lennie, mivel azonban a mi 
zavart világunkban nem e szerint rendeződnek 
a dolgok, ő megmaradt Koloszvárott. Az érdem és 
igazság itt határozott vereséget szenvedett, de an
nál többet nyert az erdélyi magyar színjátszás. 
És mintha most ez volna a fontosabb.

Lengyel Menyhért
05

E edves barátom ! Azt olvastam, hogy a kolozsvári Magyar 
Szinház 1924 április 1-én ünnepli a Te szinészi működésed 30 
éves és igazgatói tevékenységed 22 éves évfordulóját. Ez emlé
kezetembe idézi azt, hogy ez a 30 év a ml ismeretségünk 30 éves 
évfordulója is Erre szeretettel és büszkeséggel gondolok, mert 
ez az irántad való nagyrabeosülésem, nagysikerű munkásságod 
megértésén és teljes elismerésén alapul. Te a magyarságnak, a 
magyar szinművészetnek a legnehezebb időkben el nem évülhető 
szolgálatokat tettél azzal a tudással, kitartással, törhetetlen 
akaraterővel, melyek csak kiváló, erős jellemek tulajdonai. Ha 
tehát a jóságos ég Téged ilyen működésre kiválasztott, szivem
ből kívánom, hogy adjon erőt továbbra is e nehéz, de nekünk 
nélkülözhetetlen munka folytatására, hogy lehess továbbra is 
egyike vezéreinknek s a nehéz időkben vigaszunk és hitünk erő
sítője egy jobb jövőben. Az Ég áldása legyen rajtad és mű

öoha el nem múló szeretettel köszöntjük 
Igazgató Urat.

Budapest—Kolozsvár.
Dr Székelyhídi Ferenc 
Marschalkó Rózsi

05

Kedves Jánosom, valamikor fiatal fejjel együtt in
dultunk nyugat felé, hogy kulturszomjunkat csillapítsuk.

Deresedéi fejjel most tisztelettel nézek rád, amiért 
a kultúráért annyi sokat tettél s a távolból szorítom 
meg kezedet.

Góth Sándor
óO

SYlikor először vendégszerepeltem SKolozs-
várt az urammal, nem találtuk otthon fjanovics
direktort, — a gazdát, Él kolozsváriak azt mondták,
ez ránk nézve megtiszteltetés, 6izalom jele. — 
JJanovics csak úgy megy el ^Kolozsvárról, ha jó 
kezek6en tudja színházát s 6aj nem lehet....

SUzóta ez a mondás ezerszeresen igaznak 
Bizonyult. SJanovics a helyén maradt!

ködéseden ! Dr Ferenczi Zoltán
05

cJlallgatag, fjalRszavu régi Barátjának, kinek 
kék gyerekszeme a legszelide66 két szem, kinek 
akarata a legkeménye66 magyar akarat, — küldi 
szive mélyén született ezer jókívánságát a fjazulról 
messzeszakadtság6a'n sorstestvére. 8 véle foga
dalmat: Ijogy ragyogó példáját követni fogja, ide- 
gen6en magyar művészetért őfjozzá méltóan dol
gozva utolsó leheletéig, — az utón, melyet jfanovics 
Skenő élete jelölt ki! <Vészi

05

A sors különös véletlene folytán — Janovics
Jenő működését nem volt alkalmam közvetlen ta- 
pasztalataimmal megismerhetni: jól ismerem azt ki
tűnő eredményeiből.

Bő alkalmam volt azonban őt megismerni, mint 
embert és, mint színházi adminisztrátort

Mondhatom, hogy alig ismerek a közélet terén 
működő embert, aki oly kevéssé adminisztrálja saját 
magát, mint ő, — viszont alig láttam színigazgatót, 
aki színháza adminisztrálásában annnyira ember 
lenne —, mint Janovics. „ „ c- j7 Dr Marton Sándor

fjóifjúé SKertész Slla

Mandarin
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Janovics dr színigazgatói működését 
jellemezni fölösleges. Az ő működése nyi
tott könyv, melyből csak tanulni lehet — 
meghajolni előtte és szent tisztelettel nézni 
gigászi küzdelmét.

Tapolczai Dezső 
a Fővárosi Operett-színház 

igazgatója

Eljön az idő, hogy az elszakadt Erdély magyar 
életének indulását nyugodt szemek veszik vizsga alá. 
Akkor majd át kell adni a történelemnek azt az igaz
ságot, hogy mig a politika levegőben járt, vagy zsák
utcába furakodott; a kultúra egyéb ágainak vezérei ta
nácstalanságban és tehetetlenségben vergődtek; a művészet 
és az irodalom a legszörnyübb fejvesztés közepette áru
nál biztos utat lelt az életbe és a jövendőbe. A tiszta 
szemet nyitott úttalálók között Janovics Jenő időben és 
kimagaslásban egyaránt a legelsők közé lesz beigtatva.

Szebb erdélyi magyar sorsot ennél ma nem tudok 
és örömmel rovom le egy ily sors iránt a magam el
ismerő adóját.

Berde Mária

Mandarin

JJvatay éztcli'mí'e.n
aan Aittzio valál,

Gl mai ma^M ívzeJtzmfjvn:
a kultuzzcmfcláöna’k fialál...

eflwib Szőéli; fritéziájáfa 
vístef...

effliiibcH bicióiíc) judion,

Erzász Jlázoly

7

A Janovics Jenő egyénisége magamban, az ön
magámmal való társalgásaimban szokott foglalkoztatni. 
Két tulajdonságára gondolok ilyenkor különötképpen. 
Hogy ez az ember milyen pompásan beszél és milyen 
pompásan hallgat. Kifejezően beszélni és kifejezően 
hallgatni tudn és mindkét alkalommal nemcsak lekötni, 
foglalkoztatni, de a környezetet egészen uralni és szinte 
birtokba venni, ezt tudja Janovics. Ezek persze egyéni
ségének,hogy ugymondjam szellemi exterieurjei csupán, 
de ezek a külsőségek az ő karakterizáiásához tartoz
nak. Akik a leikéhez, a közvetlenségéhez közelebb ál
lanak, bizonyára kitöltik ezeket a hatásos külsőségeket 
meleg élettel, intim részletességgel.

Dr Weiss Sándor

1 isztán emlékezem még arra az estére...!
Az én örök falumban, Szegeden, a színháznak 

valami ünnepe volt. Az előadás kezdete előtt egy frakkos 
férfi jött ki a függöny elé s úgy mondták: beszélni fog. 
Mi ott többen — a kisoskolás helyen — már előre untuk 
szörnyen, mikor feltölcsérezett hangjának sodra s a 
gyermek-közönyünket egy pillanat' alatt, játszva, könnyen 
a magasba ciklonozta.

Tisztán emlékezem még arra az estére!
Induló fiatalságom első kitártszemü, könnyes fre- 

nézise volt, utána még soká ődöngtem a ködös, téli est
ben és — seregnyi — magamat — apró, kerek, gyer
mek-szájjal firtattuk, hogy: ki hát az, aki itt szólt..!? 
Be sokszor azóta jutott eszembe ez a kérdés; haladva 
az idők Kálvária-utján be sokszor csendült bennem s 
bennünk döbbenettel — életünk, fajunk győzködő, vér- 
telen, fehér harcában, be sokszor szerettük volna meg
fejteni, hogy: Ki hát ez az Ember...?!

Szemének felhőtlen firmamentomán keresztül be 
sokszor szerettünk volna belátni teremtő koncepciójába, 
a nyugodt kézből hányszor gyóntattuk a bennerejtözött 
jövendő munkát és távcsövekkel és mikroszkóppal hány
szor kerestük a lét törvényét, amit biztos tekintete foly
vást, fogyatlanul lát...!

Ne kíséreljük megfejteni! Keresésükben az alki
misták is leltek mindig valamint, de a lényeg nyers
aranyát: soha, — összetett lélek, mint a szivárvány és 
egyszerű, mint az erők gyújtó fókusza...!

Pálffyné Gulácsy Irén
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Janooics Jenő egykor és most
Nem tudó n így hamarjában, hogy mikor 

született, de hogy józanabb világlátással senki 
sem született, a kit az Isten művészi pályára 
szánt, — azt bizonyosan tudom. Hogy hon
nan tudom ? Onnan tudom, hogy a mikor gim- 
názista volt, sziniiskolás is volt és amikor fa- 
licskálta a színpad művészi figuráit, ugyan
akkor a - egyetemen szerelmes hévvel csüngött 
a professzori tudományokon. így tanulta meg 
a szinmüvészetet, a tanárságot és utoljára a 
direktorságot. De ezt az utóbbi mesterséget 
már nem tanároktól, nem könyvelőktől tanulta. 
Ennek ö volt a megteremtője. Mert hiába vol
tak előtte még színigazgatók; azok nem tud
tak úgy dirigálni, — a kik pedig utána jön
nek : azoknak tőle kell tanulniok... Hogy mit 
kell tanulniok és tudniok? Sok mindent! Nem 
is tudom én azt elmondani. Talán irodalmat, 
művészetet, nyelveket, emberismeretet, tömeg
lélektant, korszellemet, közízlést és ezekből 
megszerkeszteni azt a tudományt, hogy a kö
zönség érdeklődését ne csak jelébressze, de 
ébren is tartsa állandóan. Ebben áll a szín
padi művészetnek létfentartó és gyümölcsöz- 
tetö ereje.

Ez bizony nehéz munka, de ezt a nehéz 
munkát végezte szakadatlanul és végzi ma is. 
A közönség tanúja és jó, hogy nekem mondanom 
sem kell; nem tudván, hol kezdjem el? A ren
geteg premiereken? A jótékony ifjúsági és 
gyermekelőadásokon? A művészi és irodalmi 
értékű ciklusokon? Ezeket a ciklusokat, illetve 
a ciklusok minden darabját konferánszok ve
zették le. Érdekes és értékes konferánszok, 
legelöl járt a mennyiséget és a legelsőkkel, a 

milyenséget tekintve. Ilyenkor sokkal több tu
dást árult el, mint a mennyit az a környezet 
sejtett, a kikkel ebéd után a kávéházban egy 
rövid órát elvesztegetett. De ezt a tudást is 
úgy szerezte, hogy mikor a víg fiuk nótás haj
nalokra virradtak, ő garzoniakésán az előtte 
fekvő nyitott könyvre h jtotta fáradt fejét. .

De nehogy valamikép elérzékenyedjem!

Mandarin
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Mert jó kedvvel akarom elmondani, hogy mi
kor a nagy háború megcsinálta a nagy drága
ságot és megcsinálta a ruha és éleleminséget; 
a nyomorúság pedig a színészekre is ránehe
zedett-. bocsánatot kért Aristophanes-töl, Mo- 
liere-töl, Shakespeare-töl, Madách-tól és Mol
nár Feritől és a színészeinek szállított krumplit, 
húst, lisztet, ruhát, cipőt. Mert nemcsak igével 
él az ember, hanem kenyérrel is; kenyeret és 
húst pedig nem igen lehetett a piacon találni. 
De hát fordult a világ és ő is visszatérhetett 
a kenyérgondok mezejéről hamarosan a mú

zsák ölébe. Játszott, könyvet irt, rendezett, 
adminisztrált, utazott kocsin, autón, vonaton, 
belföldön és külföldön. Azt hiszem a repülő
gépről se fog lekésni.

Am kérdezhetné valaki-, mikor volt fiatal 
és bohó ? Ki hinné, hogy erre is ráért? Pedig 
ráért. Olykor koccintgatott, nótára hallgatott, 
de módjával és mértékkel. Olyan volt, mint a 
jól járó óra; nem sietett, de nem is késett. 
Huszonegy éves fiatal színész lehetett, a mi
kor barátságba keveredtünk. Világos geszte- 
n.eszinü haja művészi stilszerüséggel göndö

rödött a homlok és halánték körül Karcsú le
gény volt. Jóképű és vidám. Tréfakedvelő, 
„tigris*  csináló, jókedvű „ugrató11. Ezek a 
víg tulajdonságok — ha derűsebb nap ra
gyog — ma se maradoznak messze tőle, — 
noha azóta, hihetetlenül komoly eseményeken 
ment keresztül De talán a legkomolyabb 
most fenyegeti, midőn a Magyar Szinház 30 
éves színészi és 22 éves igazgatói munkássá
gát ünnepli. Azért komoly az ügy, hogy a ju- 
bilálás nemcsak érdemet, de valamely örege
dést is jelent. Az öregedés pedig, akárhogy 
dicséri a nagy Cicero, nem a legörvendetesebb. 
Ezt én azért tudom, mert tiz éve, hogy öreg 
vagyok és húsz éve fehér. „Fehér ember*.  Ez 
ne legyen belőle! Még ne, mert a fehér em
beren keresztül gázol az idő kereke...

De mit beszélek? Ő és öregség! A mű
vész ember még az 50 éves jubileumán sem 
öreg. Legfennebb az érdeme öregbül. Én az 
öreg érdemekben megifjult jubilánst köszön
tőm !

Sebesi Samu

Dr Janovics Jenőnek harminc éves színészi pályáján 
igen sok jeles alakítása van. Van alkotása is elég. De 
leghatalmasabb, mert legmélyebben a magyar nemzeti 
cultura talajába begyökerezett alkotása maga Janovics Jenő.

Ezt a szinművészettel, irásművészettel és szónoki 
erővel egyaránt csillogó magyar histriot ma már a gáncs 
nem húzhatja le, a dicséret nem éri fel.

Állotta a helyét, melyet a magyar kulturális életben 
önmagának kijelölt. Ez a hely — mint a mindig hatal
masabban fejlődő tölgy lombozatáé és gyökérzetéé fent 
is, alant is, egyre nagyobbodott. Ma már dacolni tud a 
reászakadó viharokkal. A harminc év kitartó munkájának 
porszemeiből szikla alakult, e sziklát ma már a fergeteg 
sem ingathatja meg. Ez a jelen ... „Ám a boldogsághoz 
kevés még a jelen, a múlton épül az s az emlékezeten." 

Segítsünk építeni neki a múlt emlékezetének el
ismerésével, ha egyebet nem is, a híven teljesített köte
lesség érzetéből folyó boldogságot és a sok munkás 
hétköznapja méltánylásául ne fojtsuk el magunkban az 
ő ünnepnapján a miatta és érette feltörő magyar nem
zeti büszkeséget. Dr Dózsa Endre

az E. T. T. elnöke.

Uü

Dr Janovics Jenő a harmincéves színészi 

múltjára emelt fővel és büszkén tekinthet vissza. 
Igaz, hogy mint színész könnyeztetett, de mint 
igazgató és mint ember, sok könnyet törölt le!

Enyedy Imre
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SZÍV SZERINTI ADÓ AD MULTOS ANNOS.

Azt kérik tőlem, járuljak néhány sor
ral az emlékalbumhoz, melyet Janovics 
Jenőnek akarnak felajánlani barátai és cso
dáiéi.

Nagy örömmel teszem.
Nem vagyok abban a helyzetben, hogy 

az ünnepelt művészi és igazgatói érdemei
ről tanúságot tehessek, de tanuskodhatom 
a hóditó rokonszenvről, melylyel e felső- 
séges intellektusu és kultúrájú férfiúnak 
sikerült oly rövid idő alatt örök barátjává 
tenni tegnapi ismerősét.

Az érzések jogán, érzéseit ő a kivá
lasztott lelkek sajátos melegével mondja 
el s azzal a klasszikus eleganciával, melylyel 
egy szilárd kultúrán felépített élet tapasz
talatait kifejezi.

Alkalmam volt, hogy megismerjem, 
megbecsüljem és megszeressem barátomat, 
Janovics Jenőt. Ezért összes barátaival 
együtt boldog életet kívánok neki, hogy 
kitartó és nagy jelentőségű munkájának 
gyümölcseit élvezhesse.

Éljen Janovics, hogy a magyar szín
házat megtarthassa tradícióinak magaslatán.

Éljen, hogy győzelmesen harcolhasson 
a jogtalanságok, a nemtörődömség, az ül
dözés ellen.

Éljen, hogy szeretetet neveljen s sza
porítsa baráti tisztelőinek számát

C. G. Costa Foru.

Janovics Jenő dr az ember, a művész, a rendező és 
igazgató egy európai jelentőségű generációt nevelt a szín
játszás művészetének. Jlincs nap, — a napnak alig van órája, 
hegy az ő neveltjei — valamilyen vonatkozásban — legyen 
az akár művészi, akár emberi jellegű — ne ejtsük ki példa- 
adóan az C nevét!

Jl nagy nevelő kitörölhetetlen nyomot hagyott lelkűnkben.
Jubileuma napján hódolattal, alázatos tisztelettel járu

lok eléje, egy teljes embermunkájától megilletődötten.
Varsányi 'Rezső

Volt egy idő, amikor magam is szinházi kritikus 
voltam. Mondhatom, majd megörültem a kemény mun
kától, amely elé ebben a mivoltomban, kedves Jenő ba
rátom odaállított, a te irgalmatlan energiád.

Pedig az én dolgom csak az volt, hogy felírjam, 
amiket ti csináltatok. Emlékezzél csak vissza, az az idő 
volt ez, amikor visszakellett hóditanod a közönséget a 
színháznak, amikor hetenként három premierrel szolgáltál 
a kolozsvári publikumnak. Hetenként három uj darabbal. 
Amikor sorba vetted a magyar dráma alkotásait Sztárai 
Mihály uram „Igaz Papságnak Tüköritől“ az „Ember 
Tragédiájáig" s rajta túl a legujabbakig; amikor meg
kongattad az ókor klasszikusait Ayschylostól Euripidesig.

Keményen dolgoztál és dolgoztattál.
Ezer gond, a meleg szeretet, a művészi bolond 

lelkesedés ezer meg ezer ötlete, szakadatlan és fáradságos 
és gyönyörűséges törődése az a harminc esztendő, amelynek 
változó mélységű és áramlásu folyóvizén vezetted a ko
lozsvári magyar színház gályáját, a kormányon állván; 
de, ha kellett: az evezőt is marokra fogván.

Az időt nem az órák és napok mérik.
Az a harminc esztendő, amióta itt vagy közöttünk, 

azért derék idő és azért méltó a mi kalapemelésünkre, 
mert benne sokat dolgoztál azért a különös valamiért, 
amit magyar kultúrának nevezünk és ami most már 
egyetlen vagyonunk.

Áldjon meg érette az Isten! „ .
* Kovács Dezső
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V/S Z A VONULÓBAN

Először kávéházban találkoztam vele; jókedvű idők
ben s ö volt az asztalnál mindig a legvidámabb. Egy
szer csak elmaradt a „családi asztal"-tói s azóta, több 
mint tiz esztendeje, nem láttam kávéházban. Visszavonult. 
A kolozsvári polgári életnek, a demokratikus előretöré
seknek legszenvedélyesebb küzdelmei idején jelent meg 
a városházán, mint uj és fiatal centrumpater, de hirtelen 
eltűnt onnan is. A küzdelem azért tovább folyt, a harc 
élesedett; voltak olyan napok, melyeken a beteget is fel
vitték a városházára, legalább szavazni. Egy szék ál
landóan üresen állott: a Janovics Jenőé. Innen is vissza-

Lyon Lea

vonult. Amikor jó nehány esztendei távoliét után vissza
jöttünk onnan, ahol az a históriai, úgynevezett össze
omlás megesett, ott találtam a megmozdult néptömegek 
szónoki dobogóján és az ö hangja volt a legmegrázóbb, 
arca kipirult, amikor beszélt. A foiradalom gyorsan jött 
s találkoztam Janovics Jenővel forradalmi idők aggo
dalmas éjszakáin, már nem beszélt, a hangját is alig 
lehetett hallani, az arca elhalványult és ő volt a leg- 
komorabb. Ez is visszavonulás volt. Talán ő félt leg
jobban attól, hogy az emberek, a sokaságok vérontással 
törnek egymásra és sohasem felejtem el riadt arcát, 
amivel egy késő téli estén fogadott:

— Az Istenért, menjen, menjen ki az utcára. Most 
jelentik, hogy fegyveres katonák támadólag vonulnak fel.

A románok elleni támadást elhárítottuk, hogy egy 
fegyver sem dördült el. Azóta találkoztunk a román 
hadbíróság előszobájában is. A vádak és gyanúsítások 
hangjai ma is meg-megszólalnak ellene, alattomos fel
jelentésekben és uszító román lapokban. Pedig a foria- 
dalmat követő aggodalmas éjszakák után sohasem lát
tam ott, ahol politikát intéznek és tárgyalnak. Egy kis 
sarokszobácskában húzódott meg a színpad mögött. 
Teljes a visszavonulása. Janovics Jenőnek volt mindig 
hova visszavonulnia, élethivatásához, a színház falai 
közé. S minden visszavonulás uj alkotásokra adott al
kalmat számára. Ez az ő visszavonultsága hatalmas 
munka, amiről olvasni fognak majd az utánunk jövendők 
is a kor históriájában.

ZAGONl ISTVÁN. 

Có

Büszke vagyok Janovics Jenőre és életem legszebb 

eredménye, hogy ma már ö is büszke lehet rám.

Tárai Ferenc

Janovics Jenő alakfa úgy rögződött a képzeletembe, 
mint az akaratnak, a magábabizásnak és a kitartásnak 
kőszobra 1

Szobornak mondom, mivel csak messziről, kívülről 
láttatja magát. Az erdélyi magyar színészet erőtadó védő
szobra ő, kijár neki minden bizalom és tisztelet.

Tárainé Molnár Margit

ÉN NEM FÉLEK JHNOVICSTŐL ...
Most máregészennyugodtszivveldöfömtollamJanovics 

Jenőbe, hisz’ túl vagyok darabom premierjén s a jövő pre
mierig — remélem — elfelejti ezt az Írást. Nagyon sokat 
beszéltek nekem Janovicsról, amig odáig jutottam, hogy most 
már én beszélhetek róla.

Mint színigazgató csak addig érdekelt Janovics Jenő, 
amig darabom bemutatta, mint ember azonban most is ér
dekel. Érdekes ember ez a Janovics. Despota, tehát uralomra 
termett. Diplomata, tehát jó üzletember és szereti a humort, 
tehát — mint a nagy költő mondja — rossz ember nem lehet 
Szereti az ugratást, tehát ugratni sem lehet s nekem két 
Ízben imponált be szörnyen. Először amikor megláttam a 
schaizlongját, amely szélességben nagyobb, mint hosszú
ságban, másodszor amikor 2 tojást vacsoráit a színházi 
irodában. Első Ízben nem hittem el, hogy Janovics szélesebb, 
mint hosszabb, másodízben nem hittem el, hogy azért va
csoráit két tojást, mert másra nem tellett.

És még egyet: nekem azt mondták, hogy Janovics 
nem hagyja magát senkitől belolyásoltatni. Kiváncsi vagyok 
ezek után előadja-e második darabomat? Ha igen, akkor 
igaz a monda, ha nem, akkor ezennel szétrombolom a be- 
folyásolhatatlanságáról szóló nimbuszt.

Győri Illés István.
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Direktor ur és Diri bácsi

Cikket írni Janovics Jenőről nem könnyű feladat. (Illetve 
lehet róla könnyen írni, ha az ember megelégszik a kézen
fekvő beállítással.) íme egy színházigazgató, aki nemcsak azt 
tudta elérni, hogy a kivételesen nemes kolozsvári szinházi 
hagyományok vezetése alatt csorbát nem szenvedtek, hanem 
még tudta ezeket a hagyományokat fejleszteni, mélyíteni, uj 
színekkel és árnyalatokkal gazdagítani s a legkétségbeejtőbb 
válságokon keresztül a maguk teljességében megőrizni. Fokoz
hatom Janovics érdemeit azzal, hogy fölsorolom, mi mindenhez 
kell értenie egy vidéki szinházdirektornak, akinek a közönsége 
éppen nem vidéki s nem egy könnyen kielégíthető: otthon kell 
lennie a drámai műfajoktól kezdve az operettig minden, minden 
zenés, vagy nem zenés szinpadi mű elméletében, szinrehozásá- 

Ért az irodalomtörténethez, aminek bizonysága Csiky Ger
gelyről s a „Magyar dráma irányai“-ról irt művei; kitűnő elő
adó, amiről meggyőződhetett a kolozsvári nézőközönség nem
csak az újabban rendezett Shakespeare-ciklus alkalmával, ha
nem a háború előtti külömbözö szindarab-ciklusoknál; s végűi, 
ami szintén nem kis dolog, kitűnő üzletember, aki a néző
közönség igényeinek és szükségleteinek teljes mértékben való 
kielégítésén fölül virágzóvá is tudott tenni egy olyan intéz
ményt, amelynek elsősorban eszményi céljai vannak.

Mondom, mindezt megírhatnám s a most csak vázlatosan 
fölsorolt szempontokat kitágíthatnám életrajzzá, vagy komoly 
hangú, rendszeres értekezéssé, de ehez nincs nagy kedvem, 
mert tudom, hogy mások és sokkal hivatottabbak elvégzik 
nálam nélkül is. Én most csak egy lélektani problémát szeret
nék fölvetni, amely talán Janovics Jenő egyéniségének egyik 
nyitját, egyik kis ajtócskáját tárná föl. hogy azon bepillant-

Átköllözés a nyári színkörbe

nak, rendezésének titkaiban; értenie kell a színészek munkájá
hoz, sőt ami több s mi lényegesebb, felfedezőnek kell lennie 
(mert már neves színészeket egy vidéki s változatos feladatai 
miatt legalább is három társulatot foglalkoztató büdzsé nems 
igen tud eltartani) s ezek mellett és ezeken felül elsősorban 
okos adminisztrátornak kell lennie, ott kell a szemét tartania 
nagy, varázslatos gépezetének legkisebb rugóján, csavarján is; 
de mindez nem elég, még ezen felül népnevelőnek is kell len
nie, magasabbrendü erkölcsi célokat is kell kitűznie, mert vi
déken a szinház nem üzlet elsősorban, hanem a műveltségnek, 
a léleknemesitésnek legfelsőbb iskolája. Megírhatnám, hogy 
lanovics ezeknek a kellékeknek oly kitünően felel meg, mintha 
ó utána állította volna valaki össze, hogy mik egy jó színház
igazgatónak elengedhetetlen feltételei. Hozzáfűzhetném még. 
hogy szinházdirektori egyéniségén kívül van még egy nehány 
képessége, amiből nem egy érdemes karriert lehetne kiállítani. 

sunk egy pillanatra ennek a roppant érdekes embernek lelki
életébe.

Az érdemeit és az eredményeit veszem a maguk egészé
ben s ezekkel szembe állítom az embert. Úgy. ahogy mind
nyájan ismerjük. A szökd hajú, kissé vöröses arcszinü, kövér
kés embert, akinek nyugodt ivelésű. okos homloka Mól tiszta 
világos kékszem gondolatot, vagy akaratot sugároz a vele 
beszélőre: romantikus Ízlésű gallérjaival és nyakkendőivel, 
örökösen kabátzsebébe dugott kezéveL agy. ahogy mindnyá
jan ismerjük. Milyen összefüggés van a kettő között? Miért 
sikerült épen neki mindaz, amit elért s miért nem sikerült 
másoknak? Nekem, neked, vagy egy harmadiknak, aki talán 
épen annyit tud, mint ö s még sem vitte semmire sem az élet
ben. Mert a képességek önmagukban nem elegendők az érvé
nyesülésre. Kell valami plusz, ami fűt. ami lelkesít, sarkal 
s ami mindig sikerre visz, ha akarom, ha nem. Kell valami 
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kapocs, aini titkos szálakkal a munkához fűz s ami nagyon 
sokszor nem is a tehetséggel, nem is egyfajta erkölcsi komoly
sággal, hivatásérzéssel függ össze, hanem egészen más, mé
lyebben fekvő, különös és néha nagyon furcsa dolgokkal.

Janovics Jenőnél sikerének s egyben egyéniségének tit
kát sajátságos kettős életében sejtem, abban a kettős életben, 
amelynek kifelé ez a kettős megszólitás az árulója: Direk
tor ur és Diri bácsi. Én láttam és ismerem egy kevéssé 
mindakettőt. A „Direktor ur" a színfalak között, az irodában, 
szerepek kiosztásánál, darabok megválasztásánál uralkodik; a 
„Diri bácsi" inkább csak baráti körökben, tréfás tervek, ugra
tások kieszeiésénél bukkan föl. De a kettőt igy szigorúan nem 
lehet elválasztani egymástól. Sokszor a legkomolyabb elfog
laltságok közepette is az alkotó és szervező direktor arcán, 
szemén, néha egy mozdulatában fölcsillan a „Diri", mint kötődő 
mosoly, mint hirtelen ellágyulás, mint megértő, lelkes együtt
érzés. És néha a legféktelenebb „Diri" — hangulatokban is 
elég egy távirat, egy hivatalos hir, vagy fölbukkanó gond, 
hogy a direktor lárvája fejebubjától a lábáig végig ömöljön 
rajta, mintha csak ráöntötték volna. Látszólag rosszabb 
dolga a Dirinek van, mert ö — nemcsak mások — sokszor 
kikap a Direktor úrtól. De végeredményében mégis csak Tőle 
származik minden jó, őszinte óráiban magának a szigorú Di
rektor urnák is el kell ismernie, hogy enélkül az ö örökké 
kócos, tréfás, kötekedő és szeszélyes bohém nélkül, akit mi a 
Diri névvel dédelgetünk, a jól fésült, kitűnő képzettségű, kifo
gástalan Direktor ur bizony nem sokra ment volna a pályáján, 
mert a Diri az, akit a szerencse kedvel s akit maga a Direktor 
ur is — akár hogy szégyenii — többre tart mindennél. A Diri 
az, akinek még mindig szinészálmai vannak s mert maga úgy 
sem tudja keresztül vinni, ahogy eszményei kívánnák, hát 
ráparancsol a Direktor urra, hogy a müvészsábrándokat má
sokban istápolja, másokban valósítsa meg oly buzgalommal és 
oly fáradhatatlansággal, mintha saját magáról volna szó. A 
Diri az, kinek a színház ügye több, mint kötelesség, mint ne
mes feladat és dicséretes hiúság; ő az, aki makacs kényur- 
ként munkára sarkalja a Direktor urat még akkor is, ha józan

Hamlet

ész számításai szerint már minden remény elveszett volna, 
mert a „Diri" az örök élet, az örök vágy, a halhatatlan művé
szet áldása benne s nélküle a Direktor ur csinálhatott volna, 
amit akar, a pogány szerencse és a kacér siker sohasem álltak 
volna melléje...

Minden kitűnő képességen kívül az tehát a nagy szeren
cséje Janovics Jenőnek, hogy nemcsak hivatása köti a szín
házhoz, hanem müvészlelke is. Nagy szerencséje ez Janovics 
Jenőnek, de bizonyára még nagyobb szerencséje a kolozsvári 
közönségnek, amely ennek a körülménynek Janovics Jenő 30 
éves szinészkedése és 22 éves igazgatósága alatt sok felejt
hetetlen szinházi élményt köszön.

KUNCZ ALADÁR.

flz ideálok, az igaz, a jobbak szenoedése, örök- 
iörDény marad ezen a földön. Gáncsolni, hurkokat Detni 
tudunk, de érdemeket elismerni, az érdemeket tisztelni, mert 
ahhoz erkölcsi alap és lelki nemesség kell, keDesen értenek. 
Elismerés, tiszteletadás! Dgen, kell, hogy legyen ezen a 
Dilágon; a küzdőre néZDe ez az egyetlen balzsam, amely 
enyhíti kínjait, megacélozza idegeit, hogy lelki egyensúlyát 
el ne Deszitse, hogy helyt állhasson igazsága mellett, 
amelyet ő annak hisz.

Dem szerettem soha homlokon ütni, de hogy arról 
Dán szó, hogy dr SanoDics Senőnek érdemeit elismerjem 
5 előtte tiszteletemet fejezzem ki, közel nyolcüan éüemmel 
a hátamon és botomra meg csekély nyugdijamra támasz
kodna, kopott könyökkel is furakodom, törtetek előre, hogy 
magamnak az elsők között biztosítsak helyet 5 uelök 
együtt kiáltsak dr SanoDics Senö felé: Ad multos annos!

5 miért ez a nagy lelkesedés ? Dem a szerény tan- 
tiemekért, nem a babérlevelekért, amiket koszorúkban 
számomra bŐDen szállított, hogy azokkal a pityókásomat 
még ma is megizesithetem, nem a Flórika első Onukáért, 
hanem azért, mert benne a román népiélek megértőjére, 
Daló5ágos bámulójára akadtam. Flórikámat az uj korszak 
számára lentariotta, fiaDasi rózsáimat díszes pohárban, vá
rosunk jó közönsége előtt bemutatta. Dr Sanooics benőnek 
a román néplélek ezen megértése és Dámulása indított arra 
is, hogy le ne tegyem színműírói toliamat, hogy megírjam 
Flórika keseroe és A templom küszöbén cimü darabjaimat 
is, amelyek már ez idény alatt előadásra Dórnak.

Addig, amíg dolgozni tudunk 5 mig hátunk mögött 
egy megértő lelket érezünk, még mindig szép az élet s 
még mindig érdemes élni. üléstér! A legboldogabb élet 
mellett a legboldogabb halált kiDónom : ne haljon meg addig, 
mig a Falu rosszát a román színházban a román közönség 
nem úgy fogadja, mint ahogy fogadta a magyar közönség 
huszonnégy esztendő óta, a maga színházában Flórikát!

Dr ÍDoldoDán Gergely 
QS

Dr Janovics Jenő három évtizedes működése egy nagy- 
tudásu, mély tehetségű és páratlan szorgalmú ember sikerek
ben és küzdelmekben gazdag pályáját jelenti. A magyar szín
művészet e kiváló, harcos katonáját jubileuma alkalmából 
őszinte nagyrabecsüléssel és baráti szeretettel köszönti

Roboz Imre
a Vígszínház igazgatója
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JANOVICS A FELFEDEZŐ NINCS LEHETETLEN

Janovics Jenöt tizenkét évvel ezelőtt láttam először, a 
budapesti New-York kávéház bohémkarzatán. Ö csak vendég
ként kötött ki a Jóreménység e sok vihart látott fokán és a 
sok induló komoly és a még több vadtehetség között futótűz
ként terjedt el, hogy a vad dzsungelba egy .felfedező*  érke
zett ; a kolozsvári nagy Mogul látogatása egy filmrendező 
szerződtetésével van kapcsolatban, az akkor alakult filmgyár
hoz. Nagy melegség öntötte el mindenki szive-táját, a Jóremény
ség fokának kopár szirtjei szines, zsibongó álmokkal népesültek 
be. Mindenki érezte, hogy ez az a bizonyos történelmi pillanat, 
mikor .elindulni*  lehet. Minden szem Janovicsot nézte, aki 
rövid terepszemle után, leült egy nyúlánk, pelyhesállu, nagy 
médea szivarokat füstölő ifjúhoz. Egy félórát tárgyaltak és 
kész volt az alku. Az előbb még „nimolista*  ifjú a tündérmesék 
szárnyán befutott az „arrivék*  közé. Janovios filmrendezőnek 
szerződtette békebeli évi tizennyolcezer korona fizetéssel, tehát 
ötszörösével annak, amennyi akkor az elismert, jó ujságiró 
fizetése volt. Ilyen mesebeli jótékony tündér azóta sem jár azon 
a tájon. És az az ifjú, kit minden múlt nélkül, az első beszél
getés hatása alatt nagy filmrendezőnek érzett meg Janovics. 
Korda Sándor volt, később a „Sascha" filmgyár, ma pedig a 
nagy Korda-Vita koncern hirneves Igazgató főrendezője.

Janovics Jenő a „felfedező*  ekkor vizsgázott le előttem 
először. Azóta közelebbről is ismerem és minden évben kiadom 
részére magamban a bizonyítványt: „Felsőbb osztályba léphet"

Kolozsvár, 1924 január hó.
Darvas Simon

Biberach

Harminc esztendő és Janovics Jenő kell hozzá, 
hogy a mindenfelől reátörő küzdelmes, megőszitő 
bajokat és problémákat mindig mosolygó szem*  
mel, halk szóval és nyugodt tettel bírja elintézni; 
mintha játszaná őket. Az a látszat, mintha örülne 
nekik és nem ismerné a lehetetlent.

*— írj darabot nekünk. — Miért nem irsz? — 
és ezt olyan természetes könnyedséggel vette, 
mintha valami mulasztásomat említené föl

— Lehetetlen, sohasem próbáltam.
Nehány komoly szót mondott, csak mintha 

egvetlen ujiával homlokon érintett volna. És a 
. lehetetlen" eltűnt. Pár perc alatt látnom kellett, 
hogy Jancvicsnak milyen komoly, nagv és szent 
dolog a színpad, azt a nehány deszkát hogyan 
tette egy nér> kincsévé, a drága magvar szónak 
bölcsőjévé, hol iövőnk alszik és felfestett világ 
távlataiban már derengenek, útban vannak életünk 
uj formái, gondolatai. rendszerei. így kell a iövőt 
a népnek idehozni és a színpadon nem játék fo*  
Ívik, hanem átélés, szellemi és lelki e lőrém ozdu- 
lás, igaz beszéd egv nemzethez, melyet Janovics 
jóvoltából hallgat a gyermek és az őszsember. 
Látnom kellett a szava nyomán a feladatot, ho*  
gvan kell a színpadról lenyúlni és a világosságba 
emelni az embert, a mát a hegyet, a virágot, a 
csillagot, az imádságot, a koronát, a rongyot, az 
életünk valóságos folvását és nem kell kitalálni 
semmit. A nagy dráma készen van, csak át kell 
ölelni és át kell élni.

Milyen egyszerű és miiven grandiózus, de mis 
lyen nehéz! A papir, a toliam, a kezem fél a feL 
adattól; csak ami bennem jó, azt akarja, az sürget, 
az kötelességgé teszi. Darab talán nem lesz belőle, 
de a kötelességet már nem lehet kiirtani és a feL 
nyitott szem, már elborithatatlan. A Janovics titka 
ez a mágikus hatás és félek a velevaló találkozás*  
tói mert rákellett iönnöm általa, hogy már a szí
nészek is igazat játszanak.

Nyirő József.

OS

Xull a lenéi... Xarmlncnyolc esztendőnél ezelőtt, 
huszonöt énes színi működésem jubileuma alkalmánál egy 
díszes koszorúnál emlékeztek meg rólam tisztelőim.

Jllűnirágokból készült a koszorú, a rajta lenő babér 
lenelekre aranybetükkel — Magyar, Shakespeare, Trancia, 
Jlémet, stb. szinműnekben játszott értékesebb szerepeimnek 
szép, hosszú sora nan reá nyomtatna.

Sok idő telt el azóta.
Énszámaim szaporodása, a korszellem, sok, nagyon 

sok lenelet leszakított már róla!
Jl múltakon elgondolkozna néztem a koszorút, bizony 

'alig maradt rajta nehány lenéi!
Ezeknek a leneleknek lehullását is — kednes dr Janonics 

barátom — a Te igazgatásod alatt szeretném megérni.

Szentgyörgyi Sslnán
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Jubileumra.
Emlékszel-e a pesti régi Nemzeti Színház szabad

jegy osztogatójára? Arra a töpörödött, télszemüveges 
— nem félszemü, — torzonborz bajszu emberkére, aki 
esténként félórával az előadás kezdete előtt, ha néha ritkán 
jókedve volt, egy órával előbb letipegett a kikopott lép
csőn boldog emlékezetű Paulay Ede igazgatói szobájából, 
hóna alatt szorongatta a fekete kötésű, kirongyolt szélű 
szerepkönyvet, amelynek fedele a benne lévő sok szabad- 
jegykérő névjegytől, levéltől úgy kidudorodott, amilyen 
púpos volt ő maga. Oda állott a régi Nemzeti Színház 
udvarán Lendvay Mái tón szobrának talpazatára (ha 
tulsokan voltak a jegykérők, felkapaszkodott az udvaron 
lévő vaslépcső néhány fokán, hogy kiemelkedjék a tömeg
ből). Vastag, fekete zsinóron lógó cvikkerét, amelynek 
csak egyik ablakán volt üveg, a másik pedig üres és 
ezért lefelé konyult a nehezebbik fele, orrára illesztette 
és csend lett az előbb még nyüzsgő udvaron: az öreg 
felolvasta a boldogok nevét. Akikét nem olvasta, nem 
kaptak szabadjegyet és lefőzötten, szinte szégyenkezve 
kiosontak az udvarról. (Velünk ilyen szégyen nem esett 
meg. Emlékszel, akkoriban én már mint felsöbbosztályos 
gimnazista a néhai Rajkay—Friebeisz István színházi és 
szerződtetési irodájában dolgoztam, — akkor még Réthy 
Pál is fiatal legény volt, — és a havi tiz forint fizeté
semhez — de nagy pénz volt az akkor! — kijárt hetenként 
két-két szabadjegy a Nemzeti Színházba. Rajkay bácsi 
szabadjegykérő levelét a jó Paulay Ede soha sem uta
sította vissza.)

A kis öreg félszemüveges egyébként nem kellékese, 
hanem mindenese volt a régi Nemzeti Színháznak. Reg
geltől előadás végeztéig járt, kelt a színháznál, mindig 
talált valami tennivalót, semmi munka nem derogált neki, 

de azért nagyon sokat tartott a tekintélyére. Ötökösen 
zsörtölődött, bizalmatlan volt a tekintete. Most, hogy 
évtizedek múltán elgondolkozom rajta, úgy látom őt 
magam előtt, mint aki bizonyára félreismert tehetségnek 
tartotta magát: Julius Ceasart, Laertest, Poloniust, Bánk- 
bánt, Peturt vagy Tiborcot, élemedettebb korában talán 
Constantin abbét kellett volna játszania, de érdemetlenül 
oda tolakodott helyette Nagy Imre, Szacsvay, Ujházy, 
meg a többiek. Egyszer egy társadalmi színmű főpróbája 
előtt a kis öreg székeket cipelt be a színpadra s csak 
úgy lihegett. Nagyon haragos volt. Dörmögve kérdezte 
meg Paulay Edét:

— Ugy-e, igazgató ur, Shakespeare nagy iró volt ?
— Hát persze, hogy az volt, a legnagyobb — felelt 

Paulay.
— No és még sem kellett neki a darabjaihoz ennyi 

ménkű sok szék — zsémbeskedett az öreg szabadjegy- 
kiosztó-mindenes.

*
Hamletet néztük meg először a Rajkay bácsi szabad

jegyein. (Két „óriáskiflit“ vittünk magunkkal és teljes 
volt a gyönyörűség.) Azt hiszem, akkor kezdődött a te 
szinészpályád, akkor érlelődött meg benned az elhatáro
zás. Nagyon rákaptunk a színházra. A Szigligeti-jubi
leumon már pénzért váltottunk két jegyet az akkori Nép
színházba — a kakasülőre. Emlékszel ? Akkor hallottuk 
először Blahánét.

«

Következett egy uj stáció szinészpályádon: Kijártaa 
a főreáliskola nyolcadik osztályát és jött az évzáró ünnep 
az érettségi vizsga után a Zerge-utcai (ma Horánszky- 
utca) főreáliskola dísztermében. Akkor te már tulajdon
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képpen rendező voltál. Az ünnep fénypontjául eljátszottá- 
tok Bánk bán egy jelenetét a te betanításod szerint. A 
jóságos Felsmann igazgató nem tudott hová lenni örö
mében, olyan szépen sikerült. Fogadta a gratulációkat 
és maga is gratulált. Nem győzte elég sokszor ismételni:

— Ez a Janovics igazi szinésztehetség! Már is 
kész színész!

Akkor dőlt el a kocka. Egy nagy akadályt azonban 
nehéz volt elhárítani. Emlékszel, hogy szörnyüködött 
boldogult anyánk, amiért színész akartál lenni! Végre 
is beleegyezett, de egy feltétel alatt: tanári diplomát kell

Dr Janovics és Kertész filmfelvételnél

szerezni, hogy legyen kenyérkereseted, ha a színpadon 
nem válsz be. így történt, hogy a Szinészeti Akadémián 
is tanultál és az egyetemi filozófiai fakultást is jártad. 
Tanár lettél és színész. Szegény anyánk sem a tanári 
oklevelet nem élte meg, sem azt, hogy beváltál a szi- 
nészpályán.

Az első szinészévek: Miskolcon, Temesvárott, Sze
geden, a budai arénában teltek el. Következett aztán 
a direktorság Szegeden, de megelőzőleg négyhetes szezon 
a budai Várszínházban (ott hoztad ki magyar színpadon 
aóször Brieuxnak Párizsban egykettőre híressé vált 

darabját, a Mételyt); jött hat heti keserves küzdés a 
fiumei Fenice-szinházban (üres nézőtér, az olaszok tün
tetése az uj villamosvasúti kocsik magyar felírása miatt, 
a magyar közönség esténként az utcára sem mert kimoz
dulni, minden pénz elfogyott, nagy szivszorongás: honnan 
veszed az első félhavi gázsit és milyen nagy volt az 
öröm, mikor megérkezett a pénz Boszniából — emlék
szel?) Uj stáció: Szeged. Fényes tervek! Cyrano első 
magyar előadása! Készülődés az Oresteiára. (Emlékszel 
még, miért fagyott be ? Mert a Rostand-darab premierje 
után a szegedi szinügyi bizottság egy tekintélyes, sőt 
vezető tagja igy adta le kritikáját: Szép, szép, de félóra 
hosszat mégsem lehet a színpadon az orról szavalni!) 
Uj stáció: nyári állomásnak Hódmezővásárhely. Az első 
„ táblás házak", mikor a hódmezővásárhelyi egyetlen szál 
lovasrendörnek kellett a közönség ostromát a pénztárnál 
visszaverni. Először állott pénz a házhoz.

A kolozsvári müvezetősködés csak intermezzo volt 
az intendatura idején, de kellemes időszak: szabadulás 
az örökös anyagi gondoktól.

Ennyi küzdelmes év után következett végre a biz
tos kikötő, az utolsó stáció: Kolozsvár. Előbb a régi, 
fényes múltú öreg szinház, aztán a gyönyörű, hatalmas, 
modern palota. A megnyitó előadáson az egész ország 
ünnepet ült Kolozsvárott. Régen volt, nagyon szép volt...

Janovics Pál
ISO

Kedves Direktorom I
A kezdettől fogva a budai Vár-szinháztől Fiúmén, 

Szegeden keresztül önnel jutottam el Kolozsvárra. Az akkori 
Magyazország szeme Önön csüggött. Az ön elindulása or
szágos esemény volt, melyhez Írók, művészek, politikusok, 
az egész lakossága az országnak reményeket fűzött. Re- 
naissance-kor keletkezett az ön ideális vállalkozásával a 
magyar színészetre.

ön mindent beváltott I
Hogy mennyi küzdéssel, mennyi gonddal, mennyi 

akarással, ezt talán csak én tudom legjobban, ki 1902-től 
1920-ig önnek a famulusa voltam. Maga köré gyűjtötte 
éleslátásával a tehetséges kezdőket, a kész művészeket, 
akik tanították a kezdőt és az Ön egyetemes nagy tudása, 
kiváló művészi érzéke tovább képezte a művészt s igy lett 
ön és társulata mindig vezetője annak a nagy ügynek, 
ámelyet magyar színészetnek nevezünk. Az elődök buzgalma 
tövises utakon való botorkálása nyomán támadt fel Ön, s 
mint lobogón égő fáklya, mint Messiás jár közöttünk, ki
nek bölcs, higgadt és mindig célravezető utasítása örökös 
bibliája marad az utókornak. Sorsom elszakított öntől, de 
a két évtized átélése után az ön iránti tiszteletem, becsü
lésem nem szűnt meg. Hálátlan lennék, ha most ez alkalom
mal nem vallanám be, hogy a pályámon elért minden ered
ményt én csakis önnek — tanítómnak, a hozzám igazi jó 
embernek — köszönhetem. Hogy nem éltem vele vissza, 
bizonyítja e megtisztelő felhivás és bizonyítja^ az a részünk
ről is nagyrabecsült barátság, mellyel ön családom és 
irántam viseltetik.

Sokáig éljen 1 Örökös famulusa
Parlaghy Lajos 

05Dr Janovics Jenő: vallása a művészet,
temploma a szinház. Betegh László
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Egy színigazgató, akit mindig támadtak
Tisza Kálmán, ha jól tudom, tizenhat évig volt egy

folytában koronázatlan királya Magyarországnak, annak 
ellenére, hogy kevés miniszterelnököt gyűlöltek, támad
tak, pellengéztek ki annyiszor parlamentben, sajtóban, 
mint az öreg Tiszát. Az én visszaemlékezéseim is tizenhat 
évre nyúlnak vissza. Ennyi ideje látom és kisérem figye
lemmel az erdélyi magyar színészet koronázatlan kirá
lyának, Janovics Jenőnek színészi és színigazgatói pályáját. 
Kevés színigazgató személye körül zajlottak le olyan 
dühös, engesztelhetetlen sajtókampányok, mint amelyek
ben Janovics Jenőnek része volt. Ezekből az emlékeimből 
jegyzek itt föl nehány igénytelen epizódot annak igazo
lására, hogy a támadás még nem jelent egyúttal igaz
ságot is.

*
Janovics Jenő alakja úgy jelenik meg első emlékeim

ben, amint hosszú, kétsor-gombos felöltőjében, sápadt 
arccal, cingár termetével a száz éves színház fákkal sűrűn 
beárnyékolt kis utcájában le és fel sétál, kezében könyv
vel, meg-megáll a színész bejárónál, ahonnan a szom

szédos egyetem épület kapuja felé viszi az útja. Még 
tiz éves sem lehettem s már habitüéje voltam a Farkas
utcai öreg színháznak, hűséges látogatója a „szamos- 
ujvári páholy“-nak, aztán az állóhelynek, amelynek az 
volt a nevezetessége, hogy Kakas bácsi, egy kiérdemesült, 
tönkrement kereskedő volt örökös tiszteletbeli ingyen 
vendége.

Mint a Farkas-utca öslakója (ott születtem, ott éltem 
le életem legboldogabb tizenkét esztendejét) nemcsak 
Kakas bácsit ismertem, de majdnem mindenkit, aki vala
melyes vonatkozásban állott a színházzal. Hogyne ismer
tem volna Janovics Jenőt, hogyne rajongtam volna érte, 
az első magyar „doktor" színészért, akiről hamar meg
tudtam, hogy egyszerre készül komoly professzornak és 
színésznek s még a doktori diplomával a zsebében sem 
hajlandó faképnél hagyni forró vágyakozásaim örökké 
visszatérő refrénjét, a színházat.

Aztán elkerültem Kolozsvárról s erre az időre esik 
Janovics Jenő elkalandozása is a Farkas-utcai múzsa
hajlék tájáról. Mikor mint jogász visszajöttem szülőváro

Dr Janovics és társulata
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somba, már Janovicsot itt találtam. Akkoriban nyitották 
meg a’Hunyadi-téri uj színházat, amelybe kissé idegen
kedve, elfogódottan léptem be először. Tudja Isten, de 
nekem kedvesebb, jobb volt a régi szinház Kakas bácsi
jával, a karzat kanyargós vaslépcsőjével s nyomban meg
találtam‘álkifogást is, amiben tényleg igazam volt: hogy 
Fellner és Hellmer urak, a színházépítés európai hirü 
mesteremberei nem ismerték a kifogástalan akusztika 
titkát, ebben lefőzte őket a száz éves magyar szinház 
névtelen tervezője.

*

Még az első alapvizsgán sem voltam túl és fölcsaptam 
újságírónak. A rég megboldogult, elfelejtett „Előre" 
redakciójába kerültem s belecseppentem egy épp akkor 
megindult, dühös sajtókampány kellős közepébe. Nehány 
boglyas, harcos fiatal újságíró vezette a rohamot Janovics 
ellen. Ha jól emlékszem, az affér a körül a világrettentö 
probléma körül kavargóit, hogy egy, vagy két színházi 
jegy illeti-e e meg az „Előré“-t. Az incidens nem simult 
el s a dühös, fiatal óriások: Storfer Adolf (pár évvel 
utóbb a „Frankfurter Zeitung" munkatársa és kitűnő 
publicistája), Kun Béla, akkor még kezdő riporter, (akiről 
senki sem sejtette, hogy a vörös Magyarország diktátora 
lesz), két testvér, Pártos Ervin és Kornél, Dr Erőss

Gyónás szentsége című filmből

Vilmos, (a jogi szemináriumok intézményének és szaba
dalmának feltalálója, a Pesti Hírlap későbbi jogi tanács
adója) nagy vervvel indították meg az offenzivát Janovics 
ellen. A jelszó az volt, hogy a színházi jegyszedőket Jano
vics kiuzsorázza. (Tudni kell, hogy jegyszedöi „állás" 
voltaképen sine cura volt ambiciózus hivatalszolgák szá
mára, akik főleg a potyajegyre és a borravalókra utaztak). 
Az „Előre" azonban gyűjtést indított a jegyszedők feN 
segitésére s egy szép napon megfelelő karzatjegyek ki
osztogatásával megrendezte a „ tüntetés “-t. Ez abból 
állott, hogy felvonás közepén nehány suszterinas fütyülni 
kezdett s az egyik páholyban trónoló Pártos és Storfer 
kiabálni kezdtek:

— Mi van a jegyszedők fizetésrendezésével ? Le 
Janoviccsal!

A közönség akkoriban még nem volt hozzászokva 
az ilyesmihez, ijedten kezdett menekülni, az előcsarnok
ban azonban túlbuzgó rendőrök és kivont kardu rendőr
tisztek sorfala fogadta őket. Élénken emlékszem rá, amint 
Schiller rendőrfogalmazó galléron ragadta Pártos Ervint 
s néhányszor megforgatta a tengelye körül. Ezzel aztán 
vége is lett a tüntetésnek s vele a Janovics elleni rövid 
lejáratú offenzivának is. Mert az „Előre" kevéssel utána 
befagyott, még pedig végérvényesen.

Tizenhatesztendős kolozsvári újságírói működésem 
alatt még tanúja lehettem nehány ilyen nagygarral kez
dett és hamarosan összeomlott offenzivának. Szokássá 
lett, hogy fiatal újságíró Janovicson köszörülte ki élesre 
a tollát és próbálta ki annak támadó erejét. Ami a vadász
nak az első nyúl után az első el nadrágolás, az volt a 
kolozsvári ifjú zsurnaliszta számára Janovics és a szinház 
megrohamozása. Hogy magamat se felejtsem ki a sorból, 
én is csak azért indítottam lapot, szabadon a Pesti Futár 
után, mert fórumot kerestem, ahol üthetem Janovicsot. 
Purifikáló lapomnak, a „Hétfö“-nek, (melyet szegény 
Török Gyulával, a fiatalon elhalt s pár év alatt a leg
jobb magyar regényírók sorába került talentumos Íróval 
szerkesztettünk), mostanába került a kezembe egy bekö
tött évfolyama. Egy kissé elszégyeltem magamat, amint 
olvasni kezdtem a Janovics elleni, most már meglehe
tősen zölden ható cikksorozatomat, amelyben a többek 
között azért végeztem ki „a direkciót", mert Berky Lili
nek jobb szerepet adott, mint Bátori Elzának, akit követ
kezetesen „elnyomott".

De a mea culpa nemcsak engem illet. Nemcsak én 
indítottam lapot Janovics ellen. Volt egy ambiciózus 
nyomdatulajdonos, aki a szinház nyomtatványait szerette 
volna megkaparitani s ezt a szándékát lapinditással igye
kezett megvalósítani. Ez a kitűnő nyomdász, aki most 
egyébként pocakot eresztett vendéglős, sajátkezű lég irta 
és szedte ki speciális színházi híreit, amelyekben Shakes- 
peare-t ócska és elkopott, felfújt nagyságnak minősítette 
s felhívta a n. é. közönséget, hogy tartózkodjék a szinház 
látogatásától. De ez csak egy kiszakított példa, nem 
mindenki akart keresni a színházon, Janovicsot azonban 
divat volt támadni, megállapítani színtársulatáról, hogy 
megcsufolja az ősi kolozsvári magyar színészet hagyo
mányait. Ezt irta például a színházról az Előre akkor, 
amikor Szentgyörgyi István, Dezséri Gyula, Hettyei Aranka, 
Horváth Paula, Rajnay Gábor, Mészáros Alajos, Berky 
Lili, László Gyula, Berlányi Vanda voltak a szinház 
tagjai egyidőben. Pedig ugy-e nem is olyan rossz ez a 
névsor?

Én csak tizenhat esztendőről beszélek, de most, 
amikor mérleget akarnék összeállítani erről a másfél
évtizedről, annyi pompás magyar színész alakja, annyi 
nagy név tódul az agyamba, hogy nem is győzöm fel
sorakoztatni őket. Én csak azt látom, hogy Janovics Jenő 
volt az, aki a kolozsvári magyar színészet hagyományait 
becsületesen, hűen megtudta őrizni s aki még a mai 
viszonyok mellett is emelni tudta a kolozsvári színházi 
kultúra mindig magas nívóját.

♦

Mostanában is sok támadás érte Janovicsot. Még 
pedig nemcsak román részről. Akadt magyar lap Erdély
ben, amely a magyar színészet sorsát féltette Janovicstól. 
Én, aki tucatnyi nagy lármával indult és gyorsan, ön
magától megszűnt sajtóoffenzivát figyelem meg tizenhat 
éven keresztül, csak mosolyogni tudtam ezeken a kiroha
násokon.- Az a meggyőződés jegecesedett ki bennem, 
hogy az erdélyi magyar színészetet addig nem kell fél
teni, amig alkalom van a Janovics Jenő működésének 
akármilyen éles megkritizálására. Bárcsak még sokáig 
élesíthetnék tollúkat az ifjú óriások, vagy rövidlátó, önző 
emberek a Janovics ellen folytatott sajtókampányokban. 
Biztos vagyok benne, hogy amig Janovics a kolozsvári 
színigazgató, s amig ő fog ott állni a támadások centru- 
ban, addig élni és virágozni fog az erdélyi magyar 
színészet.

Szász Endre. 
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somba, már Janovicsot itt találtam. Akkoriban nyitották 
meg a’Hunyadi-téri uj színházat, amelybe kissé idegen
kedve, elfogódottan léptem be először. Tudja Isten, de 
nekem kedvesebb, jobb volt a régi színház Kakas bácsi
jával, a karzat kanyargós vaslépcsőjével s nyomban meg
találtam'álkifogást is, amiben tényleg igazam volt: hogy 
Fellner és Hellmer urak, a színházépítés európai hiríi 
mesteremberei nem ismerték a kifogástalan akusztika 
titkát, ebben lefőzte őket a száz éves magyar színház 
névtelen tervezője.

*

Még az első alapvizsgán sem voltam túl és fölcsaptam 
újságírónak. A rég megboldogult, elfelejtett „Előre" 
redakciójába kerültem s belecseppentem egy épp akkor 
megindult, dühös sajtókampány kellős közepébe. Nehány 
boglyas, harcos fiatal újságíró vezette a rohamot Janovics 
ellen. Ha jól emlékszem, az affér a körül a. világrettentő 
probléma körül kavargóit, hogy egy, vagy két színházi 
jegy illeti-e e meg az „Előré“-t. Az incidens nem simult 
el s a dühös, fiatal óriások: Storfer Adolf (pár évvel 
utóbb a „Frankfurter Zeitung" munkatársa és kitűnő 
publicistája), Kun Béla, akkor még kezdő riporter, (akiről 
senki sem sejtette, hogy a vörös Magyarország diktátora 
lesz), két testvér, Pártos Ervin és Kornél, Dr Erőss

Gyónás szentsége című filmből

Vilmos, (a jogi szemináriumok intézményének és szaba
dalmának feltalálója, a Pesti Hírlap későbbi jogi tanács
adója) nagy vervvel indították meg az offenzivát Janovics 
ellen. A jelszó az volt, hogy a színházi jegy szedőket Jano
vics kiuzsorázza. (Tudni kell, hogy jegyszedöi „állás" 
voltaképen sine cura volt ambiciózus hivatalszolgák szá
mára, akik főleg a potyajegyre és a borravalókra utaztak). 
Az „Előre" azonban gyűjtést indított a jegyszedők fel*  
segitésére s egy szép napon megfelelő karzatjegyek ki
osztogatásával megrendezte a „tüntetésit. Ez abból 
állott, hogy felvonás közepén nehány suszterinas fütyülni 
kezdett s az egyik páholyban trónoló Pártos és Storfer 
kiabálni kezdtek:

— Mi van a jegyszedők fizetésrendezésével? Le 
Janoviccsal I

A közönség akkoriban még nem volt hozzászokva 
az ilyesmihez, ijedten kezdett menekülni, az előcsarnok
ban azonban túlbuzgó rendőrök és kivont kardu rendőr
tisztek sorfala fogadta őket. Élénken emlékszem rá, amint 
Schiller rendörfogalmazó galléron ragadta Pártos Ervint 
s néhányszor megforgatta a tengelye körül. Ezzel aztán 
vége is lett a tüntetésnek s vele a Janovics elleni rövid 
lejáratú offenzivának is. Mert az „Előre" kevéssel utána 
befagyott, még pedig végérvényesen.

Tizenhatesztendős kolozsvári újságírói működésem 
alatt még tanúja lehettem nehány ilyen nagygarral kez
dett és hamarosan összeomlott offenzivának. Szokássá 
lett, hogy fiatal újságíró Janovicson köszörülte ki élesre 
a tollát és próbálta ki annak támadó erejét. Ami a vadász
nak az első nyúl után az első elnadrágolás, az volt a 
kolozsvári ifjú zsurnaliszta számára Janovics és a színház 
megrohamozása. Hogy magamat se felejtsem ki a sorból, 
én is csak azért indítottam lapot, szabadon a Pesti Futár 
után, mert fórumot kerestem, ahol üthetem Janovicsot. 
Purifikáló lapomnak, a „Hétfő“-nek, (melyet szegény 
Török Gyulával, a fiatalon elhalt s pár év alatt a leg
jobb magyar regényírók sorába került talentumos íróval 
szerkesztettünk), mostanába került a kezembe egy bekö
tött évfolyama. Egy kissé elszégyeltem magamat, amint 
olvasni kezdtem a Janovics elleni, most már meglehe
tősen zölden ható cikksorozatomat, amelyben a többek 
között azért végeztem ki „a direkciót", mert Berky Lili
nek jobb szerepet adott, mint Bátori Elzának, akit követ
kezetesen „elnyomott".

De a mea culpa nemcsak engem illet. Nemcsak én 
indítottam lapot Janovics eben. Volt egy ambiciózus 
nyomdatulajdonos, aki a színház nyomtatványait szerette 
volna megkaparitani s ezt a szándékát lapinditással igye
kezett megvalósítani. Ez a kitűnő nyomdász, aki most 
egyébként pocakot eresztett vendéglős, sajátkezüleg irta 
és szedte ki speciális színházi hireit, amelyekben Shakes- 
peare-t ócska és elkopott, felfújt nagyságnak minősítette 
s felhívta a n. é. közönséget, hogy tartózkodjék a színház 
látogatásától. De ez csak egy kiszakított példa, nem 
mindenki akart keresni a színházon, Janovicsot azonban 
divat volt támadni, megállapítani színtársulatáról, hogy 
megcsufolja az ősi kolozsvári magyar színészet hagyo
mányait. Ezt irta például a színházról az Előre akkor, 
amikor Szentgyörgyi István, Dezséri Gyula, Hettyei Aranka, 
Horváth Paula, Rajnay Gábor, Mészáros Alajos, Berky 
Lili, László Gyula, Berlányi Vanda voltak a színház 
tagjai egyidőben. Pedig ugy-e nem is olyan rossz ez a 
névsor?

Én csak tizenhat esztendőről beszélek, de most, 
amikor mérleget akarnék összeállítani erről a másfél
évtizedről, annyi pompás magyar színész alakja, annyi 
nagy név tódul az agyamba, hogy nem is győzöm fel
sorakoztatni őket. Én csak azt látom, hogy Janovics Jenő 
volt az, aki a kolozsvári magyar színészet hagyományait 
becsületesen, hűen megtudta őrizni s aki még a mai 
viszonyok mellett is emelni tudta a kolozsvári színházi 
kultúra mindig magas nívóját.

*

Mostanában is sok támadás érte Janovicsot. Még 
pedig nemcsak román részről. Akadt magyar lap Erdély
ben, amely a magyar színészet sorsát féltette Janovicstól. 
Én, aki tucatnyi nagy lármával indult és gyorsan, ön
magától megszűnt sajtóoffenzivát figyelem meg tizenhat 
éven keresztül, csak mosolyogni tudtam ezeken a kiroha
násokon. Az a meggyőződés jegecesedett ki bennem, 
hogy az erdélyi magyar színészetet addig nem kell fél
teni, amig alkalom van a Janovics Jenő működésének 
akármilyen éles megkritizálására. Bárcsak még sokáig 
élesíthetnék tollúkat az ifjú óriások, vagy rövidlátó, önző 
emberek a Janovics ellen folytatott sajtókampányokban. 
Biztos vagyok benne, hogy amig Janovics a kolozsvári 
színigazgató, s amig ő fog ott állni a támadások centru- 
ban, addig élni és virágozni fog az erdélyi magyar 
színészet.

Szász Endre.
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Dr Janovics Jenővel gyakran találkoztam, de 
mindig egy helyen: abban a szentélyben ahol az igazi 
irodalom és a legfelsőrendü művészet eszményeinek 
oltára áll. Itt láttam őt, mint Sacerdos Magnust 
celebrálni, a hívők lángoló hitével, szemében a misz
tikusig fokozódott rajongással és körülvéve olyan 
külső pompától is, amely az ő kultuszának tárgyait 
a szépet, a szinmüvészetet, a klasszikusokat minden 
időben megillette.

Hódolattal köszöntőm ünnepén Janovics Jenőt, 
aki színházának minden köznapi előadását ünneppé 
emelte. Dr Sebestyén Károly

05

Életem első színpadi szereplése egy duett volt a 
Szerencsemalac cimii Eysler-operett kolozsvári bemuta
tóján. Ezt a duettet én fordítottam az Ön megbízásából, 
kedves régi Direktorom. Színházi pályám elindításának 
kettős értékét ezennel odatüzöm az Ön sokkal jelentősebb 
és sokkal nagyobb érdemei közé.

Igaz szeretettel régi munkatársa 
Harsányi ZsqIí

isü

Harminc éve indult el rögös útjára a sikert sóvárgó 
szegény histrio s a bohó, vidám ifjúság nélkülöző napjaiban 
szivébe költözött a jóság. Ideális lelkében művészi hitvallás 
szőtt csillogó reménytől színes álmokat s az álmok valóra váltak 

Széleskörű tudása, tehetsége és európai műveltsége 
gyorsan röpítették nagyratörő vágyak magasába, ahol, mint a 
leghivatottabb művészigazgató, egyéniségének intenzív kisugár
zásával szinészt és közönséget agyaránt nevelve, létrehozta a 
kolozsvári magyar színház újjászületését, magas színvonalat, 
Ízlést és stylust adva színháza aranykorának.

Az egyetemes kultúra előtt is elismert művészi hivatott- 
sága, irodalmi munkássága, művészi teljesítményei és értékes 
egyénisége, érdemei a kultúrtörténeté.

Mint a magyar kultúra törhetetlen harcosa, a magyar 
színészet hivatott vezetője, az egész színművészet eszménye, 
büszkesége.

Nekem több! Nekem ember is, akihez eltéphetetlen szá
lakkal fűz a hála es szeretet.

Hetényi-Dömény Elemér 
05

Európai magyarság, keserves voll e jeligével megállani az 

ő helyén a csak európaiak és a csak magyarok ostromában. A 
magyar színészet erdélyi szárnyát konzerválni, védekezve haladni, 
dajkálni mindent, ami magyarul szép, egy személyben művésznek, 
Muzagélesznek és Maecenásnak lenni Janovics jódarab kulturhistória 
marad késő unokáknak.

Nemcsak jubileumakor, hanem küzdelmes hétköznapjaiban is 
érezze, hogy utóbbiakból sok ezret kiván az erdélyi s az egyetemes 
nyeIv,erület Molter Károly

ISD

Janovics Jenő: erdélyi magyar kultúránk 
mostani zord idejében a viláfiiiótoronyőrünk, 
aki hűséggel állja helyét a legfenyetőbb hullám
verések kÖZOtt. TA.cl othra ussy József

Marosvásárhely

Janovics Jenőről sokáig azt hittem, hogy 
sokoldalú ember. Igazgató, színész, rendező, a 
magyar drámairás történetírója, a magyar film
gyártás megalapítója és még sok minden egyéb. 
Hosszú ideig volt ez a meggyőződésem. Egészen 
1918 év végéig, az összeomlásig. Azóta sok min
den megváltozott, sok nehéz órát éltünk át. Az 
embereket nem könnyű sorsban, hanem nehéz 
napokban ismerni meg igazán. Azóta tudom 
Janovics Jenőről, hogy nem sokoldalú ember, 
hanem — egész ember. Ennél több pedig igazán 
nem adatott meg senkinek. ^zcgjlő Imre

Gyónás szentsége című filmből

Azt hiszem senki sem telt többet a kisebbségi 
sorsra jutott erdélyi magyarság kultúrájáért, mint janovics 
jenö. És öt év nehéz küzdelmei után ma is tele van 
erővel és lelkesedéssel. Ezt megnyugvással veheti min
denki tudomásul, aki aggódó szeretettel figyeli a magyar 
színészek önfeláldozó munkáját.

Dr Qrois László

05

Janovics Jenö akkor kezdte a szegedi szinigazga- 

tást, amikor ez a nagy város a modem kulturvárosok 
sorába emelkedett. Hántatlan. műveletlen volt a föld, — 
Ö törte fel azt az erős akarat acélerejevel — s én 

folytatom a munkát, gyomláló kezzel. áldva es köszöntve 
az Úttörő vállalkozását

Andor Zsigmond
a szegedi városi színház

és a hódmezővásárhelyi színkör igazgatója
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A Farkas-utcától le a Sétatérig, 1821 március 
11-töl 1924 április 1-ig nagy az út. Semmisem lepett 
meg jobban életemben, mint mikor először hallottam, 
hogy a mi kulturszövétnekünkké fényesedett Janovics 
Jenőnk ennek a legendás időnek csaknem harmadrészét 
töltötte a magyar színjátszás szolgálatában.

Hogyan ? Hiszen csak tegnap volt, amikor először 
láttam őt a váradi rivalda fényében konferálni a Bánffy 
Nap-fia előadásán!

Igaz, hogy akkor már emberszámba;mentem, poé
tikát tanultam az ötödikben s ha nagyon bolygatom 
emlékeimet, nem merek megesküdni, mentes voltam-e 
minden hátsógondolattól a kolozsvári színházat illetőleg ?

Arra is emlékszem még, hogy egyszer az apám 
azzal jött haza, hogy Genfben megölték a magyar 
királynét. Egy kitűnő fiatal színész szájából hallotta ezt 
a fabódé függönye előtt, aki a lesújtó hirt ilyenformán 
jelentette a közönségnek:

— Van szerencsém bejelenteni, hogy . . .
De hiszen akkor az a fiatal színész . ..
Igazis! Hét éves voltam. Ma nyűtt újságíró. Valami 

alapja mégis csak lehet annak a harmincéves jubileumnak!

* **

. . . Olvastam egyszer, talán Déryné naplójában, 
hogy a kolozsvári mágnások, akik a farkas-utcai színház 
megnyitásán Zrínyi Miklósban játszottak, késő öregsé
gükben sem tudtak mással dicsekedni, mint az akkori 
szerepeikkel.

Én is igy hencegnék egyszer azzal, hogy Janovics 
Jenő színpadán bontakoztam. De ennek a hencegésnek 
minden lehetőségét elhalássza előlem a Direktor úr — 
fiatalsága.

Hol leszek én akkor, amikor Janovics Jenő, mint 
egy rossz álomra, még mindig emlékezni fog a régen 
kidöglött: — Mimikri-re ?!

Tabéry Géza

Film-jelenet: Gépirókisasszony-e talán ?

JANOVICS JENŐHÖZ.

Direktor űr, ez ünnepélyes órán 
engedd, hogy én is felköszöntselek, 
de gondold jól meg, hogyha engedélyt adsz, 
mert rejtőznek a tervemben cselek, 
én el akarom rontani a játszmát, 
irigy vagyok: e díszes teli ház 
úgy néz rád mephatottan, mint egy szentre, 
de leleplezlek mostan, jól vigyázz!

Mert kérem, ez az ünnepelt direktor 
hamis ember és kétszínű nagyon, 
mig Önöknek a hitről szónokolgat, 
én hitetlennek láttam aznapon, 
mig odakint döngette öklét hányszor 
és szólott: „izmos vágyunk s a karunk!", 
én megrokkanva láttam otthonában 
s igy szólt: „Ez elkopott tálánál 
rongyot, ki tudja, meddig takarunk?!...“ 
Jól mondják róla: jezsuita, önző 
és áliáig begombolkozottan hideg, 
de látnátok csak, ha egy szebb darab jön, 
a homlokán, hogy gyulnak a hitek! 
S a szépért vállal bármi nagy tusákat, 
és mindnyájunknál, jaj, fiatalabb, 
s ha tiszta cél ezt megkívánja tőle, 
hát aprítja a fát maga alatt!

S a szobája? Jobb arról nem beszélni, 
két négyzetméter többet nem teszen, 
de nyissátok csak asztala fiókját, 
elbámultok a sok szép metszeten! 
mert ilyen ö: szerzetes álca mélyén 
egy lírikus él rejtve, titkoson, 
de elég volt kiszolgáltatni igyen, 
semmitse mondtam, kezeim mosom!
Mert jaj, ha még egy dicsérő szót szólnék, 
képes volna megharagudni rám, 
pedig tán érzi, milyen mély vonzalmat 
burkol el most e könnyed versirány.

Direktor úr, ki elnéztél már annyit: ■ 
rossz darabjaim, üres széksorok, 
nézd még el nékem ezt a rossz, rossz verset, 
a szivem rajta Hozzád vánszorog, 
a szivem, ez az örökbolond jószág, 
e „naiv“, ahogyan 7e nevezted őt, 
engedd meg hát, hogy könnyig meghatódva 
átnyújtsam őt az ünneped előtt!...

Bárd Oszkár 
OS

fjyaa fcméau tcxftff afatt nem lajljianó, ióteni

ííittef íiiizdS, CüxtönLen (afojtató, óiifan jefxá^ó imáfat

Jolija apoótof: fafajiunkat feleóáaüf A ejeeetctűnf éá Italán i fül

tető «l^éóát?cf ---- mcíjliajtuníc v főtted !

nem tclíetüulL íDánicf
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Emlékirat dr Janovics Jenő igazgatónak
Janovics Jenőnek sok jó barátja volt és van, 

de még több irigye és ellensége. Azt hiszem, hogy 
objektív vagyok, amikor konstatálom: nagy hars 
cát magyar irigyei ellen vívta, „Hogy vitt ezerek*  
Kel, hogy vitt egyedül! Mint bástya feszült meg 
romlott torony alján!..Én láttam e harcot s 
mikor már nem bírtam nézni, elmentem. Elmem 
tem tőle, akiért ide jöttem Isten háta mögé, el*  
mentem felbuzdulva a magyar színészet történelmi 
nagyságai példáját úttörőnek, fajom, véreim első 
oiperasszinházába, mert becsületes magyar direk*  
tornak, becsületes román tagja voltam s nem lett 
volna ildomos tovább ott maradni. Természetes
nek és Janovicshoz illőnek tartom, hogy átnyújtja 
kezét a Mátyás szobron keresztül a román opc*  
rába, kiemeli belőle az első erdélyi román opera*  
szerző operáját és előadja a magyar színházban. 
Az „úttörő" keserves kenyere megédesedik a 
számban__mert talán ő általa kijutok: Nyugatra.

Pozsonyban vagy hiúméban olvastam Csapó 
Jenő halálát hirülhozó gyászjelentést. Janovics 
Jenő fogalmazta, k kiváló szmészspoéta életét meg*  
renditően apreciáló sorok belémmarkoltak. Min*  
dénáron Janovicshoz akartam szerződni. Ha már 
olyan pályát választottami, ahol kissé csúnyán néz 
ki az ember anyagüag, legalább szeressenek és 
szépen temessenek.

Ezerkilencszáztizenhat őszén beléptem Janó*  
vics birodalmába, egy csodálatosan fegyelmezett 
szinészországba, ahol a legtöbben azt hitték, hogy 
saját akaratukból és tehetségükből kifolyólag cse*  
lekszenek szépet és jót, pedig mindenkor és min*  
denen rajta volt Janovics szemének a csillogása. 
Hadvezéri, államférfim, sőt ennél is több, szín*  
igazgatói biztonsággal felismerte mindenkiben, 
mihez ért legjobban, éppen ezért volt oly kitűnő 
adminisztráló személyzete (Parlagi, Betegh, Bér*  
czi) és olyan karmesterei, mint Bródy, Stefa*  
nidesz.

Az észt, a tehetséget respektálta, szelídítette 
az állatokat az emberekben, tudok eseteket, ami*  
kor elkerült tagjai máshol nem érezve közelségét, 

olyan tetteket vittek véghez, amilyenekre itt talán 
csak gondolni mertek.

Janovics neve, aláírása a szerződéseken tisz*  
tességes megélhetést, megbecsülést jelentett, mert 
abban a pillanatban belekerültél az ő érdekszféra*  
jába. tehát amikor megérkeztél: már cikkek jelen*  
tek meg rólad a lapokban, fényképeid a színházi 
újságokban — neked ez semmibe sem került Ha 
csak közepes tehetség voltál is,elkezdtél fejlődni, 
több irányban művelődni, zilált pénzügyeid ren*  
deződtek, érezted, hogy mások is tudják: vagy 
valaki, a kolozsvári Nemzeti Szinház tagja. Én*  
gém ugyan sem a „kolozsvári", sem a „nemzeti" 
nem hatott meg, inkább ennek a jó cégnek cég*  
jegyzője, totumfákja: Janovics. Akkoriban sok*  
szór mondogattam baráti körben: vedd el Kolozs*  
vartól Janovics Jenőt és rögtön Marosvásárhely 
lesz újra, Marosvásárhely pedig, Szepsiszent*  
györgy. Mit tagadjam, a lelkem már akkor is Pá*  
risban égett — Janovicstól vártam, hogy ugró*  
deszkát tegyen elibém, hogy a testem is oda kerül*  
jön. Most? Majd ha meghaltam, a másvilágon ke*

Bánk bán (Biberach)
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resztül gyorsabban közelíthetem meg Parist. Ott 
nincs valuta.

Éppen ezért talán, mert az ő finom lelke érezs 
te, tudta, hogy a szinészei mindig a fellegekben 
tanyáznak, volt olyan halkszavu modora mind? 
nyájunkkal. Az ő színházában az irodától a fütő*  
házig egy ildomos, rendes úri emberekhez illő 
tónus uralkodott, eltérően minden más akkori 
színháztól — az ő szinészei inkább hivatalnokok 
voltak nappal, mint exaltált teremtések. Amig nála 
voltam, mindig azt éreztem, hogy nem egy város, 
de egy ország figyel arra, amit én a színpadon te*  
szék, mondok, énekelek. Ha pedig maga Janovics 
jelent meg egy operai főpróbán, ott láttam, mögöt*  
te a magyar parlamentet, egyetemeket, zeneiskolád 
kát, az egész fővárosi sajtót, ott zsibongott az

egész magyar kulturtársadalom, pedig egy ember 
ült a sötét nézőtéren: Janovics Jenő.

A román impérium óta minden írását én for
dítottam románra, minden ügyét tudtam, sokat 
tanultam e néma írásokból, hogyan kell az embe*  
rek különböző nemes szenvedélyeire bizton épi*  
teni, csak rájuk kell tapintani kellő formában. 
Mondhatom, akkora szellemi apparátussal és ősz*  
szeköttetésekkel rendelkezni, mint Janovics és 
csakis jót akarni és jót tenni: krisztusi szeretet 
kell hozzá. Koránkelő embernek ismertem, néha 
félévvel korábban kelt, mint — mondjuk — kor*  
társai közül 10.000 gondolkodó ember.

Utóbbi időben renitenskedik a szivem, — az 
ember sose tudhatja, mikor volt tehetsége és élete 
tetőfokán, itt leirom, boldog vagyok, hogy én is 
zengő hang voltam abban a most is zúgó akkord*  

bán, melynek neve művészet és amelyet leghiva*  
tottabban és legszerencsésebben Janovics Jenő 
ütött meg itt Erdélyben az elet zongoráján. Adja 
Isten, hogy az én nemzetem is úgy emlékezzék 
nevelő és szervező művészeire, mint a magyarok 
fognak időtlensidőkig emlékezni a legkiválóbb 
magyar színigazgatójukra, Janovics Jenőre!

Cluj—Kolozsvár, 1924.
Bretán Miklós 

a Román Nemzeti opera tagja.

05

A hatás titka egy az érvényesülés titkával és e 
titoknak ‘,ma kevés olyan nagytőkése van Erdélyben, 
mint Janovics Jenő. Talán egy sincs.

Minden titokkal szemben önkéntelenül tartozást 
érzünk, mert birtokosa egy titokkal több nálunk. És ezt 
a tartozást Janovics Jenő iránt lehetetlen is leróni e pár 
odavetett sorban. Különösen, ha végiggondolom, hogy 
Janovics Jenő immár harminc éve cselekszik és hat, bir
tokában a fölényt adó titoknak.

Legyen hát ez a nehány mondat csak zászló-meg
hajtás, a titok megszemélyesítője, a mindnyájunk tisz
teletére bőven rászolgáló Jubiláns iránt.

Szentimrei Jenő 
ta

n színész.
Csak azt mondják róla: színész.
De belsejébe, ó, ki néz?

Ki fürkészi, míg játszik ő, 
hogy mi hajtja, milyen erő?

Beszél, prédái agyat, szivet.
De miért, ó, ki kérdi meg?

S ki hajol hozzá szelíden, 
ha játék után elpihen.

S ki mondja neki: Köszönöm, 
mert szépség voltál, tűz, öröm?

Senki. Sok ápolt, lágy tenyér 
s izzadt összehull. Mindezért?

Pár szál virág, elismerés.
Ezért volt annyi szívverés?

Ezért volt annyi vakbirok’-
Jaj, nem merek, jaj, nem bírok?

Minden ezért? Hem, nem lehet.
— Bkarom a Művészetet.

— Bkarom. — így szól a színész. 
De belsejébe, ó, ki néz?

Walter Gyula
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Janovics Jenő a titokzatos ember. . .

Sok kitűnő tulajdonsága mellett van egy félelmes 
vonás benne: a titokzatosság. Mert ő voltaképen rej
télyes ember. Mintha volna valami kifürkészhetetlen 
célja, valami elmondhatatlan terve, melynek megvalósí
tásán néma szívóssággal dolgozik.

Tizenötéve ismerem már. Azonkívül az utolsó idő
ben sűrűn együtt vagyok vele. Látom tréfálni, enni, 
kártyázni. Az érintkezésünk egészen benső és azért 
mégis elfog a zavar, ha rámveti éles kék szemét, amelyet 
néha elfátyoloz a titok.

Akármennyire újságíró vagyok is, nem a zsurna
lisztikái szempontok érdekelnek nála. Nem a színigazgatói 
pályája, az a szigor, okosság és becsület, amellyel a 
mesterséget felfogja, hanem az egyéniségének művészi 
volta. Az emberek általában olyan közönségesek és 
átlátszók. Tudjuk, mii miért mondanak, mit miért csele
kednek, tudjuk mi lakik bennük. A hét halálos unalom 
rájuk nézni. És milyen szomorúság lenne kollektív csor
dájukban élni, ha nem volnának különös példányok 
köztük, akik akár arisztokratizmusból, akár más okból 
elzárják előlünk valóságos életüket. És úgy érzem, hogy 
Janovics Jenő e kivételes egyedek közé tartozik. Én 
legalább hálás vagyok, amiért módot ad rá, hogy gon
dolkozzam felőle.

Hunyady Sándor 
OS

Dr Janovics Jenő jubileuma Erdély magyarsága 
előtt több mint jubileum: magyar ünnep. A nemzeti élet, 
a társadalom terén vannak egyéniségek, akiknek hord- 
ereje nem mérhető meg egyedül ama pozíció szempont
jából, melyet elfoglalnak, mert müködésök mélyen bele
nyúl az emberi szívnek azon titkos laboratóriumába, 
ahonnan nemcsak az életet adó név kerül ki, hanem az 
erő is, amely az embert nagy és nemes tettekre hevíti. 
Ilyen egyénisége a magyarságnak dr Janovics Jenő és 
az előbb mondattakból mindenki megértheti, hogy Jano- 
vicsnak egyéb érdeme is van már a magyarság előtt, 
mint az, hogy a legrégibb magyar színpadnak évtize
dek óta példás igazgatója. Az előtt, aki meg fogja Írni 
Erdély e korszakának történetét, úgy fog állani Janovics, 
mint a magyar ügynek legkitűnőbb, tántoríthatatlan 
brigadércsa, akinek külön fejezetben kell méltatni mun
kásságát, mert az a magyar művészetnek, léleknek, a 
nemzeti öntudatnak hatalmas fenntartója, védőbástyája. 
Az erdélyi és bánáti magyar színészet, magyar kultúra 
egyik leglucidusabb feje és legmarkánsabb képviselője 
Janovics. Erre predesztinálta nemcsak évtizedes munkás
sága és tudása, hanem küzdelemre kész, erős és tán
toríthatatlan egyénisége is.

És ez ünnepen, amikor levett kalappal üdvözli 
Janovics Jenőt az erdélyi magyarság munkásságáért, 
úgy érezzük, személyében megtestesülve ünnepeljük a 
magyar nemzeti Géniuszt is.

Perédy György 
hírlapíró

&zt yzo&táf, monbani : e£)a mécj.eyipzev szü

leinél lubnám, mi lenyeli!

én, /la ujza születnék, akkoi is a bz danovics 
3enó' ta^ja szedetnék lenni, mezt valami coobálatos 

vazázs az, a mivel leköti maya mellé az emfezeket, 

oklem kíván az emSez tóié szakabttlni.

Qsak azt az ibó't sajnálom, amit nem mellette 
boltozva töltöttem el.

Jjnkácn éJózsej

színház irodái

Janovics Jenő huszonöt év óta törhetetlenül 
és el nem fáradóan kultúrát csinál a magyar 
művészet világában. Magyar szívvel csinálja azt a 
Jó, nemes, igazi európai kultúrát, amely nem mindig 
helyhez kötött növény, hanem amelyet a jó kultura- 
kertész mindenüvé el tud ültetni, ahol ő maga él 
és működik. Annak a termő talajnak a megmun
kálásában, amelyből a ma oly büszkén virágzó 
magyar színpadi kultúra fakadt, Janovics Jenőnek 
múlhatatlanul érdemei vannak. Hálával kell ezt 
konstatálnia minden magyar művésznek és minden 
magyar közönségnek, amely szívből ragaszkodik 
a nemes művészetekhez.

riolnár Ferenc
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EMLÉKSOROK?
Emléksorokat írjak Janovics Jenőnek ? S éppen én, 

aki négy esztendő óta majd mindennap hasábokat kell 
írjak róla, színházáról, annyi ágú működéséről; hol di
csérve, hol gáncsolva, hol mellette, hol ellene, amint 
irói lelkiismeretem parancsolja: s most, most akasszam 
egyszer szegre munkaszerszámaimat, hogy érzelmeimről 
beszéljek ?

Nem, nem ismerem érzelmeimet Janovics Jenő 
irányában. Sohasem jutott idő, hogy vele szemben ér
zelmeim lehessenek. Aki a munka síkján közös mezőre 
kerül vele, azt elfogja páratlan energiájának láza s maga 
is önkénytelen társa lesz az igyekezetben, hogy a romániai 
magyar színjátszás az egyetemes színházi kultúrának 
egyik tényezőjévé lehessen valaha.

Ez igyekezetben én, a felelőtlenebb, könnyebb lo
vasság, nem egyszer szembe kerültem vele, ki termé
szetes helyzeténél fogva, súlyos felelősségek nyomása 
alatt csak ritkábban vállalkozhat merészebb és nyak- 
törőbb művészi kísérletekre. S ilyenkor tudtam őt leg
inkább bámulni. Mert hiú ö is, mint minden nagy 
ember: de túl az érzelem szintjein, mindenkor a tökéle
tes elfogulatlanság skálájánál tudott maradni, valahányszor 
elvi kérdések körül csatáztunk.

S csatázni fogunk, mig nem meg fogja csinálni a 
kolozsvári Bayreuthot.

Kádár Imre
OS

A jubileum: emlékeztető határköve az élet ország
úján befutott kilométeréveknek. A rezignált öröm csöndes 
derűiével tekintünk vissza a fiatalos hevület szilaj csapá
saira és sárguló, őszi mosoly az, mely a tovább haladó 
szekér nyomán fakad. Janovics Jenő pályájának ország
úján-. a lángoló becsvágy, az alkotni tudás és alkotni 
akarás fényes jelzőtáblái állanak. Egy jubiláns, akinek 
eddig befutott útja mellett levett kalappal áll a szépnek 
és nemesnek szerelmese. Egy jubiláns — aki előtt csak 
most áll még az igazi munka. Janovics Jenő nagyszerű 
életének célja — mindeddig — a tett volt. Ezentúl meg 
a tettei fogják megkoszorúzni nagy céljait a magyar 
kultúra glóbuszán.

Marót Sándor

ISO

Amikor először hallottam róla, azt mondták köz
napi emberek: Egy européer. Amikor először beszéltem 
vele Oscar Wilde jutott az eszembe és azt mondtam 
magamban: egy sphynx, akinek nincsenek rejtélyei. 
Azóta egy pár szavát hallottam csak és revideálni kel
lett a megállapításomat. Aztán megint mondott egy szót 
és én megint mást gondoltam felőle, egyszer egy gesz
tusát figyelhettem meg és felforditotta minden elgon
dolásomat őróla. Nincs séma a gondolkozásában, sem 
a cselekedeteiben. A tapasztalati tények nagy nyájában 
ö eredeti jellem a legjavából. Ennyit tudok róla.

Vajda László

'7/

c/a./ni fuc/t, 

emdei éo

A.z Idő a fájdalmak könyve és jaj annak, 
aki olvasás közben belefásul a szenvedésekbe. 
A fájást érezni kell, mert az erőt ad az uj kínok 
elviselésére és igy — talán-talán — túlélhetjük 
a vaskos kötetet.

Ezt a nagy igazságot tanultam meg Direktor 
ur harminc éves, küzdelmekben gazdag, de mindig 
eredményes munkásságából és az Ön apostoli 
türelme és kitartása állított azok táborába, akik 
tisztelik, szeretik és bámulják Önt.

A lejtő szélére taszított erdélyi színészet jövő
jéért kérem a sorsot, hogy Direktor ur még sokáig 
vezethesse a nagy célért küzdő harcosok sorait.

Hilf László
ISO

Dr Janovics Jenő 30 éves jubileuma nagy élmény és 
én boldog vagyok, hogy ebben az esztendőben az ő szín
házának tagja vagyok és, hogy igy a legelső sorban ünne 
pelhetek együtt az ünneplőkkel. De hát ki is ünnepelje leg
elsősorban Janovics Jenőt, ha nem az ő igazgatása alatt 
működő tagjai: vagy talán inkább a szinészkollégái, mert 
hiszen ő színész is, vagy a rendezők, az újságírók, az irók 
a dramaturgok, a politikusok. Az esztéták, mert hiszen Ő 
színész, irő is, vagy talán a diplomaták, mert hiszen ő . .. 
egyszóval, azt hiszem őt mindenki a legelső sorból ünne
pelheti, mert mindenkihez egyformán közel áll. Vagy egy
formán távol áll ? Most már nem is tudom.

Múlt esztendőben egy őszi reggelen a színház udva
rán találkoztam vele először. A nagyváradi színházban 
énekeltem akkor és utlevélügyben jöttem Kolozsvárra. 
Parlaghy egy ajánlólevéllel Janovicshoz küldött. Reggeltől 
délig járkált velem, rendőrségre, konzulátusra. Két óra hosz- 
szat ült a gyorsfényképésznél, amig egy fényképet elkészí
tettek. Azóta a tagja lettem és nagyon sokszor találkoztam 
vele. Egyszer megdöbbentő, másszor elbűvölően kedves, 
vagy dermesztőén hideg volt. Ell kell hát mennem a kolozs
vári színháztól, hogy az ezer arca közül megint ráismer
hessek az igazira, arra amelyiket azon az őszi délelőttön 
láttam meg, amikor még nem voltam tagja ?

Kelmay Hona
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Amikor még dr Janovics Jenő aranyban fizette a gázsit . . .

1902 március 30*án  kezdte meg a budai Vár*  
szinházban dr Janovics Jenő sízinigazgatói műkő? 
dósét. Délután 3 órakor az „Igmándi kispap" cimü 
népszínművel, este pedig a „Cigánybáró" opcret*  
tel. A budai várban lakó közönség sem akkor, 
sem azelőtt, valamint most sem látogatja szinhá*  
zát. Talán nagyon közel van neki és inkább le*  
megy Pestre. Viszont a pesti publikum kuriózum*  
képen feljön Budára, részint mulatni, de inkább 
agyonkritizálni. Az első sikerült neki akkor is, 
mert olyan színdarabot kapott, ami már rég eltűnt 
az emlékezésből. Olyan darabok kerültek színre, 
mint „Dürán, Dürán". „Boszorkányvár", „Kék*  
szakállu herceg", „Pillangó csata". „Szép Gala*  
thea" stb. Aztán a „Métely" és „Don Juan" cimü 
drámákat kizárólag Janovics Jenő adatta elő a fő*  
városban. Volt is nagy érdeklődés és siker. Ott 
volt egész Budapest... Potyára.

A második cél: az agvonkritizálás nem sike*  
rült, mert maga Ábrányi Emil is úgy irt rólunk, 
hogv: egyenként, valamint az egész együttes mél*  
tán helyet foglalhatna bármelyik pesti színpadon. 
De írhatta is. mert a vidék legjobb erőit gyüj*  
tötte maga köré Janovics: Ezek voltak: Feledi 
Boriska. Horváth Paula Kiss Irén, Sugár Aranka, 
Ledovszkv Mariska. Mészáros Gizi, Hettvei Arán*  
ka, .Székelv Irén. Árkosi Vilmos, Bihari Ákos, 
Dienzel Oszkár, Fenyéri Mór. László Gyula, Me< 
zei Péter, Rubos Árpád. Pataky József.

Április 5., 6. és 7*én  vendégszerepelt Szent*  
györgyi István a . Cigány", „Csikós" és „Pillangó 
csata" c. darabokban.

Egy hónapig játszottunk a budai Várszínház*  
bán. Gázsifizetéskor Pásztorv János főpénztáros 
piramisba rakta az aranyakat, úgy fizetett.

Azt kérdezte: — Milyen pénzt parancsol? Tiz, 
huszkoronás aranyat? — Tessék.

Május elsején mentünk Fiúméba. A „Feníce" 
nevezetű igen szellős színkörbe játszottunk, amit 
inkább patkányraktárnak lehetett volna nevezni.

Rengeteg patkány tanyázott ott. Különösen a ze*  
nés darabokat szerették. Ilyenkor nem érdekelte 
más őket, mint a zene; a színészek játéka és a 
közönség tapsa nem zsenirozta őket ebbeli kedv*  
telésükben. Ök jöttek*mcntek,  kergetőztek.

Egy alkalommal Fedák Sári vendégszerepelt a 
„Lotti ezredeseidben. Ülünk a hencseren előírás 
szerint és énekeljük a „kulcsom, kulcsom kincse*  
két ér" duettet. Egyszer csak egy hatalmas pat*  
kány a zsinórpadlásról pont a Fedák Sári lábai elé 
veti magát. Nyilván igy akarta hódolatát kife*  
jezni a nagy művésznőnek. Köztudomású, hogy 
Fedák Sári rövidlátó és igy szerencsére ideggör*  
csők nélkül úszta meg a patkány hódolatát. De 
súgva megkérdezte tőlem, hogy mi volt az? Erre 
én ugyancsak súgva azt feleltem neki, hogy: 
semmi, csak egy kötéldarab esett le a zsinórpad*  
lásról.

A másik nevezetessége volt a Fenice*szinház*  
rxjnfhjp? IinsBA v uoddo zsoj iprduizs r -\3oq ‘jjfu

Társaságban
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volt építve, amelyiken minden Fiúméba be*  és ki*  
futó vonat keresztülfutott.

Tudvalevő dolog, hogy minden mozdony az 
alagút előtt lead egy figyelmeztető füttyöt. Noihát 
itt is. leadta, tekintetnéíkül arra, hogy felette a 
színészek drámai, bohózati, avagy énekrészben 
brillíroztak.

Ám a fütty nem volt egyforma. Egy*egv  vé*  
gigfütyült az alaguton, a másik csak éppen fitty*  
tventett. A színészek igy magyarázták a dolgot. 
A hosszufüttyü mozdonyt horvát nemzetiségű 
mozdonyvezető viszi, a rövidfüttvüt sovén ma*  
gyár. Lehet, hogy igazuk volt.

Június 11., 12., 13*án  vendégszerepelt a „Mes*  
ter“: Újházi Ede, „Lengyelzsidó", „Crampton mes*  
ter“ és a „Peleskei nótáriusában. Ez utóbbi da*  
rabban történt egv kedves epizód.

A súgónk Bosódi József, vicces nevén 
„Rokhel“, súgja a Mesternek:

...már Könyves Kálmán dioső királyunk ex 
stirpe Árpádiána még 1100*ik  esztendőben...

A Mester pedig kivágja:
... már Könyves Kálmán dicső királyunk ex 

stirpe Árpádiána még 1863*ik  esztendőben ...
Rok'hel derékig kibúvik a suigólyukból, röhög*  

ve tapsol és szól a Peleskei nótáriusnak:
— Brávó Mester ..
A színpadon levők is nagyon jól mulattak e 

nem. remélt epizódon. A közönség észre sem vette, 
különben is az olasz szereti a szinlházi skandalu*  
mókát, pláne a fiumei. Dohányozva, söröspohár*  
ral. főtt tojással, naranccsal, olivával a kezében 
élvezi az előadást, miközben a gyomrát is táp*  
látja.

A „Boccaccio" operettet, vagv a neki tetsző 
dállamuakat velünk, a színészekkel énekelte. A 
„Cigánybáró" operett első és második felvonás fi*  
náléját mindig élőiről kellett megismételnünk. 
Persze az előadások mindig éjfélután egv óráig 
tartottak, mint most.

Nagyon pártoltak és szerettek bennünket. 
Újházi tiszteletére a fiumei pátriciuisok bankettet 
is rendeztek az Európa nagyszállodában. A terem 
gyönyörűen volt feldíszítve és a falakon teljes 
megértéssel ölelkeztek az olasz és magyar lobogók.

így telt dr Janovics Jenő igazgatónak első há*  
rom hónapos direktorsága.

Leövey Leó.

Kék róka

Janovics. Egész ember, nemcsak 
tetőtől-talpig, de ha keli, az utolsó ha
tosáig is.

Anyák! Szüljetek olyan fiukat 
mint — Janovics Jenő!

Sebestyén Géza
OS

Hogy milyen értéke dr Janovics Jenő a mi kultúránknak, 
arról most nem szólok, — azt megörökiti az irodalomtörténet és 
a színészet története. Én csak annyit mondok, hogy nincs senki 
a magyar színművészek között, akit annyira becsülnék, annyira 
szeretnék, mint Janovics Jenőt. Barátom Ő, testvérem Ö, lelkemnek 
jobb fele! H mi Istenünk áldja meg Őt.

Budapest, 1924 március hó.
Ditrói Mór

OS
^üset gyújtani a gyerek is tud: de melegíteni 

és világítani csak annak van hatalmában, aki 
ura tud lenni a tűznek.

^Budapest, 1924 március 8
Eataky József 
a Nemzeti Szinház tagja

ISO

Etdély határán születtem, Erdélyben jártam iskolába. 
Erdélyben élt, halt apám, ükapám.

Áldottak legyenek azok, akik e magyar pusztulás
ban fedetlen fejjel, vérző homlokkal állanak. Áldott 
legyen a Janovics Jenő élete és munkája!

Zilahy Lajos

on
Annak a sorsdöntő véletlennek, a mely oly későn 

engedte meg, hogy megismerhessem és utjain követni tudja 
Janovics Jenő doktort a tudás, akarat, vasszorgalom s ön
fegyelmezés e mintaképét — talán egy elhibázott eletet 
róhat fel.

CluJ, 1924 március 17. Izsó Miklós
OS

Úgy kívánok ezernyi jót 
rektoromnak, mint ahogy 
szeretnék lenni dollárban.

kedves di- 
milliárdos 
Tóth Lajos

OS

fl meggyőződés a legszebb emberi bit. meg
győzni Dalakii, ez a siker titka. JanoDics 3enő dr 
színigazgatói pályáján mindkettőt fényesen bebizo- 
niíiíoíía- Sümegi Ödön

ISO

^Jó kolléga volt s mint igazgató 
sem változott. £ackó éJtranka
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Kolozsvártól Szegedig és vissza
Irta: Balassa Ármin dr, a Dugonits-Társaság alelnöke. *)

*) Mialatt ez az album készült, a cikk Írója, dr Balassa 
meghalt. A lelkes és nagytehetségü irodalom és színházbarát 
hamvadó poraira békét és nyugalmat kívánunk. (Szerk.)

Szívélyes üdvözletemet küldöm a kolozsvári 
magyar színészeknek, íróknak és művészeknek, 
akik ünnepelik; igazgatójukat, irós és művésztárs 
sokat: Janovics Jenő doktort.

Ünnepelem őt én is, az ünneplőkkel.
❖ # «

A kolozsvári és szegedi magyar színészet ölel*  
kezesének századik évitordulója volt 1906 szép*  
tember havában, amikor a kolozsvári uj Magyar 
Színház megnyílt dr Janovics Jenő igazgatása 
alatt.

Érzem már az enyészet fuvallatát; mi tűrés*  
tagadás, látom már jeleit az élet fájáról való les 
fonnyadásomnak. De még rajta vagyok a tán.

Emlékeim levelei között még zsongva susog az 
élet. Atérzem még a viharok tombolását. Vissza*  
jár még az emlékezés halványodva zöldelő leve*  
lei között annak a viruló, megujhodó tavasznak 
elandalitóan illatos levegője is, amikor dr Janovics 
Jenő 1901 telén kezébe vette a vidéki vándor*  
színigazgató koldusbotját, hogy 1902 őszén Sze*  
geden babérfává varázsolja azt és négy év múltán 
a magasnevelte babérerdők sűrűjében trónusra ül*  
tesse őt a művészi ihletettség Géniusza és az ál*  
landó kolozsvári Magyar Színház vezető papjává 
avassa. Boldog az, aki becsülettel megfutott pálya 
öntudatát hordhatja keblében. Azt hiszem dr 
Janovics Jenő igazán boldog ember. Tiszta szívj 
bői kívánom, hogy az legyen.

* ♦ ♦

Janovics Jenő dr három éven át volt a 
szegedi színház igazgatója.

Közvetlen elődje Krecsányi Ignác (f 1923 
december 13=án) volt a szegedi színház igazgatói 
állásában. A második szezon közepén egy vasárnap 
délután Krecsányi Ignác meglátogatott. Látogatás 
sának meglepően komoly célja volt. Azt a fontos 
közlést tette előttem, hogy őt a budapesti „M a*  
gyár Színház" átvételére fölszólították. Neki 
volna hajlandósága a „Magyar Színház" átvéte*  
lére, mert véget vethetne vándorló vidéki szín*  
igazgatásának. Beteljesülhetne az a régi vágya, 
hogy fővárosi színházat igazgathasson. Tudja, 
hogy a szegedi közönséggel szemben nagy erköl*  
esi obligója van, éppen azért szerződésének lejár*  
táig vállalná tovább is a szegedi színházért a feles 
lősséget. Társulatát föntartaná, maga helyett pe*

Szinészkongresszus
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dig a színház élére Janovics Jenő árt állítaná. 
Ehhez a közlésihez hozzáfűzte Krecsányi, hogy a 
„Magyar Színházihoz kapott ajánlattal szemben 
követendő magatartását véleményemtől teszi füg
gővé.

Véleményem az volt, hogy Krecsányi a „Ma*  
gyár Színházat" szegedi szerződésének tartama 
alatt semmiesetre sem veheti át, mert Szeged vá*  
ros közönsége az ő személyére való tekintettel 
bízta rá a szinház vezetését. Bármennyire kiváló 
szakember is Janovics Jenő dr, nem javasolhatom 
a szerződéses viszony megbolygatását. Fájdalma*  
san esett, de ezt kellett mondanom Krecsányinak, 
minden idők legnagyobb magyar „v á n d o r“ szín*  
igazgatójának.

Krecsányi Ignác minden ellenvetés nélkül be*  
látta véleményem helyességét; a „Magyar Szín*  
ház" átvétele ügyében minden további tárgyalást 
abbanhagyott. Maradt Szegeden, ahol szerződéses 
kötelezettségének mindvégig becsülettel eleget tett.

A temesvári szinház élén akkor boldog emlc*  
kezetü Makó Lajos állott. A szegedi és temes*  
vári színházak bérleti szerződése egy időben járt

Szenlgyörgyi István jubileuma

le. A szegedi közönség szívesen látta volna Kre- 
csányit a szinház élén továbbra is, senki nem is 
gondolt arra, hogy távozni fog Szegedről. Egész 
meglepetésszerüleg mégis beállott az a fordulat, 
hogy a temesváriak visszahóditották maguknak 
Krecsányit, aki főleg a Krisztina városi nyári szín*  
ház kedvéért örömmel fogadta régi pozíciójának 
fölajánlását; a szegedi szinház pedig igazgató nél*  
kül maradt.

A pályázat meghirdetése alkalmával a rendel*  
kezésre álló szinigazgatók között Kom j á t h i 
János és Makó Lajos jelentkeztek komolyan 
számbavehető aspiránsok gyanánt. Komjáthi Já*  
nos azonban egy korábbi pályázat alkalmával ta*  
nusitott magatartásával, Makó Lajos pedig régibb 
szegedi direkciójától való megválásakor közzétett 
nyiltlevelével olyan ellenszenvessé tették magukat 
a szegedi szinház sorsának intézői előtt, hogy 
amidőn a szinügyi bizottság a pályázat kiírásának 
kérdésével foglalkozott, a bizottság tagjai egyhan*  
gulag azt az álláspontot foglalták el, hogy Kom*  
játhi János és Makó Lajos azok miatt az erkölcsi 
sérelmek miatt, amelyeket Szeged város közön*  
ségével szemben elkövettek, ennek a közönségnek 

bizalmára semmi körülmények közt többé számot 
nem tarthatnak.

Ennek a két kiváló színigazgatónak climiná*  
lása után a szinügyi bizottság válságosnak találta 
a szegedi szinház sorsát. A magyar szinigazgatók 
között senkit sem tartott alkalmasnak, akire a 
szegedi színház vezetését nyugodtan rámerte volna 
bízni.

A bizottság hosszas tanácskozás után azzal a 
megtisztelő bizalommal tüntetett ki engem: keres*  
nék alkalmas szinigazgatót színházunk részére.

Néhány napi gondolkodás után eszembe jutott 
Krecsányi Ignácnak ama kijelentése, hogy ő 
a saját felelősségének föntartása mellett rámerné 
bízni a szegedi szinház önálló vezetését J a no*  
v i c s Jenő drra.

J anovics Jenő drt csak hírből és irodalmi 
munkássága révén ismertem. Tudtam róla, hogy 
az orsz. szinészakadémiát jeles diploma elnyerése 
után hagyta el. Szinészkedctt Krecsányinál és 
Makónál, majd a kolozsvári Nemzeti Színházhoz 
került s öt esztendőt töltött ott. Kezdetben csak 
mint színész szerepelt; egy félév múlva — 23 éves 
korában — már rendezőnek nevezték ki; 1900*ban  
a kormány állami ösztöndíjjal külföldre küldte, 
bejárta Francia*  és Angolországot s Párisból a 
kolozsvári Nemzeti Színház „művészeti igaz*  
g a t ó i“ állásába hívták vissza. Kolozsvárott egy*  
szersmind elvégezte az egyetemet is. Kitűnő siker*  
rel tette le a középiskolai tanári vizsgálatot a ma*  
gyár és francia nyelvből és irodalomból, majd 
doktori diplomát is szerzett aesthetikából és philo*  
sophiából. Időközben vaskos kötetet irt Csiky 
Gergelyről s ezt a könyvét uigy a szakkritika, mint 
a napi sajtó nagy elismeréssel honorálta.

Ezek a személyi adatok a Krecsányi Ignác 
ajánlását teljes súlyúvá tették. De nem tudtam azt 
sem, hol tartózkodik, miként érintkezhetném tehát 
vele. Töprengésem közben egész váratlanul az 
alábbi levelet kaptam tőle:

Ugra, 1901. junius 10.

Mélyen tisztelt Uram! Bocsásson meg, hogy ismeretlenül 
kopogtatni merek Önnél, dehát ez az ismeretlenség csak egy
oldalú, amennyiben csak én vagyok Ügyvéd ur előtt isme
retlen, mert hiszen a magyar szülészetnek olyan ideális baj
nokát, olyan önzetlen, lelkes, törhetetlen és áldozatkész bai- 
nokát, aminö ügyvéd ur, minden színész kell, hogy ismerje 
és hódolattal tisztelje. S miután jómagam is nem önző érde
kekből és anyagi haszonlesésből vagyok a színészi pályán, — 
mén hiszen diplomáim egyikének vagy másikának igénybe
vételével e téren többre vihetnem — hanem ideális lelkese
désből s a művészet szent szeretőiéből, miután tehát mi egy 
közös eszméért való sóvárgásban testvérek vagyunk, ezért 
fordulok bizalommal Ügyvéd úrhoz. Arról van t. i. szó, hogy 
miután mostanában sorban hirdetnek pályázatot a nagy váro
sok színházaira s miután Krecsányi Szegedtől megválik, ha 
a győzelem biztos reményével tehetném, beadnám annak ide
jén pályázatomat a szegedi színházért. Eddigi működésem és 
munkám eredménye azt hiszem elég garancia arra nézve, 
hogy helyes utón s az Igazi művészi igények kielégítésével 
tudnám a színházat vezetni. A kolozsvári Nemzeti Szinház 
igazgatói állásában igyekeztem egy nemesebb iránynak hó
dolni; minden héten kivételnélkül rendeztem egy-két klasz- 
szikus-estét, M öli ere és Shakespeare minden héten 
szerepeltek műsoromon, valamint minden héten egy-egy opera 
is. ügy Moliéretől, mint Shakespeare tői egy-egy olyan dara
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bot is színre alkalmaztam és színpadra vittem, amelyet ma
gyar színpadon még nem játszottak: amattól Don Jüant, 
ettől Athéni Timont. Időközben azonban változás állott 
be-a színház vezetésének a rendezésében. Miután a kormány 
az addig élvezett szubvenciót továbbra nem adhatta meg, 
beszüntette az államosított rendszert s bérbeadta a színházat. 
Mivel pedig nekem többször volt alkalmam és kötelességem 
a miniszterelnök előtt hangsúlyozni és kifejteni, hogy a bér
leti rendszer a művészi viszonyok nívójának alábbsülyedését 
vonja maga után, a konzekvenciát levontam magamranezve s 
az igazgatói állásomtól megváltam. A kormánytól most újra 
stipendiumot kaptam külföldi útra: ha pedig onnan vissza
kerülök, szeretnék egy szinházat átvenni, hogy eszméim meg
valósításán a színpadi művészet tökéletesítésén tovább mun
kálhassak. Az aradi szinházat félig-meddig bizonyosra vehet- 
ném amennyiben valaki, akinek döntő a szava, feltétlen bizo
nyosra Ígérte, hogy a szinházat részemre megszerzi. Azonban 
sok a pályázó és nekem hetekig kellene korteskednem, a 
bizottsági tagok jóakaratát és protekcióját mosolyogva és 
hízelkedve koldulnom, — erre pedig nem visz a vérem. Utá
lom telkemből a megalázkodást és könyörgést. Ekkor gondol
tam Ügyvéd urra: tudom, hogy a szegedi szinügyi bizottság 
lelke és vezére; elhatároztam, hogy megkérdezem minden 
teketória nélkül, bizalommal, nyíltan, hogy van-e választott
juk már a színházra s ha nincs, nem volnék-e annak kitéve, 
hogy elbukom, ha esetleg pályázom, mert a bukás lehetősé
gének semmi körülmények között magamat kitenni nem aka
rom. Nem ismerem a szegedi viszonyokat, azért fordulok 
Ügyvéd úrhoz szeretettel és tisztelettel. Ami még a kérdés 
anyagi oldalát illeti, csupán annyit kell még megjegyeznem, 
hogy a szükséges tőkém meg van. Nagyon kérem mélyen 
tisztelt Ügyvéd urat, kegyeskedjék a véleményét őszinteség
gel megírni mert a főváros legelőkelőbb színházától is van 
ajánlatom, ahová rendezőnek és a Színi Akadémia 
tanárának hívnak, de egy színház önálló vezetésére sokkal 
nagyobb vágyam volna. Bocsánatát kérem, hogy ismeretlenül 
zaklatni merészeltem. Tisztelő szolgára dr Janovics 
Jenő s. k. Címem: Bölöny József ur leveleivel dr Janovics 
Jenőnek Ugra, Biharmegye.

Ebiből a levélből az én emberem lelke suöár*  
zott felém.

Sürgősen összehívattam a szinügyi bizottság 
got. Jelentést tettem arról, hogy alkalmas szína 
Igazgatót véltem találni; minthogy azonban nevét 
egyelőre nem közölhetem, kérdést intéztem a bb 
zottsághoz: fölhatalmazae arra. hogv az illető áspis 
ránssal a bizottság nevében érintkezésbe lépjek?

A bizottság megadván a fölhatalmazást, en« 
nek alapián levelet Írtam Janovics drnak. amely*  
ben pályázati kérvényének beadására biztattam s 
megírtam' neki azt a programot, amelynek meg*  
valósítására vállalkoznia kell.

íme a levél:

Szeged, 1901. junius 14.

Mélyen tisztelt Uram! Visszatérve utamról, ígéretemhez 
képest a szegedi színház bérletére vonatkozólag hozzám inté
zett b. levelére a következőkben van szerencsém válaszolni: 

Annáik előrebocsátása mellett, hogy Krecsányi távozását 
a szegedi szinügyre nézve nagy veszteségnek tartom, éppen 
ez a veszteségérzet teszi rendkívüli fontosságúvá a mostani 
igazgató-változás szerencsés megoldását.

Az alternatíva ez: vagy vissza sodródik a szegedi szín
ház a többi vidéki színház sablonos vezetésének medrébe s 
akkor beláthatatlan időkig fogunk ismét vergődni, mert amint 
T. e s s i n g tanítja: sokkal nehezebb egy elrontott színházat 

megjavítani, mint egy újat felvirágoztatni: vagy olyan veze
tést kap a színház, amely mellett a mostani rezsim által ínau- 
gurált nemesebb ízlés, fegyelmezett összjáték és illúzió keltő 
berendezés továbbfejlesztésével sikerül a szinházat a inüinté- 
zet fejlődésének útjára terelni. Ez alatt én úgy az előadó mű
vészek nevelését, mint bizonyos határig a drámairodalom 
kultuszát értem azzal a céllal, hogy saját állandó kiváló mű
vészeink fejlődjenek s valamennyire önálló műsorunk fejlesz
fessék: szóval a lehetőség szerint önálló színpadunk legyen.

Álomnak tetsző szinügyi politika, de nézetem szerint 
sokkal közelebb áll a valósághoz, mint az illúzióhoz s az 
egyetlen, amely a közvagyonból áldozatot kívánhat magának.

Sokkal több részlete van ennek a kérdésnek, semhogy 
itt kifejthetném, de mert szakembernek. sőt hitem szerint 
velem egynézetünek irom, azt hiszem, meg tudom magamat 
ennyivel is értetni.

Ez lévén az én fölfogásom, mondhatom, rendkívül meg
örültem b. levelének. A helvzet nálunk az, hogv az ismert 
elsőrendű igazgatók, akik tudtommal pályázni szándékoznak, 
bizonyos fanyar hangulatot keltettek maguk iránt a múltban. 
A közhangulat ezért az illetékes körökben az, hogy szívesen 
venné mindenki a megoldásnak olyan lehetőségét, amely a 
várost fölszabadítaná az alól a kényszerhelyzet alól, hogy

A színház adminisztrációs irodája

jobbhiányában olyan egyén vezetésére bízza színházát, akive: 
szemben nem általános a rokonszenv. másfelől kiragadhatja 
színházát a működő színigazgató urak kartelljének őrlő kövei 
közül, amelyek a szinházat a közönséges spekuláció üzleti 
koncaként tünteti föl. megfosztván az egész ügyet kulturális 
jellegétől és megérleli némelyekben máris azt a hitet, hogy 
fölösleges minden szubvenció.

Mondanom sem kell tehát, hogy amidőn mélyen tisztelt 
Doktor ur levelét olvastam, azért örültem, mert eddigi sikerei 
és kvalifikációja előttem azt a friss, erőteljes, tartalmas, a 
modern igényeket is szemelött tartó színházi hangulatot jelen
tik, amely elsősorban szükséges ahhoz, hogy a színház jövője 
kockára ne tétessék.

Nem vagyok abban a helyzetben, hogy pályázatát föltét- 
len sikerűnek ígérhetném. Nem vagyok diktátor s nem is tar
tom magam annak. Annyit azonban mondhatok, hogy jelen
tékeny tényezők beszélgetés, kombinálás közben tettek olyan 
kijelentéseket is, hogyha ni. Bölöny kérné a szinházat, pá
lyázat nélkül is odaadnók neki, vagy ha pl. Janovics Jenő 
oályáznék a színházra, aligha neki nem adnók.

Impresszióm ezek után az: hogy okvetlenül adja be ná- 
lyázati kérvényét s ha nem terhelem vele, arra kérem, szí
veskedjék engem anyagi eszközei felől tájékoztatni. A sze- 
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scdi színház ugyanis ruhatár, könyvtár, díszletek s művészeti 
személyzet tekintetében előkelő idényeket támaszt s iosrea! 
támaszthat is. mert az a 100.000 magyar aki itt az ország 
szivében lakik, olyan anyagi és erkölcsi támogatást kénes 
nyújtani egy olyan igazgatónak, aki óriási áldozatok arán 
föntartott kulturális intézményét szeretettel, ambícióval 6s 
türelmes kitartással ápol'3, fejleszti, hogy ahhoz foghatót más 
vidéki város a dolog természeténél fogva nem nyújthat.

Nagyon kérem tehát, hogy mert a fentiekből kitetsznles« 
én a magam részéről nagy súlyt helyeznék arra, hogy páte< 
zati kérvényét beadja, ha csak teheti jöjjön mielőbb Szearedn' 
Talán megtudunk teremteni olyan helyzetet, aminőt az iitrv 
lói fölfogott érdeke megkíván. Egyelőre nevének említése né) 
kiil ugyan, de mégis közöltem befolyásos egyénekkel meg 
felelő akciómat, amit a fent ismertetett hangulatból kifolyólag 
helyesléssel fogadtak s úgyszólván fölkértek arra, hogy az 
ismeretlennel folytassam az érintkezést.

Ha szíveskednék ide fáradni, kérem azt velem az Idő 
biztos Jelzésével előre tudatni, hogy itthon legyek, minden
esetre pedig szives válaszát kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 

Balassa Ármin dr.

Válaszul tőle kész programmot tartalmazó le*  
velet kaptam.

Ez a levélváltás indította meg Janovics 
Tenő dr önálló színigazgatói pályáját Szegeden 
1902 október lsén. (De még mielőtt megkezdte 
volna szegedi működését, formába kellett öntenie 
társulatát s műsorát. Kálváriái árás volt ez a nemes 
törekvésű, nagvrahivatott művésznek.)

A szegedi lapszerkesztők, a sziniigvi bízott*  
sági tagok és a városi tanács tagiai egyhangú lel*  
kesedéssel fogadták az u’ embert. Hívásomra meg*  
Jelent Szegeden. Bemutatkozása személyileg is 
Mvan kedvező hatást keltett hogv a színház veze
tését három évre egyhangúlag rábízták 1901. évi 
’iugusztus eleién.

A szegedi színház válságának eb^ez a szerem 
esés megoldásához Festetics Andor gróftól, a 
vidék’ színészet országos felügyelőiétől, az alábbi 
üdvözlő sorokat kantam:

A vidéki színészet országos felügyelőjétől. 122—1901. sr 
Igen tisztelt Ügyvéd ur! Értesülést nyervén az uiságlapok 
közleményeiből, hogy a szegedi színházat 3 évre Janovics 
Jenő dr. a kolozsvári Nemzeti Színház volt művezetőié nyerte 
el- mindenekelőtt gratulálni kívánok a választáshoz. A sze
gedi színház egy Jólzlésíi, ambiciózus, szorgalmas, munka
szerető és munkabíró erőt nyert benne, aki — úgy remény
iem. — hivatva lesz megvalósítani azt a szén nrogrammot. 
amelyet feladatául tűzött ki s amely proeramm igen tisztelt 
Doktor urnák az 1901 ’anuár 19-én a vidéki színészet rende
zése tárgyában tartott országos ankét által kiküldött szőkébb 
bizottságnak január 27-én a belügvmfnlszteriumMn ta-tnt+ 
értekezletén, majd pedig hozzám intézett legutolsó nagybecsű 
levelében érintett ideáinak és törekvéseinek felel meg.
a törekvések fognak a szegedi színház áliandósitásá’mz is el
vezetni s hogy ez minél előbb és minél eredményesebben 
hekövetkezzék, kérem igen tisztelt Doktor urnák, mint a szí
nészet önzetlen és lelkes barátjának állandó és hathatós támo
gatását és kívánok kitartást és szerencsét a fiatal igazgatónak. 
Lelle (Somogymegye), 1901. augusztus 7. Kiváló tisztelettel 
készséges hive: Festetics Andor s. k. szín, felügyelő.

Janovics Jenő dr a szegedi színházban 
működését 1902 október l»én a Cyrano de 
B e r g e r a c*cal  nyitotta meg.

És csodálatos: az a szinigazgató, akit Szeges 
den gyakorlati értékében előzetesen senki sem 
ismert s aki mint ismeretlen ember egy művészi 
értékben hasonlithatatlan magasságban álló társu*  
latot hozott a szegedi színházba, fényes dekora*  
tiv eszközökkel szerelte föl a kopott szegedi szín*  
padot, a modern színpadi irodalom és művészet 
friss és lázas hangulatát honosította meg a tisza*  
parti ragyogó muzsa*csarnokban,  még mielőtt Sze*  
gedre betette volna a lábát, szembentalálta maga*  
val egy mesterségesen támasztott ellenséges áram: 
lat animózitását.

Makó Lajos régi hivei és méltán tisztelői 
támasztották ezt az áramlatot.

Megkezdődött a kálvária járás.
Az óriási, újonnan szervezett művészi testű*  

letnek összetanulásra és gyakorlatra volt szűk; 
séöe. A fiatal szinigazgató a budai Vársz in*  
házban kezdett látszani 1901—2 telén. Már 
ezekről az előadásokról riasztó és diszgusztáló 
színházi levelek repültek a fővárosból Szegedre. 
A várszínházból tavasszal Fiúméba ment Ja*  
novics és itt folytatta előkészitő előadásait.

Az ismeretlen színházi barátok gondoskodtak 
arról, hogy a fiumei előadások rosszaságáról in
formálják a szegedi közönséget.

Fiúméból Hódmezővásárhelyre kft*  
rült az uj szegedi társulat.

És mert Székely Irén prím-’donna szabad*  
ságon volt, ami miatt az ottani közönség appre*  
hendált. telekürtölték a világot azzal, hogv olvan 
rossz színtársulat még sohase volt Szegeden, mint 
aminőt Janovics Jenő Szegedre fog hozni.

Mielőtt pedig Szegedre belépett volna, a hete*  
ken át előkészített megnyitó darab hősnőiének 
ábrázolója: Horváth Paula faképnél hagvta és 
szerepét az utolsó pillanatban Mészáros Gizel*  
Iának kellett átvennie. Cserben hagivta őt operett*  
rendezője, az akkor szomorú hírre vergődött R u*  
bős Árpád. — mindkét szerződésszegő művész a 
Magvar Színházhoz szerződvén — mégis Janovics 
Jenő már a megnyitó előadáson olvan fénves 
bizonvitékát adta a modern színházi vezetésben 
való szakképzettségének hogy a szakértő ember 
előtt nem lehetett kétséges mikén egv nagyra*  
hivatott művészember vezetése alá került a sze*  
gedi színház.

Történeti tény mégis, hogy Janovics Jenő nem 
tudta végleg leküzdeni az ellene mesterségesen 
szított ellenséges hangulatot. Hiába volt minden 
jóakaratu fölvilágositás. Irtuk, szónokoltuk, hogy 
egy újonnan szervezett nagy testület a régi leját*  
szott darabokat is kénytelen lévén összetanulni, ha 
lépést akar tartani az újdonságok bemutatásával, 
a rendelkezésre álló idő korlátoltsága miatt a 
régibb darabok összjátékának megítélésénél elne*  
zésre tarthat számot. Hiábavaló volt a dráma, 
operett, vígjáték és operaalj donsáí 
gok. klasszikus tökélyü. izzó hangú*  
1 a t u és kifogástalan dekoratív kiállítású előadás 
sának sorozata. Janovics Jenőnek azt kellett 
tapasztalnia, hogy újabb tőkebefektetései kocka*  
zattal járnának, mert az ő művészi törekvéséit 
Szegeden lappangó ellenségei se föl nem ismerik, 
se nem méltányolják és azért látható elkedvet*  
lcnedés vett rajta erőt. A tapasztalás pedig alano*  
san rácáfolt a türelmetlenkedőkre, mert bár Janó*  
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vics társulata művészi erőkben később némi ha; 
nyatlást mutatott, ennek ellenére az ossz játékban 
erősödő előadások száma fokozatosan növekedett, 
mert a hosszabb időn át való együttműködés a 
kisegítő régi darabok uj összetanulását fölöslc; 
gessé tette és a már betanult darabok mellett a 
több idővel előkészített újdonságok még tökélete; 
sebb formában juthattak a közönség elé.

Társulatának elsőrendüségét bizonyítja ez a 
névsor: Kiss Irén, Székely Irén, R. Balog 
Etel, Hetyey Aranka, Mészáros Giza, Fe« 
1 e d i Boriska, K. Arpássy Katica, Kovács 
Lili, Sugár Jolán, Arday Ida, Nagy Mari, 
V á r n a y Paula, Meze yj Péter, Bihari Ákos, 
kenyéri Mór, László Gyula, L e ö v e y Leó, 
Mezei Mihály, Pataki József, Szántó Gás= 
pár, Borbély Sándor, Rédey István, Hét és 
n y i Elemér stb.

Az első évadban tartott összes előadásainak 
teljes kimutatását annak idején elkészítettem, 
előttem fekszik, abból veszem ezeket az adatokat.

Drámai és vígjáték műsorán szerepeltek: 
Bánk Bán, CyranodeBergerac, Apás 
link a, Az erősebb, Pillangó kisas zs 
szóny, Zaza, A proletárok, Fedora, 
Válás után, Rómeó és Júlia, Á dada, A 
vörös talár, Don Juan, Kuruc Feja D á« 
v i d, Nagymama, Halálos csönd, Cous 
lissetur, MonnaVanna, Csongor és 
Tünde, Liliomfi, Pon Biquet csal ád, 
X asszony, Cifra nyomorúság, V a s; 
gyáros, D o 1 o v a i n á b o b leánya, Endre 
és Johanna, Sötétség hatalma, Gyurs 
k o v i c s leányok, Tartuffe.

Népszínművek: A cigány, A vén bak; 
kancsos és fia a huszár, Igmándi kis 
pap, Peleskei nótárius, Felhő Klári, 
Betyár kendője.

Óperáksoperettek: Carmen, Zsidónő, 
Paraszt becsület, Nebántsvirág, C i= 
gánybáró, Lotti ezredesei, Szép G a5 
lathea, Pajkos diákok, Szegény J o n a= 
thán, Tiszturak a zárdában, Kékszám 
káluherceg, B oiszor kányvár, Ripp van 
Winkle, Hoffmann meséi.

A második és harmadik idény műsora még 
frissebb, változatosabb, tartalmasabb volt.

És következett ismét a pályázat kiírása.
Ám ezt megelőzőleg indítványomra azt a 

reformot fogadta el a hatóság, hogy a szerződéses 
időt három évről hat évre terjesztette ki. A színé; 
szét állandósításának egyik láncszeme volt ez az 
újítás.

Mikor azután ennek a reformnak kapcsán a 
színházi szerződés átdolgozásával foglalkozott a 
hatóság és Janovics ellenfeleit az a veszély fenve; 
gette, hogy a színházat további hat esztendőre 
Janovics Jenő dr kapja meg, az uj szerződés egyik 
legfontosabb kikötése gyanánt hozták be azt az 
újítást, hogy az igazgató köteles maga mellé szak; 
értő m ű v eze t őt«r e n de z ő t szerződtet; 
ni, mert ők Janovics Jenő drt nem tartották szak; 
értő művezető;rcndczőnek. Ez a kikötés bele is 
került a szerződésbe.

A pályázatot kiirta a hatóság, amelynek ered; 
menye az lett, hogy Makó Lajos pályázatával 
szemben a szinügyi bizottság ismét egyhangúlag 

Janovics Jenőnek véleményezte a színház ki; 
adását, amivel szemben a városi tanács egy szó; 
többséggel Makó Lajos mellett döntött.

Ebből aztán rettentő nagy háborúság keletke; 
zett. A szinügyi bizottság megsértődött. Külön 
ülésen foglalkozott a tanács döntésével, amely az 
ő szakbizottsági véleményét nem tartotta tiszte; 
letben.

Lapom élén főmunkatársam: Balassa József 
nagyszerű fölkészültséggel mutatta ki a tanács 
döntésének helytelenségét.

A szinügyi bizottságban Janovics Jenő dr 
mellett szavaztak: Balassa Ármin dr, a Dugó; 
nics Társaság szépirodalmi osztályának elnöke, 
Békefi Antal, a „Szegedi Napló" ielelös szer; 
kesztöje, a Dugonics Társaság főtitkára, Érdé; 
lyi Béla iró, a Dugonics Társaság rendes tagja, 
P aló ez László, a „Szegedi Híradó szerkesztője, 
a V. H. O. Sz. főtitkára, László Gyula h. pol; 
gármester, a bizottság volt elnöke, Ujj József dr 
ügyvéd és W e i n e r Miksa, a bizottság legrégibb 
tagja, Kovács János iró, a Dugonics Társaság 
alelnoke és Kulinyi Zsigmond, a Dugonics 
Társaság tagja, a „Szegedi Napló" főszerkesztője 
és a V. H. O. Sz. elnöke távol lévén Szegedről, 
levélben foglaltak állást Janovics mellett.

A tanácsülésen ezeknek a férfiaknak vélemé; 
nye alapján Janovicsra szavaztak: Lázár György 
dr polgármester, a Dugonics Társaság elnöke, 
Gaál Endre kulturtanácsnok, a szinügyi bízott; 
ság elnöke és Fodor Károly pénzügyi tanács; 
nők. Makó Lajos mellett szavaztak: Bokor Pál, 
Szekerke Lajos, T a s c h 1 e r Endre tanácsno; 
kok és Ivánkovics Sándor dr tiszti főügyész.

Tehát négy szavazat három ellen. Ezt a hatá; 
rozatát Szeged város tanácsa, amellyel hat évre 
Makó Lajos, akkor debreceni színigazgatónak 
ítélte oda a színházat, 1904. augusztus 17;én 27711. 
szám alatt hozta.

Lapom cikkei elementáris erővel hatottak. 
Janovics Jenő dr felebbezését a város közgyűlése 
két napon át: 1904 szeptember 15;én és 16;án tár; 
gyalta. Mellette Palócz László és Kószó István 
dr, ellene Wimmer Fülöp és Polczner Jenő szólal; 
tak föl. Pillich Kálmán és Gerle Imre azt vitatták, 
hogy a fölebbezést vissza kell utasítani. mert a 
tanács határozata ellen nincs helye felebbezésnek.

A közgyűlés ezt az álláspontot elutasítván, a 
felebbezést érdemlegesen felül bírálta. Névszerinti

Kiránduláson
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szavazás döntött, még pedig úgy, hogy a felebbe*  
zés mellett nyolcvanketten, ellene pedig ötven*  
hatan szavaztak.

A közgyűlés tehát huszonhat szótöbbséggel 
megváltoztatta a tanács határozatát és a szegedi 
színház vezetését további hat évre Janovics Jenői 
nek ítélte oda. Az ellenséges tábor tehát csúfosan 
megbukott s Janovics Jenö dr fényes elégtételt 
kapott. . , j Líj

Szeged szab. kir. város közgyűlése ezt a hatás 
rozatát 1904 szeptember ló»án 482 szám 
alatt hozta.

Az ellentelek nem nyugodtak meg ebben a 
határozatban, felebbeztek ellene a belügyminisz*  
terhez, aki azonban 1904. évi november hó 26*án  
98645—1904. számú határozatával a felebbezést el*  
utasította és helybenhagyta a közgyűlés határos 
zatát «

Ebben a határozatban a belügyminiszternek 
következő szenzációs közlését is olvashatta azon*  
bán Szeged közönsége:

„Megjegyzem egyébként, hogy a szóban lévő ügy idő
közben tárgytalanná vált, mert dr Janovics Jenő színigazgató 
időközben benyújtott pályázati kérvénye folytán az 1905. évi 
április hó 1-töl 1906. évi virágvasárnapjáig terjedő időre a 
107222—1904. számú itteni határozat alapján a kolozsvári 
színházat nyerte el és így a szabad királyi városi tanács 
nem lesz abban a helyzetben, hogy a törvényhatósági bizott
ság utasításához képest a szerződést nevezett színigazgató
val megköthesse."

A belügyminiszternek erről az értesítésiéről 
én már előbb értesültem fent a minisztériumban; 
meglepett. Levert. Nem tehettem róla.

Janovics Jenő drnak azt az előttem is 
titokban tartott elhatározását, hogy 
ő inkább lesz egy évig kolozsvári, mint 
hat évig szegedi színigazgató eleinte kizáró*  
lag önérzetének sérelmében kerestem, amit a mű*  
vezető szerződtetésének kikötésével ejtettek mű*  
vészi érzékenységén.

Később azonban hamar rájöttem, hogy, ő m ár 
akkor egy esztendőnél hosszabb életűnek tar*  
tóttá kolozsvári szinigazgatóságát, mert a kor*  
mány őt szemelte ki az uj kolozsvári Nemzeti 
Színház igazgatójául. így is történt.

Az 1906. évi virágvasárnapjáig adott enge*  
dély 1906 szeptember havában kezdte folytatását 
az újonnan épített Nemzeti Színház színpadán.

Szeged szab. kir. város tanácsának megbízó*  
sóból néhai Lázár György dr polgármesterrel 
együtt szerencsés lehettem városomat képviselni 
a kolozsvári uj Nemzeti Színház megnyitó ünne. 
pélyein, 1906 szeptember 6*án  és 7*én.

Aliként teljesítette ezen a színpadon is már 
az első három esztendő alatt igazgatói hivatását, 
mint szakember és milyen hírnevet szerzett magé*  
nak, azt élesen világította meg a világsajtóban 
1909 augusztus havában megjelent az a hir, hogy 
Reinhardt Miksa, a világhírű berlini színigaz
gató, Janovics Jenőt szemelte ki arra, hogy első 
munkatársaként maga mellé vegye színházához.

Ennek a hírnek a kapcsán megemlékeztem 
lapomban Janovics Jenő dr szegedi szinigaz*  
gatóságáról, akit Szegeden némely laikusok nem 
tartottak elég jó művezetőnek és kikötötték, hogy 
a színházhoz művezető*rendezőt  szerződtessen.

Erre a megemlékezésemre Janovics Jenő leve’ 
let irt nekem. (Tőle is és mindenkitől, aki most 
Janovics Jenőt ünnepli, bocsánatot kérek, hogy 
cikkemben magamról az illendőségnél talán több 
szó esik, de hát a magyar kulturhistóriának ebben 
a fejezetében a sors nekem is juttatott szerepet, 
ami egyértelmű volt azzal, hogy meggy anusitsa*  
nak, megrágalmazzanak és ne higyjék, hogy én 
magáért az ügyért támogattam Janovics Jenőt.)

Ö maga sem tudta, hogy a tárgyi okokon ki*  
vül azért is teljes odaadással támogattam ujabbi 
pályázatát, mert sógora az én megnyugtatásomra 
is bocsátotta neki rendelkezésére a szegedi vál« 
lalkozáshoz szükséges tőkét.

Erkölcsi kötelességem volt tehát az első három 
év eltelte után lehetővé tenni, hogy az anyagi koc
kázat vállalásának káros következményeit el*  
hárítsam.

Azt sem tudta eddig Janovics Jenő, hogy boL 
dog emlékezetű Makó Lajos, akihez engem a 
tisztelet és barátság régi kötelékei fűztek, 1904 
nyarán ezekkel a szavakkal nyitott be hozzám:

— „Kedves ügyvédem, haza jöttemi, itt aka*  
rok maradni, támogasson."

Nyíltan megmondottam Alakó Lajosnak, hogy 
nem támogathatom. Az okokat is felsoroltam, 
amit ő loyalis nyíltsággal tudomásul vett.

Merev álláspontom azonban mégis fullánkot 
vert régi barátságunkba, amit mindég mélyen saj*  
náltam; főleg azért, mert ha ismerem a kormány*  
nak azt az elhatározását, hogy Janovics Jenőt 
Kolozsvárra akarja vezényelni, a harcot, nem any*  
nyira Makó Lajos igazgatósága ellen, mint inkább 
Janovics ujabbi megbízatása mellett, tompitottabb 
fegyverekkel vívtam volna meg.

Janovics Jenő az 1909. augusztus havi meg
emlékezésem hatása alatt indokoltnak tartotta, 
hogy a régi rágalmakra visszatérjen és nekem ő 
is elégtételt szolgáltasson ezzel az itt következő 
levelével:

Kolozsvár, 1909 augusztus 14.

Kedves Barátom!
Külső országokból hazatérve, az „Elilenzék“ben, (mely a 

„Szeged és Vidéké"-böl vette át) olvasom nagy meglepetés
sel a „Szegedi színészet történetéből" cimü két cikkedet.

Mélyen meghatva s a legöszintébb hálaérzettől vezérel
tetve fogok tolhat, hogy Neked megköszönjem azokat a vég- 
hetetlenül megtisztelő, kedves, szeretetreméltó sorokat, me
lyeket csekélységemnek szentelni kegyes voltál. Jól tudom és 
igazán érzem, hogy ennek a két tárcának nagy súlya van. 
Nem annak a révén, akiről Íródott, hanem annak a révén, aki 
irta. Azt is igazán érzem, hogy csak a Te elnéző, kegyes és 
szerető jóságod látja az én szerény munkámat ennyire elis
merésre méltónak, de hidd el, becsületesen fogok törekedni, 
hogy ne váljak a szégyenedre s ezentúl rászolgáljak ered
ményesebb dolgokkal a Te elismerésedre, amely az én szc 
mentiben igazán a legértékesebb kincsek egyike.

Csak azon töprenkedem, hogy ezekután mit mondanak 
közös kedves ellenségeink! Mig ott voltam, ha egy-egy jó szó
val védelmemre keltél, azonnal kisütötték, hogy színházi 
ügyész vagy, hogy búsás jövedelmed van a színháztól. Hát 
most mit mondanak? Az ügyeimet évek óta nem viszed, a 
darabjaidat itt nem adtam, (ami, beismerem, elég mulasztás 
volt) a minimálisan számított expenz-nótád felét is lecigány- 
kodtam úgy, hogy — azt hiszem — Te szépen ráfizettél az 
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ügyeimre. Hát mit találhatnak ki, mi okod lehet arra, hogy 
ennyi szeretettel foglalkozzál az én szerény törekvéseimmel. 
No de hát bízzuk ezt rájuk.

Én még egyszer nagyon melegen és nagyon hálásan 
köszönöm Neked a jóságodat.

Alázatos, tisztelő és lekötelezett híved Janovics 
J e n ő s. k.

És ide kívánkozik „Beszédes Levelek" 
című munkám kézirat anyagából egy megható, 
rövid levél, amelyet Janovics Jenő szegedi szin? 
igazgatásának előkészítő ideje alatt Fiúméból irt 
hozzám Berényi (Janiky) Miklós, a színészi 
körökben hebegő beszédje miatt „H e b r e n cs“« 
nek is nevezett színházi titkár, aki igazgatója ré? 
szere 2500 forint előteremtését kérte tőlem, 
hogy a bajból igazgatója nagy társulatával együtt 
kimásszon.

Fiume, 1902. május 26.

Kedves Ügyvéd ur!

Egy kérésünk volna; igazgatómnak elsejére égető szük
sége volna 2500 forintra (Kettőezerötszáz forint); én felaján
lottam neki, hogy segítsek rajta a dr urnái levő 6500 forint 
követelésemet, hogy arra talán lehetne valahol felvenni ezt 
az összeget; a visszafizetés olykép történne, hogy október 
l-én a bérlctpénzből 2000 (Kétezer) forintot és ötszázat pedig 
január l-én, 8% kamatot fizetne és adna egy váltót, melyen 
mint elfogadó igazgatóm lenne, kibocsájtó dr Janovics Sán
dor fővárosi tisztiorvos és Janovics másik bátyja, a harmadik 
én, meg lekötném törvényesen a Zulimától követelendő 6500 
forint követelésemet és az évi kamatokat mindaddig, mig 
igazgatóm a teljes összeget ki nem fizetné, ez elegendő bizto
síték lenne.

Kérem kedves jó Doktor ur, ha lehetséges tegye meg, 
hogy sikerüljön, hogy kimásszunk ebből a bajból, ilyen nagy 
társulat összetartása nyáron sokba kerül.

Ismételve kérem sürgöny utján értesítését, hogy ieliet- 
séges-e s ha igen, igazgatóm személyesen el fog menni, őszinte 
tisztelője: Berényi s. k.

Fiume, 1902. V/26. Legjobb volna, ha ügyvéd ur levelem 
vétele után igazgatómat telefonon felhívja.

A magyar színészet történetének beszédes 
adaléka ez a levél. Még 1902 nyarán is Budán, 
Fiúmén, Hódmezővásárhelyen keresztül vándo? 
rolva juthatott el egy elsőrendű magyar szinigaz? 
gató téli állomására Szegedre és vándorutján 2500 
forint miatt zavarba kellett jönnie.

Szegény „H e b r e n c s“ becsületes, hűséges 
szive megérdemli, hogy megemlékezzem róla.

De mégis milyen boldogságom volt a magyar 
színigazgatóknak ez a vándorló nyomorúsága. Az 
ország fővárosától az adriai tenger partjáig és 
innen a kiszáradt H ó d?tó fenekén fekvő hódi 
mezővásárhelyi Népkertben felállított nyers 
deszkákból összerótt fabódé színpadjáig szelhet? 
ték Thespis kordájának kerékvágásai a földet.

Most is fülembe csengenek a rajongó szin? 
igazgató ragyogó szónoklatának elragadó tirádái, 
amelyekből a művészi boldogság érzetének sugár? 
özöne áradt az uj kolozsvári Nemzeti Színház 
színpadjáról az ünneplő nézőtérre, 1906. szeptem
ber 6?án este.

Gyújtott a szava, lángolt a lelke és mámor- 
ittassan hitt a boldog jövendőben.

Hittünk vele együtt mindannyian, akik ot+ 
voltunk és azok is, akik távoli szemlélői voltak a 
nagy közművelődési ünnepnek.

Múltaknak elkábitó emlékei! Álomképeknek 
kellene tartanom, ha át nem éltem volna megtör-- 
ténésüket.

Az isteni gondviselés rendelése volt az, hegy 
Janovics Jenőt ne Szegedre, hanem Kolozsvárra 
vezérelje vissza, ahol reá rendeltetésszerű hivatás 
betöltését bízta a kulturhistória Géniusza.

Valóban 1924. október bén telik be a húszon 
két esztendeje Janovics Jenő színigazgatói pályá? 
jának.

A pálya még tart, hosszúnak ígérkezik. Adja 
Isten, hogy hosszú és dicsőségteljes legyen.

Kedves direktor uram, csak ird tovább 
heroikus tetteiddel a magyar színészet történetet! 
És ha felettébb nehéz munkád közben segitőkézire 
lenne szükséged, keresd fel bizalommal az én ke? 
zemet. Megtalálod a jövőben épen ug,y, mint ahogy 
megtaláltad a múltban huszonkét esztendővel ez? 
előtt. Még élek.

Rzért a sok szépért és jóért, amit telkedből 
adtál az erdélyi magyarságnak, az igazlelkiiek 
őszinte ragaszkodása legyen a jutalmaá.

Dr ftoska Márton
ísj

A párisi színigazgatót úgy képzelem el, mint Janovios 
Jenőt. Dr Janovics Jenő az, aki bármelyik európai centrumban 
megállná helyét. Erdélyben európainak lenni, magyarnak és 
szinigazgatónak, százszor több és százszor más, mint párisinak 
lenni Párisban 1 Felemelő és tragikus piedesztálján Janovios Jenőé 
őszinte tiszteletem Bárdos Uszló

ISO

fSarminc éüe, hogy ringat a sajkád az élei 
hullámzó tengerén. Egy újabb harminc én a béke 
szárnyán, ringasson a boldogság lágy ölén.

Székely Károly

Te vagy a főpapunk. Te vagy a vezérünk.
Ezért mi Tégedet szeretve tisztelünk.
Segítsen az Isten s ragadd meg a dárdát,
S védd meg ezután is
Ezt a művész gárdát.
Győzelemtől ragyogjon élted
Minden napja.
Ezt kívánja Néked
Tháliának legislegszerényebb papja Dancső

OS

Édes jó Gazdám, — huszonöt éve 
ismerem, soha egy rossz szava nem volt 
hozzám. — Áldja meg érte az Isten.

Miklóssy Margit
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Sohasem szolgáltam olyan fáradhatatlan lelkes 

akarással a magyar kultúrát, mint Janooics Jenő 
igazgatómnál. Xogy miért l őrre oálaszol az C egyé

niségének varázsai... ^tész Lajos

OS
^)r janovics jubileumot ül. ^nlos s nagyon kiváló mun

kásságánál^ jubileumát, JJnnepel, mint színész, igazgató s ember. 

Engedtessék meg, hogy én is felkeressem őt ezen fontos dátum 

alkalmával s mint egyik igazán nagy tisztelője, ezen nagy nap alkal

mával gratulációmat, tiszteletemet s hódolatomat neki ezen az utón 

tolmácsoljam
f^aufmann J^ándor

a Dr Marton színházi ügynökség vezetője

Q5

Hat éve vagyok Janovics társulatának tagja,
de soha még egy hangos szavát nem hallottam.
Egyszer láttam kizökkenni a nyugalmából, amikor 
egy előadáson a világitó lécet eresztették le a füg
göny helyett. Azt mondják a jó tanitó úgy tanit, 
hogy a növendékei nem is veszik észre, hogy tanul
nak. Tegyük hozzá! nyugodtan. , ,,Izsáky Margit

cjfyüszkén vallom, fjogy 30 éves gigászi küz
delmében, melyet a magyar kultúráért oly sikeresen 
vívott — immár 18 éve az Önnel küzdő munkásai 
között állok.

<Stép (janidé sz ŐJózsef

A. múzsák pajkos játékából fontad azt a koszorút, 
mely fejedet ékesíti, a mely ma büszkén hordja azokat 
a babérokat, a melyek csak a kiváltságosoknak jutott 
osztályrészül.

És mint ember szentségben tudtad megtartani igazi 
nevedet a „Homo Sapiens"-t a halhatatlanság végtelen 
útja felé.

Cluj, 1924 március 21.
Nascu Tra/án

Csak kiváltságosak érezhetik azt, amit Te, 
— hogy éltük tartalmából két életre is telnék. 
Mint igazgató, mint színész — a sikerekből, 
a munkából kivetted részedet.

Potomé Áldor Juliska

Pár évvel ezelőtt dr Janovics Jenő adta ke
zembe az első szerződést s azóta csendes munkása 
vagyok a színháznak, amely dr Janovics Jenő 
kezében igazi kultúrintézmény. Az emléksorok 
az én toliam alatt ezer jókívánsággá módosul
nak, amiknek teljesülését kivánja Török Emil

legnagyoöönaíi, a legfciseöö.
^róf £ászló,

a szatmári „Városi Szinház*  igazgatója
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Srre a fjelyre ragasztandó 
a ^Janovics -juóileumról 

felvett fénykép

SKaptjató „3-otófilm*-nél
Gtuj, <Str. fReg. SYlaria 6.
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MEZŐGAZDASÁGI BANK 

ÉS TAKARÉKPÉNZTÁR  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG • 

Cluj, Piata Unirii (volt Mátyás király-tér) 9.

Eiókintézet Dés

w

az
• Foglalkozik

összes bank és takarékpénztári üzletekkel

J Engedélyezett devizahely *

Átutalásokat eszközöl a világ minden részébe

Betéteket előnyösen kamatoztat

Kölcsönöket előnyösen bonyolít le
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Jtolozsoári

takarékpénztár és Xitelbankft.-t.
CLUJ
Piafa Unirii No. 1., saját házában

Saját tőkéi 39,000.000 Lei

FIÓKJAI:
Désen, Dicsószentmártonban, Gyulafehérváron és Marosvásárhelyen.

AFFILIÁLT INTÉZETEI;
Tordán a Tordaaranyosvármegyei Takarékpénztár R-.t., 
Nagyenyeden az Alsófehérvármegyéi Gazdasági Bank és Taka

rékpénztár R.-t.,
Székelyudvarhelyen az Udvarhelymegyei Takarékpénztár R.-t.

Engedélyezett denizahely

Átutal bárhova :: Ajánlja betörésmentes saferekeszeit 
Betéteket előnyösen kamatoztat
Letéteket átvesz
Kölcsönöket nyújt
Áruraktáraiba betárol

Minden bankügyletet előnyösen végez
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t
Akar

vásárolni ? ezt a

Perzsa,
Smyrna
]umper fonál

legnagyobb választékban 
kapható

Fratii

ándor
Testvéreknél
Cluj,
Str. Regele Ferdinand 
(v. Veselényi Miklós-u.) 

13 SZ

Harisnya-, kötött-, szövött- 
és rövid áru nagy raktár

a

Ciorapii 
cél mai buni 

si din íoaíe culorile

cégnél Kolozsvárt 
Románia 
legolcsóbbáruhá- 
zában leheti meg

Cluj,
Str. Regina Maria

5

se tsoí cumnárala

Állandó raktár minden színben 
RECELE FERDINAND

(voltWcjclényiMiklós u.,

JUUII

| Szépít

I Fertőtlenít
♦I
♦
I
♦I
♦
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
I
♦
1
♦
I
♦
I
♦
I
♦

♦ minden
| gyógyszertárban
♦ drogériában
! és illatszertárban
I
I

Kapható
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A női divat legszebb anyagjai nagy választékban i
I 

(Jrünivald és Steiner 
női divat különlegességek áruházában kaphatók |

♦ 
í

Cluj, Tinta llnirii Jlr. 12.
írtl|illlllllíÍ||ÍÍlí!!l!iÍ,C!ulÍÍ||ií|lílllíiHÍ||||}|ÍÍIIiíímllíi |hSi||ÍÍll^

<||||lj!llllllllMllllll@llllllM|||||l6

I M ÚASZTALOSÁRUGYÁR RT’lI
CLUJ :: KOLOZSVÁR szi Lerakat:

SZENTEGYHÁZ-UTCA 4. SZÁM
Gyár:

MALOM-UTCA 28. SZÁM

TELEFON

120, 832, 7
TELEFON

120, 832, 775.

Gyárt mindennemű bútorokat, ajtót, ablakot, parkettát, „Esslingen“-i 
redőnyöket stb.
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11 A LEGSZEBBEN FEST ÉS TISZTIT I |

I I
II CINK I
í I CLUJ=KOLOZSVÁR I

'ÁRADOS A Co. |
CLUJ KOLOZSVÁR, CALEA REGELE FERDINAND No. 21. 8

TELEFON

692
A

Magazin de vopsele
Festéknagykereskedés
Farbwarengrosshandlung
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fzeplő, májfolt, bőratka 
(mitesser) stb. eltüntetésére, leg
biztosabb hatású a teljesen ártal
matlan 

„ftmbra Crem' íí

........................ SIIIIWIH..IIII&'ÍSB'SS^... ..

hófehér,
puha és finom lesz a 
keze, a

r£
=

Kézíinomitó
használata által

íí

Kapható mindenütt Kapható mindenütt

Főraktár: EMKE DROGÉRIA
CLUJ - KOLOZSVÁR, PIATA UNIREI 32

Vidékre postai szétküldés

Telefon
250

&ría&eao4sa«s>>a>9«s»i>*  >*  :; i^isr Amí*1* «"«»

Főraktár: EMKE DROGÉRIA
CLUJ-KOLOZSVÁR, PIAJA UNIREI 32.

Vidékre postai szétküldés

Telefon
250

= 1

|i

Sí

■
1 i
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NEW-YORKSzálloda, Étterem, KávéházCLUJ-KOLOZSVÁR
Tulajdonos: Friedmann Márton

Telefon interurban: 130 Táviratcím: RECOMP

Eredeti bánya áron prompt szállítunk Ammonium- 
sulfat garantált 25 % NH? és 20 % N.

Kátrányt
valamint magas caloriáju

kőszenet és kokszot
Reck Antal & Co. Cluj L'
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FISCHBEIN & SPITZ
MAGAZIN DE MARUNJISURI > RÖVID- ÉS KÖTÖTT-ÁRU 

$1 TRICOTAGE T ÜZLETE

CLUJ-KOLOZSVÁR
PIAl'A UNIRII (MÁTYÁS KIRÁLY-TÉR) 29. PA LATUL BÁNFFY-PALOTA

Tarkas Jgnáti
cipőnagyáruháza

Cluj-Xolozsoár, ftrada Kegele Jerdinand és ftrada Jleculcea sarokház

Gólya áruház
A LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS

CLUJ-KOLOZSVÁR
Dr Janovics Jenő Emlék-album
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A világhírű

Szt. László 
fertőtlenítő 

pipereszappan 4
minőségben, súlyban, illatban teljesen olyan, mint a békebeli *

fete

NŐI ES FÉRFI DIVATARUHAZA

Cluj-CKolozsvár1
Cal. Reg. Ferdinand (Wesselényi Miklós-u.) 2.

X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx txxxxxxxxxxxx*
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BERNAT
CLUJ=KOLOZSVÁR

TELEFON

487-975

papiráruház, 

könyvnyomda,

üzleti köny vpapir
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FARKAS SPIERER FARKAS
PRÁVÁLIE PENTRU DAME :: NŐIDIVAT ÜZLETE

CLUJ KOLOZSVÁR
PIATA UNIRII (VOLT MÁTYÁS KIRÁLY-TÉR) 16. SZÁM

A LEGJOBB HARISNYA CSAK

Blattá
Cluj-Kolozsvár

A LEGOLCSÓBB HARISNYA CSAK

Blatt -NÁL KAPHATÓ

Üveg, porcellán, diszmű, 
lámpaáru, képkeretezés, 
táblaüveg stb. szükség
letét legolcsóbban

Engrcs! :: Endetail!
KEREKES ERNŐ
nagyáruházában szerezheti be

Clujj Calea Reg. Ferdinand 4

Ajándéktárgyakban óriási választék!
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Ha finom cukorkát akar, kérjen

EL1SSAT!
CLUJ: KOLOZSVÁR
TELEFONSZÁM 6-48 ÉS 6-65

Tors és Ormai
mérnökök

központi fűtési és vízvezetéki berendezések 
gyára •

Kolozsvár
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VASKERESKEIIES
Cluj-Kolozsvar, Calea Reoele FenUnaad 37. sz.z

lián dó nagy raktár asztalos szer
szám, épület-vasalás, butorvereték, lószerszám
veretek, konyhafelszerelési cikkek, alpacca evő
eszközök, rúdvas, fekete és horganyozott lemez, 
valamint egyéb különleges vasárúkban

„Kristály
gőzmosó, kelmefestő és vegytisztító gyár

0 o

Test gyapjú és pamut fonalat, szőr
mét és bármilyen kelmét. Gallérok 
és kézelők speciális tisztítása :: Cluj:: Telefonszám 500.
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SÁMSON JAKAB
ÚRI SZABÓKOLOZSVÁR, EGYETEM-UTCA 2.
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Raglánok
öltönyök, gyermekruhák 
megérkeztek

eumann
céghez Cluj-Kolozsvár, Piata Unirii 14. 
Telefonszám 431.

GYAPJUIPAR RT
TEMESVÁR

román kir. Udvari szállító

Ca/ea Victoriei (KossVi

saját gyártmányú gyapjú
szövetek, gyapjufonalak, kötszövöttáruk 

Engros-en detail

Saját gyártmány, eredeti gyári árak!
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GENERALA DE CREDIT UNGARA 
Filiala Oradea-Mare

MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK 
Nagyváradi Fiókja

Dorian Tilm ft.-t.
Erdélyi központ:

Nagyvárad, Sas-passage I, emelet

Óromániai központ:

Bucuresti, Strada Sarindar No

Minerva nyomdai 
műintézet

Nagyvárad, Sas-passage

. 7.

Minden évben 100 uj filmet 
hoz forgalomba az amerikai, 
német, osztrák, magyar film
gyárak legjobb alkotásaiból

Telefon 1400 és 99

Specialitásai:
Többszinnyomásu címkék, reklámok, 
díszes kiállítású árjegyzékek, üzleti 
nyomtatvány különlegességek

Telefon 999
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Banca fi Cassa i 
áe tconomle Tizionatá f. B. I

ORADEA-MARE-NAGYVÁRAD

Egyesült Bank 
és Takarékpénztár B. 7.

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.

CZELL FRIGYES ÉS FIAI
Dr Czell Vilmos csoport
SÖRFŐZDE, RUM- ÉS LIKÖRQYÁR ÉS BORNAGYKERESKEDÉS

CLUJ
STR. MÁNÁ§TURULUI 

No. 4—6.

Sörei
SZESZESITAL KÜLÖNLEGESSÉGEI
BORAI
A VEZETŐ MÁRKÁK

férfi- és női divat cikkek,
harisnya, nyakkendő, ing, porcellán, üvegáruk, játékárúk, 
gyermekkocsik, bőröndök stb. legdúsabb választéka és 

legolcsóbb bevásárlási forrása a

X XX

JUagasin „?arisien“ fté.
Calea Regele Ferdinand No. 12. :: Telefon No. 5—92.

BANCA DESCONTSIIPOTECÁS.P.A. o LESZÁMÍTOLÓ ÉS JELZÁLOGBANK RT.
ORADEA-MARÉ—NAGYVÁRAD
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Amerikai irodaberendezések 
Tömör- és műbutorok 

Elsőosztályu tölgyparkett 
a legjutányosabb árak mellett beszerezhetők

Rimanóczy
műbutor- és parkettgyár R.-t. 
Oradea-Mare — Nagyvárad
Központi iroda: Széchenyi-tér 1 szám

Telefon 3-56.
Gyár: Kolozsvári-u. 117. Telefon 2-79.

Griinslein Sámuel és lia Béla céo
Szállít nagyobb mennyiségben első osztályú cser tűzifát. Megkereséseket
Grünstein Sámuel 

és fia Béla cég Oradea-Mare, Strada Prinful Carol (Szilágyi Dezső u.) 23. sz. alá kérünk
Dr Janooics Jenő Emlék-album
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BÁRDOS JENŐ
a,M 'Bon Qout

női divat különlegességek áruháza 
CLUJ—KOLOZSVÁR, FŐTÉR 4.

Dréher- Haggenmacher 
Nagyváradi Sörgyár R. T.

Oradea-Mare

Ajánlja kiválóan jó söreit

Derby Cipőgyár ’Réswénytársaság
Gyár és központ Oradea-Mare—Nagyvárad

Fiókok Napi
Erdély összes nagyobb városaiban gyártási képesség 800 pár cipő

«
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[Nagyváradi NaízaréUpénztár 
^Tassa de [Pastrare 
din dSradea-NYlare
£trada Tdlexandri (Teleáy-utca) No. 2.

Sllapittatott 1847. év6en.

Nlaptőíie: 10 millió £ei. Tartalékalapok: 3 és Jel millió Tei 

deviza kötésekre jogositott intézet :: éToglalkozik a 6ank- 
üzlet minden ágával

ERDÉLYI SZÉNBÁNYA R. T. 
CLUJ

CALEA REGELE FEROINAND No. 70.

ftjánlja:
magas kalóriáju szenét ipari célokra.
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