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Felelős szerkesztő I N C Z E S Á N D O R 

Pár nappal azután, hogy ezek a sorok 
napvilágot látnak, egy szinházzal több 
lesz Budapesten. Sőt nem is egy színház* 
zal, hanem három szinházzal. T ö b b fog 
játszani egy kis operaházzal, egy kis 
vígjátéki szinházzal és egy operett=szins 
házzal. Mert ezt mind a Medgyaszay-
szinház fogja képviselni. 

Abban az egyre fej lődő színházi élet-
ben, amit a növekvő színházi kultura 
táplál, igen sokat beszélnek már régóta 
a kamara játékstilusrról. Kényes szó ez, 
amelynek helyes értelme nem is nagyon 
tiszta nálunk. Vámos Árpád, aki most 
nyi t ja meg a Medgyaszay-szinházat, azt 
t e t te fel magában, hogy ennek a szónak 
megadja a maga értékes és szabatos tar« 
talmát. Abból a felfogásból indult ki, 
hogy a kamara já ték stílusához illő darab 
nem kabaré^darab és nem színházi darab, 
hanem önálló műfa j . Tehá t nem a kabas 
rcnak olyan terméke, amely hosszú léleg* 
zetü véletlenül, nem is olyan rendes szín-
házi mii, amit az egyfelvonásossal kevéssé 
foglalkozó nagy színházak is használható 
nának elvégre, hanem önálló, intim ha* 
tásu mü, amely kis szinpadra, kis néző-
tér számára született, de értéke és súlya 
van olyan, hogy nem kell kabaréímüsor* 
ral megtámogatni . 

Ez akar u j lenni a Medgyaszay=szin« 
házban. Ami azonban még ennél is több 
és tudtunkkal egész Európában nem tud 
más példát felmutatni, az az u j szinház 
műfa ja inak széles skálája. Bécsben ta-
valy próbálkoztak egy kamara=operaház= 
zal, Berlinben van drámai müvek számá-
ra kamarasz ínház , Párisban já tszanak 

kamarasoperet tet : — a Medgyaszay=szinj 
ház igen tekintélyes anyagi bátorsággal 

VÁMOS ÁRPÁD 
a MedgyaszaysSzinház igazgatója 
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és áldozatkészséggel mind a három mű-
fa j ra berendezkedett . Szervezett magának 
zenekart, amely operát és finom operett 
tet egyaránt eljátszik, szervezett egy tel« 
jes opera*előadó gárdát, vígjátéki és drá* 
mai személyzetet és teljes operett*társu* 
latot. Ilyen gazdag lehetőségei Európá* 
ban egy színháznak sincsenek. 

A színház első bemutatóján már mind 
a három műfa j szerepel. Sőt a legfonto-
sabb és legelőkelőbb műfaj , az opera, 
annnyira szerepel, hogy az uj színház 
sok mondanivalója el sem fér egy estén. 

SVÄRDSTRÖM VALBORG 
a Med2vaszavs.Színház tagja, kislányával 

Az első bemutató tula jdonképpen két es* 
tén fog lefolyni. Egyik este szinre kerül 
Szomory Dezső vigjátékán és Drégely* 
HarsányUReinitz opere t t jén kivül egy 
Paladilhe-opera, a másik estén a Szo* 
mory*darab, az operett és egy Haydn* 
opera. Ezt azért csinálja Vámos, mert ré-
szint nem akar lemondani arról a dicső* 
ségről, hogy a megnyitáskor a két sze* 
replős francia operában együtt játszassa 
Svärdström Valborgot cs Medgyaszay 
Vilmát, résziqt pedig fel akar ja 'vonul* 
tatni a sok szereplőjű Haydn*operában 
egész opera-előadó személyzetét. 

A francia opera címe: „Le passant". 
(A vándor.) Szövegét nem kisebb ember 
irta, mint Coppée Ferenc. A darab ere-
detileg dramolettnek készült és zene nem 

is volt hozzá. Párisban Bernhardt Sarah 
já tszot ta . Arról szól a darab, hogy Syl-
via, a hires kurtizán, aki már beleunt ra* 
gyogó és zajos életébe, éppen nagy társa* 
ságot lát magánál, de un ja őket és ki* 
megy a ker t jébe. Egy fiatal vándor t hoz 
arra a sors. Zanet to , az if jú, kedves és 
naiv. Sylvia megszereti. De erőt vesz ma* 
gán, — neki nem jár egy tiszta szerelem 
boldogsága. Visszamegy a társaságához, 
a vándor pedig megy tovább. Ezt a kis 
színmüvet egy ünnepi előadás keretében 
nálunk is já tszot ták. Akkor Sylviát Já-
szai Mari, Zane t tó t Márkus Emilia alaki* 
totta. 

A darab annvira megtetszet t Paladilhe; 
nak, a nálunk kevéssé ismert, de külföl-
dön annál hiresebb zeneköltőnek, hogy 
operát irt belőle. A párisi Opéra Comique 
muta t ta be 1874-ben nagy sikerrel. Még ab* 
ban az évben já tszot ták a bécsi An der 
Wien*szinházban és já tszot ta a budapesti 
Operaház is. Később elfelej tet ték a bá* 
jos, értékes operát, csak szinésziskolák 
használták nagy előszeretettel arra, hogy 
ki tűnő két szerepeiben növendékeiket fel* 
léptessék. N e m érdektelen, hogy Med-
gyaszay Vilma, mikor a vigszinházi szi« 
n észiskolát elvégezte, ebben a darabban 
vizsgázott. Mind a két szerepet egyfore 
mán tudta. A Sylviában lépett fel. 

Most nem ezt énekli, hanem Zane t tó t . 
Ez lesz a nagy művésznő első operai fel-
lépése. A másik szerepet a szinház ál* 
landó vendégére, Svirdström Valborgra 
osztot ta Vámos igazgató. Olyan szerep* 
osztás ez, amilyet kevés nagy szinház se 
engedhet meg magának. Nagy passzió 
lehetett két ilyen szereplőt rendezni dr. 
Hevesi Sándornak és nagy passzió lesz 
dirigálni őket Nádor Mihálynak. Az ope* 
rát, hogy ezt is el ne felejtsük, Kosztolányi 
Dezső és Kulinyi Ernő fordí to t ták ma* 
gyárra. 

Ezt az operát fogja a Medgyaszay-
szinház felváltva játszani Haydn „Lo 
speziale" (A patikus) cimü operájával. A 
Haydn*opera éppen most százötven esz* 
tendős: 1768-ban já tszot ták először Bécs* 
ben egy előkelő főúri ünnepségen, melyre 
Haydn komponálta. Bűbájos kis opera. 
Színhelye egy patika, amelyben a kapzsi 
vén Sempronio árgus módjá ra őrzi gyám* 
leányát, a szép Grillettát . El is venné fe* 
leségül, de két versenytársa van. Egyik 
Mengone, a félénk praktikáns, másik Vol* 
pino, a gazdag fiatal arszlán. Mint már 
szokás, végül a szerelmesek, vagyis Gril-
letta és Mengone, egymáséi lesznek. Ad* 
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POGÁNY GYÖRGY, KRUYSWICK ANNIE, SZENES AKOS 
MedgyaszaysSzinház. Labori felv. 

vezte. Remeke a diszitő művészetnek. 
Szereposztás dolgában Vámos a hang* 

anyagok nagy bőségében válogathatott . 
Sőt a darabot ket tős szereposztással válts 
va tud ja előadni. Sempronio szerepét Pa-
lofay Árpád és dr. Lukács Béla, Grillet* 
tát Kruyswieck Annie és Mihó Ida, Vol« 
pinót (amely nadrágszerep) Várady Olga 
és Flittner Rózsi éneklik, Mengone szere* 
pét pedig a szinház tenor*fenoménje, 
Szenes Ákos. Ezt az operát is dr. Hevesi 
Sándor rendezte és Nádor Mihály ve* 
zényli. 

A d rámai roda lma t az első bemutatón 
a magyar szinmüirás egyik legragyogóbb 
neve: Szomory Dezső jegyzi. A költő bi* 
zarr, érdekes és furcsán mulatságos víg-
játékot irt, cime: „Incidens az Ingeborge 
hangversenyen." Főalakja egy zongora* 
művész, afféle frenet ikus és egzaltált mű-
vészi állat, gyermek és isten egyszerre, 
elragadó bolond. Ezt Nyáray Antal játsz* 
sza. A szerep egyénisége sokban megle* 
pően azonos az övével, azonkívül Nyáray 
Tóni a maga szindus alakitó tehetségével 
járul hozzá, hogy a szerző elképzelt figu* 
rá já t élővé tegye a színpadon. Tóninak, 
a magyar ősbohémnek, igen nivós és ér* 
tékes sikerre van kilátása. Finom és elő-
kelő feladat a Medgyaszay Vilmáé is. Az 
iró Breitmayernét, a női főalakot, „tűne* 
ményes ötven"*nek jelzi. A művésznő te-
hát mindenesetre tulfiatal a szerephez, 
de viszont győzi pompás alakitó erővel 
és egy mindent tar talmazó egyéniség 

dig azonban számos kedves móka törté* 
nik és Harsányi Zsolt tökéletes fordítá-
sában még u j kedvességet és bá j t nyer* 
nek a kellemes, mulatságos versek. A da* 
rabhoz persze külön patika=diszletet kel-
lett építeni: ezt Kerrich műépítész ter* 

VIDOR FERI 
a Medgyaszay«Szinház tagja 
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egy Révész nevü pokoli impresáriósalak, 
nagyszerű figura, — ebben Ihász Lajos 
fog Budapestnek bemutatkozni, aki eds 
dig Szegeden játszot t . Breitmayert a ]ó= 
izü Kabúk Győző alakitja, . Piri lányát 
pedig a szinház szép naivája, Greguss 
Margit. 

A rendezés munká já t Vámos Árpád 
végezte. N e m kis feladatot vállalt. A da= 
rabban egy koncertező zongoraművész 
szerepel, dobogón, zongora előtt, azonki-
vül zsúfolt közönség, amelynek soraiban 
botrány történik. Mindezt felrakni egy 

azt a színházat, amely fel tudja támasz-
tani. 

Ezt az operet tet „Háztüznéző"=nek hiv= 
ják. A szövegét Drégely Gábor irta. Az 
ügyeskezü és sikeres szerző érdekes mese 
keretében ki tűnő alkalmat adott Harsán 
nyi Zsoltnak és Reinitz Bélának, hogy a 
legmelegebb, legelmésebb és legelegán« 
sabb operet t íszámokat ir ják. És itt meg 
kell állni egy szóra a Reinitz nevénél. Hü 
versirójával, Harsányi Zsolttal együtt 
Reinitz ma az operett-muzsika egy egé* 
szen eredeti és tiszta klasszisát képviseli. 

JÁRAY SÁNDOR, KÖRNYEY 
Medgyaszay «Színház. 

intim szinház színpadára, kivihetetlen 
dolog. Viszont az író instrukcióiból el* 
sikkasztani semmit sem szabad. Vámos 
tehát egyszerűen ugy segített a dolgon, 
hogy a színpadot koncertdobogónak fog-
ta fel; ott fog zongorázni Nyáray . A 
koncert közönségét pedig lenn kell ma jd 
képzelni a Medgyaszaysszinház nézőte= 
rén. O t t fog felbukkanni, mint jelenlévő 
hölgy Medgyaszay Vilma. A bemutató 
mindenesetre irodalmi és színművészeti 
esemény lesz, nem is kis sulyu esemény. 

Az operett í irodalmat is képviseli egy 
darab a Medgyaszaysszinház első müso« 
rán. Mindjá r t meg is mutatkozik, hogy 
milyen i rányban keresi az igazgató a ne-
kivaló operet tet . Vissza akar térni az 
operett igazi formájához, amely nem ze= 
nés bohózat, sem pedig polgáriasított és 
lenyomott opera. Az operett tiszta és 
igazi zamata ma nincs sehol; áldani kell 

PAULA, IHÁSZ LAJOS 
I.íibori felv. 

Humora gazdagon és bőven patakzó 
offenbachi jókedv, csupa elmésség és grá-
cia, melódiái előkelő ivü, finom dallamok, 
hangszerelése mesteri módoA szines és 
kellemes. Ami valaha a klasszikus frans 
cia operet tnek a maga par főmjé t megs 
adta, azt Reinitz hivatott tehetséggel 
igyekszik elültetni magyar földbe. Köny* 
nyű észrevenni, hogy mit akar és még 
könnyebb elragadtatva élvezni. Az ope« 
rett egyébként kétfelvonásos: van egy 
előjátéka, amely operai mértéket is köny= 
nyen megbir. 

Szereposztása a tehetség és vidámság 
legjobb neveit sorakoztat ja . A női fősze* 
repet Medgyaszay Vilma játssza, a férfi 
főszerepet Nyáray Tóni. Mimi egy dús-
gazdag lipótvárosi bankárleányt ábrázol, 
Tóni pedig egy földhözragadt kamarást , 
aki kénytelen érdekházasságot kötni, de 
kiderül, hogy szerelmi házasságot köt. A 
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KABÚK GYŐZŐ, KAROLYI LEONA, BÁRSONY ISTVÁN 
Medgyaszay=Szinház. Labori felv. 

GREGUSS MARGIT, FLITTNER RÓZSI, VÁRADY OLGA 
MedgyaszaysSzinház. , I^buri felv. 

lány, Kalmár Böske, szüleit Bársony 1st* 
ván és Károlyi Leona játsszák; olyan 
ket tős ez, amilyen nincs még hasonló 
genreíben egy magyar színpadon sem. 
A zsentriífiunak van egy nagybátyja , egy 
paralitikus nyugalmazott miniszter, ezt 
Ihász Lajos alakítja. Járay Sándor egy 
lipótvárosi a ranyif jú t ábrázol, Szokolay 
Etel és Radó Teri egy*egy lipótvárosi 
lányt, Dénes György pedig egy mulatsá-
gos inast. 

Ezekhez a darabokhoz csak három ma* 

gánszám csatlakozik. De az aztán magán-
szám mind a három. Vidor Feri két nagy* 
szerű számot ad elő. Szövegüket Gábor 
Andor irta, a zenéket pedig Reinitz Béla 
és Nádor Mihály komponál ták. Nyáray 
Anta lnak Harsányi Zsolt és Reinitz Béla 
írtak számot. U j kupié ja, amely a soffőr* 
ről szól, verni fogja a híres hölgyfod* 
rászt is. Végül Medgyaszay Vilmának 
három száma lesz. A verseket Gábor An* 
dor, Harsányi Zsolt és Mihály István ir= 
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ták, a zenéket Reirtitz Béla és Nádor Mi; 
hály. 

Ide kell végül irni, hogy a diszleteket 
a színház építőművésze, dr. Lechner Jenő 
tervezte. 

Ennyi tehetségnek, ennyi meleg ambí-
ciónak. ennyi tiszta művészi törekvés-
nek, az ügy ilyen ra jongó szeretetének, 
az anyagi és erkölcsi eszközök ilyen pa* 
zar bőségének mi lehet az eredménye? 
A Medgyaszay=szinház gyors és rendki* 
vüli tekintélye és népszerűsége. A buda* 
pesti színházi élet kul turájá t az u j szin* 

• ház egy fokkal mindenesetre fel jebb len* 
diti a nagy kulturák felé. 

Medgyaszay Vilmához 
Ó, hányszor láttam a vállad sápadt 

[fehérjén 
isteni pillangók szárnyait, lengedezön! 

• Ó, hányszor ittam az ajkad gyöngyizü 
[hangözönét 

és megnemesült a szivem, mely romló, 
[sülyedező. 

Esténként, mig lenn a dámák hajsürü; 
[jéböl 

szikrát vert ki a fény és mellük mósuszt 
[lehelt: 

hányszor lestem a függöny ördögi ránca 
[mögül 

bús diahólikus arcod finom bánatait! 

Egykoron így képzeltem el öt, kinek 
[jönnie kell 

és aki éppen ezért nem jő, csak várat 
[magára. 

Ajkadon mill jó asszonyok csókja, 
[mosolya — 

szivedben az egész nyomorult kor nőinek 
[láza folyik. 

Boldog, ki este, midőn belesápadt a 
[napba, 

lámpák elé vonszolja fájni s ujjongni 
[szivét! 

S ott kurta dalok ezerfodru virága között 
hangod ütemére szaladhat a vér az 

[erében! 

És, aki — ugy, mint én — veled volt egy-
[egy csengő rímével, 

melynek csengetyiijét a te szived szellője 
[taszítja 

fel. a magasbb régiók fellegei tetejére, 
hol forrók a néma igék s egy-egy gyé-

[mánt minden kavics !... 
Somlyó Zoltán. 

A színdarabok nemcsak mulattatják, de ne« 
vélik is a nézőt. Nagyon tévednek tehát azok, 
kik azt hiszik, hogy a szinház megrontója az 
erkölcsöknek. Gyöngesége már az az emberi 
elmének, hogy min'dig azon oldalát tekinti a 
művészetnek, melyet az emberek rontottak 
meg. „Honművész" 18 37. 

BALOGH ERNŐ, RADÓ TERI, LUKÁCS BÉLA 
MedgvaszaysSzinház. Labori felv. 
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Az u j sz ínház 
U j színház nyílik Budapesten. A nagy 

érdeklődés, amely ezt a nyitást várja, 
nemcsak az u j vállalkozás művészi irá* 
nyának, színészeinek, íróinak, darabjai-
nak szól, hanem magának a színháznak 
is. Régi dolog, hogy a színházi estének 
a felvonásköze éppen olyan fontos, mint 
bármelyik felvonása. Szép, kellemes, ele* 
gáns színházban, ahol a szünetekben jó 
publikum hullámzik, szivesebben ül az 
ember, mint másutt . 

A Medgyaszay-szinházat remekbe épi* 
tet ték. A pénzt zsákból szórták minden 
kicsi részletéhez, ahogy Vámos igazgató 
maga m o n d j a : tudatos baleksággal. Két 
millió koronába került, egy féléve kezd-
ték, már kész. Csak szakember érti, hogy 
ez milyen példátlan tel jesí tmény a hábo* 
rus anyagbeszerzési nehézségek és muns 
kás=nélkülözések közepette. Azonkívül 
dr. Lechner Jenő műegyetemi magánta* 
nárnak, aki a színházat tervezte, le kel* 
lett győzni mindazokat a nehézségeket, 
amely a bérházban való építkezéssel jár* 
nak: a távozó kereskedők sok ügyes-ba-
jos akadálya, a füstelvezetés a lakáso* 
kon keresztül, a lakók pincéinek a hábor* 
gatása és még ezer egyéb baj . De a ki-
tűnő műépítész minden nehézséget meg* 
oldott és bravúros munká já t még egy re* 
korddal tetézte: a Medgyaszay=szinház 
teljesen magyar produktum, minden 
anyaga magyar gyártmány, minden rész-
lettervezője magyar művész. Az első 

nagy sikert ebben a színházban Lechner 
ara t ja : a megnyitás után egy csapásra 
hires színházépítő lesz belőle. 

Az Eskü-téri hid tövében van az u j 
színház bejárása. A graciózus és finom 
márkir már ízlést és elegánciát mutat . 
Ahogy aztán belép az ember az előcsar* 
nokba, meg kell állani, olyan szép. Jó* 
zsef nádor*korabeli pesti empire a szin* 
ház stílusa, körülbelül az a stilus, amely 
a Nemzet i Kaszinó vagy a Lloyd*palota 
belső berendezésének elegáns kellemét 
adja . 

Ez a vesztibül a maga zöld dór osz* 
lopaival, a mennyezetnek kazet tákba sü-
lyesztett reliefjeivel, végtelen kellemes 
és finom benyomást ad. A mozaikpadlón 
négy kirakott csoportozatot lehet látni: 
négyféle táncos párt . Ezek a mozaikok 
Unghváry Sándor, a kitűnő fiatal festő-
művész tervei után készültek, általában 
a szinház pikturális munká já t mind 
Unghváry végezte, mint ahogy a relief* 
munkák mind a kitűnő nevű Füredi Ri* 
chárdtól valók. Ebben az előcsarnokban 
van a ruhatár is, amelynek S=alakauan 
haj l í tot t asztala (hogy a lejárás prakti* 
kusan kényelmes legyen) nem olyan min* 
denféle ruhatári asztal, hanem bútorgyá-
ri ritkaság. Cseresznyefából való, olyan 
fekete intarziákkal, amelyeket művész 
tervezett . Ilyen ruhatári asztal aligha van 
egész Európában. 

Az előcsarnokból három nagy a j tó ve-
zet a nézőtérre. Tükörüvegaj tók ezek, 
mögöttük gazdag portière, amelynek 

A MEDGYASZAYsSZINHAZ KERESZTMETSZETE 

Dr. Lechner Jenő rajza 



8. oldal , SZÍNHÁZI ÉLET 

egyik oldala zöld, a másik oldala arany* 
sárga: a függöny nehéz szövetének a szi* 
ne finoman kvadrál kifelé is, befelé is. 
Ugyancsak ebből az előcsarnokból vezet 
a nézőtér mentén egy hosszú, elegáns 
folyosó a szinpad mellé, és vezet egy 
oszlopos lépcső az igazgatósági irodák» 
hoz és a páholyokhoz. Ez az utóbbi lépcső 
lefelé is folytatódik: a szuterrénben van 
a büffé. Köröskörül bársonypamlag, a 
büffé*asztala éppen olyan, mint a ruha« 
tári asztal, butorgyártási remekmunka. 

Az előcsarnokból behunyot t szemmel 
a nézőtérre lépni és ott hirtelen szét-
nézni, valóságos tündérálom. Gyönyörű 
kis szinház, az egész kont inensen pár já t 
kell keresni. Az erősen lejtő földszinten 
tizenhét sor piros plüsfotel, kényelmes, 
széles zsöllyék, darabja drágább volt öt-
száz koronánál. Oldalt nemes empire*pil* 
lérek öt=öt mezőre oszt ják a két falat 
jobbról és balról. A pillléreken utánoz* 
hatat lanul kedves falikarok. A pillérek 
fejénél friz fut végig a falon. A friz kö* 
rülbelül bizonyos drága alturien*tányé-

t BÁRÓ HERCZEL MANÖ 
Vadász Miklós rajza 

rok széldiszének művészi ha tásá t utá-
nozza. Két*két sárga és fehér relief kö* 
zött van egy dekorativ panneau. A re* 
liefek szinpadi figurákat ábrázolnak, a 
panneauk pedig allegorikus festmények. 
Gyönyörű. Ala t tuk a falat nehéz sárga 
selyemtapéta bori t ja . Szemben a szín* 
padra hatalmas bayreuthi függöny bo* 
rul, a drapériája sárga, minta selyemta-
péta, görögös ráncokkal, maga a függöny 
bibor plüss, pompéj i modorban függőié* 
ges aranyhímes levélsorok oszt ják több 
mezőre, minden mezőben egy-egy appli* 
kált szines selyemfigura. Ezeket az appli* 
kációkat, amelyekről még laikusok is 
beszélni fognak, özvegy Mirkovszky Gé* 
záné csinálta Unghváry . tervei után. 
A bayreuthi függöny drapér iá ja felett 
folytatódik a fríz. A reliefek a Szent* 
ivánéji álmot, mint tökéletes színmüvet, 
a Don Jüant, mint tökéletes operát, a 
Hof fmann meséit, mint tökéletes operet* 
tet ábrázolják, a negyedik relief pedig 
egy balletsjelenettel teszi teljessé a mü* 
fa jok apotheozisát . A négy relief közöt t 

három panneau a felhőt, a napot és az 
é jszakát ábrázolja. 

Ha az ember most háttal fordul a szín* 
padnak, az erkély tűnik elé. Bűbájos kis 
erkély: két piros zsöllyesor van ra j t a és 
ezek fölött ha t páholy. Ez a hat páholy 
elragadóan kedves: pazar és gazdag ka* 
l i tkáknak látszanak, antik drapériájuk a 
párisi Nagyopera páholyaihoz teszi őket 
hasonlóvá. Az erkély mellvédjén is fr iz: 
egy*egy relief a görög tragédiát és a 
görög komédiát ábrázolja, közöt tük egy 
panneau szép festménye, vándorszínészek 
biedermeyeres ekhós szekerét ábrázolja. 
A kocsin ülő hölgyek közöt t meg lehet 
ismerni Medgyaszay Vilmát, a kocsi 
mellett pedig fehér cilinderrel az igaz* 
gatót, Vámos Árpádot . A páholyoknak 
hátrafelé elegáns és pompázó kis p ro j 
menoir*erkélyük van, amely nyitot t és a 
vesztibül fölé ugrik ki. 

Az első zsöllyesorból a zenekarba is 
lehet vetni egy pillantást. Bayreuthi elv 
szerint épitet t láthatat lan zenekar. Ez is 
minden komfor t ta l fel van szerelve: a 
ta la ja parket t . A karmester a szinpadi 
személyzettel: ügyelővel, rendezővel, füg» 
gönyhuzóval nem csengő, hanem fény-
jelek u t j án érintkezik. Fényjelek u t j án 
tud ja ma jd dirigálni a színpadon látha* 
tat lan külső kórusokat is. 

Mindez eddig a néző birodalma. És 
hasonló benyomás kél a színházi szak-
emberben is, aki felmegy a színpadra 
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megnézni a technikai felszerelést. A szin* 
pad a modern szinjátszás minden eszkö* 
zével tökéletesen fel van szerelve. Tiz 
méter a mélysége, a szinpadnyilás tizen* 
egy méter, maga a szinpad hét méter 
széles és öt méter magas. Hátul a leg* 
modernebb körhorizont van ráépítve, 
amely tel jes csillagos ég és bármilyen 
égbolt illúzióját tud ja adni, hozzá a leg* 
agyafúr tabb és legraffináltabb szinező-
gépek. Vámos Árpád sz ínpadtechnika i 
találmánya a felső rivalda-sor, amely az 
alsó rivaldának a szinész*arcokra vetet t 
árnyékát ki t ud j a küszöbölni. Van a 
színpadnak egy hatalmas ref lektorhidja 
is, erről esőt, havat, tüzet, vizet, villá* 
mot, felkelő holdat, naplementét , minden* 
féle természeti tüneményt tökéletesen le* 
het vetíteni magáról a színpadról. 

A szinpad hátsó harmadának a desz* 
ká ja olyan, mint a gyerekek összerak-
ható fakocka*játéka. Teljesen szét lehet 
szedni ezt a részt apró darabokra, hogy 
mikor szükség van rá, alulról jöhessen 
fel lépcső a diszlet túlsó végén, vagy egy 
hegy te te jének az illúzióját lehessen 
megcsinálni, a túlsó oldalon lefelé haladó 
völggyel. Ez a szinpad mindent tud. 

A szinpad alatt külön helyiségei van-
nak a különféle műhelyeknek és van zon* 
goraszoba is, kazánterem, meg egyéb. A 
szinpad mellett két emeletsoron tizen* 
négy tágas és modern kényelemmel be» 
rendezett öltöző. És végül hátul egy aj tó. 
Hova lehet itt k i ju tn i? A Duna*utcára. 
Közben a két utca között az egész töm* 
böt az u j szinház mindenféle helyisége 
foglalja el. 

A Medgyaszay-szinház — a háború 
alatt — valóságos építészeti csoda. Euró* 
pában a pár já t keresni kell. Az igen 
nagy siker fele ez 

mmjp FEHÉR DARAB. Szó van arról, 
• hogy legközelebb fehér darab kerül 

h. t T j szinre a Magyar Színházban. Az uj 
À^û^aJ darab szerzője Vágó Géza, érdekes* 

sége pedig az, hogy mindössze két 
szereplője van, cllőrcláthatólag Bay or Gizi és 
Törzs Jenő. Valaki azt kérdezte Vágótól, hogy 
fehér*e az uj darabja? 

— De mennyire! — szólt a szerző. — Hogy 
is lehetne más, mint „fehér" az olyan darab, 
amelyben nincs is — harmadik. 

SZILAGYI RÓZSI PAULAY ERZSI, 
Belvárosi Szinház: „Tilla". Papp f'Av 
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Szervezkednek, szervez, 
szerve iked 
nek, kedves Szerkesztő ur. szervezked-
nek. Mindenki szervezkedik kérem. Oly 
szomorú vagyok. Amerre járok, amerre 
kelek, ahová esetlek és ahová botlok 
esetleg, mindenütt csak szervezkednek. 
Vörös meg fehér, meg kék, meg zöld 
plakátok ragadnak a tőlem már megszo-
kott utcákon a házfalon, minden plaká-
ton szervezkednek. Szervezkedjünk! Szer-
vezkedni! Szervezvezkedési! szervezke-
dését szervező! Mit tegyek itten, kihez 
forduljak, hová legyek kedves Szervez* 
kesztő ur, mit szóljak, mit mondjak én? 
A polgárok szervezkednek, a hat kerü-
leti polgárok a kerületben, a kilenckerü-
leti polgárok a kilenc kerületben, mind 
a kerületben, azután a katonák szervez* 
kednek, úgymint tisztek szervezkednek 
és katonák szervezkednek, azután altisz* 
tek szervezkednek, azután rokkantak 
szervezkednek, azután kereskedő se gé-
dek szervezkednek, azután magántiszt-
viselők szervezkednek, azután meg a 
gimnazisták szervezkednek, azután nyug-
dijasok szervezkednek, de nem azután, 
hanem egyszerre kérem, mind egyszerre, 
csak ugy mondom, hogy azután ahelyett 
hogy és kérem. A halál évei megakad-
tak, megint élnénk vagy mi, s az elre-
kedt jajt, az ocsúdó lelket, a borzadályt 
és szenvedést, vagy az örömöt és meg-
szabadulást ki veszékeli, ki zengi s 
zúgja! ki harsonázza most? Szervezkedő 
nek. Teli van a szép magyar hon cseh 
meg román meg szerb ruhás gyöngédte-
len emberekkel. Ki könyököl le busulni, 
ki sóhajt egy hosszút Kárpátoktól Ad= 
riáig? Szervezkednek, szervezkednek. 
Az özvegyek meg az árvák, akiknek 
miridenök a temetőben van, az özvegyek 
meg az árvák szervezkednek. Az újság; 
irók szervezkednek. Az irók szervezked-
nek. A színésznők meg a színészek szer-
vezkednek. Ugy-e Szerkesztő ur, ugye--
bár ez lelkesíti önt legközelebbről, ez 
hogy a színháznál szervezkednek. Szer* 
vezett színésznők és színészek lesznek 
most már Pesten. Olyan szomorú va-
gyok, ne tessék haragudni. Elismerem, 
hogy szervezkedni kell máma, elismerem 
én. Nem tudnám valami könnyen iga-
zolni magamat, hogy hát mért vagyok 
olyan szomorú. Elpróbálok képzelni egy 
szervezett Márkus Emiliát. Nem tudom 
elképzelni. Kihullottam o világbúi. Jaj 

hát egy szervezett Nyarai. Tóni hát szer-
vezve vagy? Végem van. Egy Nagy 
Jenő, teszem azt, aki szervezve van, hát 
él az tovább, hát élhet az? Hogy vagy 
Nagy Jenő? Te mesélted nekem az ifjú-
ságban, a Bohém-kávéházban, hogy ni-
kor Debrecenben pályáztál mint kezdő 
kardalos, hát a kvártélyodon olyan ke* 
mény deszkán háltál, hogy minden öt 
percben felkeltél pihenni. Szegény Nagy 
Jenő, visszajöttél már a katonaságtól? 
Kérem igen kedves Szervező ur, felnézek 
itt magam egyedül a csillagos égre. A 
A Gönczöl szekerét szétszedik, mert el 
van a rúdja törve. A Sánta Katit, azt a 
szép gyémánt csilagot, aki félkettőkor 
kél fel, felszólitották, hogy már alko= 
nyatkor tessék neki kijönni, mikor a 
többiek jönnek és hogy ne hencegjen 
ugy, a fele fényességét lesrófolták. Attól 
a csábos Vénusz-csillagtól is megvonták 
a villanytöbbletet, meg a Kaszás-fivérek 
fényes kirakatát se szabad most már 
csak egy lámpával világítani. Szegény 
Hold, ábrándom imádott Fensége, látom, 
hogy sáppadsz sáppadozva, halavány--
ságra térsz, tudod, hogy le kell az ural-
kodásról mondani. Jól van csillagok, tu-
dom. hogy a homokról beszéltek, hogy 
az az igazi, a homok, mert abban min* 
den szem egyforma. Pedig nem is ugy 
van, nem, mert a homokban is akadnak 
külön tündökletek, csak tik olyan ma-
gasból nem veszitek észre. Különben 
meglehet, hogy ezentúl eltörlik a homok= 
ban is azt a zavaró csillanást. Most 
nem látni homokat, mert hó vàn rajta. 
Szervezett hólepel. Elmegyek a fák közt. 
Kis ropogások hallatszanak, töreteg 
nesz. sugdolózás. Pszsz, szervezkednek. 

Szép Ernö. 

"fe A MŰSOR. A francia megszálló 
csapatok érkezésére való tekintettel 

y , ^ Zádor Dezső, az Operaház főrendem 
zője akkép állította össze a két heti 
műsort, hogy abban nagyrészt frans 

cia szerzők müvei és francia tárgyú operák, 
mint a Bohémélet szerepelnek. Természetes do= 
log, hogy ez a speciális müsortervezet nagy 
gondot okozott Zádornak, aki igy sóhajtott fel: 

— Nagy munka volt, nehéz munka volt, de 
azért még mindig elég jól jártam. Istenem, mit 
is csináltam volna, ha Budapestet — szerb 
csapatok szállták meg. 



PETHÖ ATTILA, PAULAY ERZSI 
Belvárosi Szinház: ,,Tilla". Papp felv. 
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PREMIER UTÁN 
Elmondja : H E R C Z E G F E R E N C 

Talán soha még színdarabom sorsára 
nem voltam olyan kíváncsi, mint a Til* 
Iáéra. A darab beállítása sok tekintetben 
művészeti experimentum volt és a be» 
mutatóselőadásnak kellett több fölvetett 
kérdésre válaszolnia. Experimentum volt 
a darab formája, a színház megválasztása, 
a szereposztás, sőt még a kiállítás is. Azt 
hiszem, a kísérlet nem sült el rosszul. 

Beszéljünk mindenekelőt t a színházról. 
A Belvárosinak van egy nagyszérű erős* 
sége: a fiatalsága. Ez annyit jelent, hogy 
Bárdos Ar túr színházában ismeretlen fos 
galom a művészet két főellensége: a blas 
zirtság, a színészi önérzet túltengése, 
amely előbbsutóbb mindig modorosság* 
hoz és fegyelmezetlen já tékhoz vezet. 
Igazán élvezet Bárdosékkal együtt dois 
gozni. ö k szolidárisak a szerzővel, csodás 
latosan respektál ják az irodalmat, nem 
sajnálnak a darabtól semmi fáradságot, 
náluk igazán próba a próba, amennyiben 
egysegy jelenést t ízféleképpen is beállíta* 
nak, hogy megkeressék a kínálkozó lehes 

Dr. HALÁSZ LAJOS, az uj sajtófőnök 

tőségek közül a legjobbat. Jó rendező, jó 
színész csak az lehet, aki teli van hit tel 
és if júsággal és nem véletlen, hogy az 
igazi nagy művészek ősz fejjel is fiatal 
lelkűek. 

Paulay Erzsi, aki mint Tilla meglepes 
tést szerzett a sa j tónak és a közönségnek, 
nekem nem volt meglepetés. A múltban 
— nem is tudom, miért — valami különös 
köd homályosí tot ta el az ő művészi pro= 
fiiját és én nagyon örülnék, ha némi. cse* 
kély részem lehetne abban, hogy a jövő* 
ben helyesebb világításban álljon a kö* 
zönség előtt. Meg kell különben mondas 
nom, hogy a művésznő az első próbára 
készen hozta Tilla alakját , neki már csak 
arra volt szüksége, hogy összeegyeztesse 
a maga já tékát ú j kollégáiéval. 

Mondom, Paulay Erzsi nem lepett meg, 
de meglepett Petheö Atti la. T u d t a m róla. 
hogy elsőrangú tehetség, de nem tudtam, 
hogy ennyi férfias erő, sőt szilajság is 
van benne. N e m vagyok próféta, de fos 
gadni merek, hogy nagy jövő előtt áll. 

Még két szót a kiállításról! Kötö t tem 
magamat hozzá, hogy a díszletek, a das 
rab stílusához mérten, vázlatszerüek les 
gvenek. Az intérieur egysegy tárgyát 
hangsúlyozzuk, a többit csak jelezzük. 
Például: három szék egy irányba fordítva, 
a há t té rben kék ég, más semmi — ez a 
tengerpart , a s trand. Vagy: két sárga fal 
szögbe állítva, egyiken fehér kandalló., 
lámpával, a másik falon empirspamlag, 
fölötte ovális keretű kép, más semmi, — 
ez Tilla szalonja. Bárdos Artúr nagy 
passzióval kapta fel a „sűrített díszletek" 
ötletét, Feiks Alf réd és Péter Sándor pes 
dig ötletesen és művészi megértéssel megs 
csinálták. Az egyhangú magasztalásból, 
amely nekik ezért kijárt , arra szabad kös 
vetkeztetnem, hogy ez az experimentum 
is sikerült. 
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A FOPÉNZTAROS., Vasárnap 
délelőtt óriási tömeg tolongott a 
Vígszínház elővételi pénztáránál és 
Varga főpénztáros ugyancsak meg* 
izzadt, amíg mindenkit jegyhez jut* 

tátott. 
— Főpénztáros ur, — szólt egy régi isme* 

rőse —• nem sokáig kell már magát strapálnia, 
minden másként lesz. 

— Gondolja? — örvendezett a fáradt fő» 
pénztáros. 

— Hát nom olvasta, hogy az uj kormány 
a legrövidebb idő alatt beszünteti az összes 
jegyeket? 

Papp felv. 
PETHEÖ ATTILA, PAULAY ERZSI 

Belvárosi Szinház: „Tilla". 
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MARYKE 
Irta: S Z O M A H Á Z Y I S T V Á N 

Én nem hiszem, hogy az egész világ* 
történelemben voltak ilyen borzasztó esz* 
tendők, mint a mostaniak. Az ötödfél* 
éves züllöttség és lerongyolódás után, 
most, mikor a megértés valahára vissza* 
tért, olyan percei és órái vannak az em= 
bernek, aminőket más nemzedékek csak 
a lázas álmaikban éltek át. Én már alig 
merek kimozdulni a házból, alig merek 
újságot venni a kezembe, mert egyebet 
se hallok, olvasok, mint hogy virágzó, 
fiatal életek huszonnégy vagy negyven* 
nyolc óra alatt elpusztultak. Akivel a 
mult héten még beszéltem, az ma holtan 
fekszik, aki velem együtt siránkozott 
ezeken a kétségbeej tő vigasztalanságo* 
kon, az ma már maga is néma és hideg 
és messze, tul a pesti házakon fekszik 
odakünn a hó alatt. Máskor tiz év alatt 
se pusztult el annyi ismerősöm, mint 
most egy hét alatt. Már el se tudom kép* 
zelni, hogy valamikor rend, nyugodtság 
és béke is lesz a világon. 

Kedden este ütöt tek fe jbe azzai a 
hirrel, hogy a kis Drasche-Lázár Mary 
az édesanyjával együtt meghalt spanyol 
betegségben, s mikor e sorok megjelen* 

f DRASCHEsLAZÁR MARY 
önarckép 

nek, a drága, okos szemek fölött már el 
is mondták az utolsó búcsúztatót . Har* 
madfél hónappal ezelőtt én fedeztem fel 
őt a Színházi Élet-ben s egyúttal közöl* 
tem néhány karr ikaturáját , melyet a tátra* 
lomnici nevezetességekről készitett . Ha 
rágondolok tipegő, kis alakjára, a kedves 
mosolyra, melylyel a gyönyörű nyári 
napokon a hallban, a terraszon, az erdei 
uton járt, ma jdnem ugy megsiratom, 
mint a sa já t gyermekemet. Ilyen komoly, 
ártatlan, bá jos kis teremtésteket nem is 
igen lehet látni másutt , mint az angol 
regényekben. A Tauchni'tz*könyvével, 
ra jzmappájáva l s egy sereg ceruzával fel* 
fegyverkezve bolyongott ide*oda a nagy 
szállodába!! s ha valami művész, iró vagy 
más eféle rendszertelen alak került a 
közelébe, azt rögtön lerajzolta a mappá* 
jába. A nap nagyobb részében rajzolt , 
radírozott és modelleket keresett s nem 
volt az a morózus művész, aki mozdulat* 
lanul és őszinte komolysággal ne ült 
volna husz percig a nagy clubfateuillben, 
ha Maryka ráparancsolt . Egész kis kol* 
lekciót gyűj tö t t igy össze s nagyon fé* 
lénken, nagyon lámpalázasan kért meg 
engem, hogy a ra jzai t ad jam ki a Szín* 
házi Élet-ben. Az t hiszem, kevés boldo* 
gabb kis leány volt a földön nála, mi* 
kor a gyűj temény a nyáron csakugyan 
megjelent. 

A szive elfacsarodik az embernek, 
mikor arra gondol, hogy az ilyen bá jos 
és drága kis teremtések, akik eddig csak 
a bámuló szemüket meresztet ték rá az 
ismeretlen életre, igy, egyik éjszakáról a 
másikra, odakerülhetnek a hideg föld 
mélyébe, âhol csak kialudtszivü vének* 
nek volna a helyük. Hogy ennyi graciózi* 
tás, életkedv és tehetség pár nap alatt ki* 
aludjék és semmivé legyen. Hogy a Ma* 
ryke csöndes járása, szelid nézése, jó» 
kedvű csicsergése mindörökre belevesz* 
szék a sötétségbe: ez olyan kegyetlensége 
a körülöt tünk ólálkodó végzetnek, mely* 
ben még a legbölcsebb filozófiával sem 

• lehet megnyugodni. 
Amikor a nyáron Marykét először 

láttam, eszembe ju tot t egy másik, hozzá 
hasonló bakfis*lányka, aki valamikor, 
huszonöt évvel ezelőtt, ott korzózott csa* 
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ládjával a veszprémi főtéren. Negyed-
század óta nem lát tam s most egyszerre 
kiderült róla, hogy ő a mi kis tátrai mü* 
vésznőnknek az édesanyja. Milyen furcsa 

és sírnivaló álom az élet! Egy-két stáció 
és a csöppség maga is komoly mamává 
lett, aki némán és sápadtan gardírozta 
el kislányát még a föld alá is. 

E G y RÉGI FOTOGRÁFIÁHOZ*) 
IRTA: FEDÁK SÁRI 

Egy kis elsárgult, fakó fotografia van 
előttem és ugy el tudom nézni, de ugy 
el tudom nézni, hogy majdnem beszélni 
kezdek hozzá. Egy csúnya kis nyolcéves 
leány, fiúsra nyirott hajjal , nagy kezek* 
kel, nagy lábakkal, egy hallatlan komoly, 
inkább szomorú arccal. Valami kis örö* 
met érzek, hogy a képen nem látszanak 
a szeplők, mert olyan voltam, mint a 
pulykatojás. Alig hiszem el erről a kis 
félszeg figuráról és buta kis pofáról, fius 
kinézésről, hogy a legkomolyabb és leg* 
szomorúbb gyerek volt talán az egész 
világon. 

*) A Színházi Elet karácsonykor megjelenő 
Művészeti Almanachjában benne van egy fos 
tografiája Fedák Sárinak ötesztendős korából. 
Ehhez a képhez irta Fedák ezeket a megkapó 
sorokat. 

N e m tudorn elhinni, hogy ugyanez a. 
kis ruha volt az, — sötétkék trikószövet, 
fehér zsinórpkkal — ugyanez a két csám* 
pás, gombos cipő, amiben mindég elszök* 
tem hazulról, ki a mezőre. Beregszász 
mellett van egy rengeteg nagy mező, 
ugy hivják: a Csigaszug, az én meghitt 
barátom, bizalmasom. Naplementekor 
szoktam volt oda szökni, mikor már 
egy lélek sem jár t arrafelé. O t t aztán 
kinyilt az én kis fantasztikus, bolond 
lelkem. Színházat já tszot tam. Volt ott 
egy magányosan álló kis nyírfa, az volt 
a partnerem. Annak beszéltem, sírtam, 
kinevettem, gúnyoltam, megráztam, meg* 
cirógattam, rákiáltottam, megint könyö* 
rögtem. Képzeletben mindig hallottam, 
hogy a nyírfa mit felel nekem vissza. 
Egész dialógok voltak közöt tünk. Mikor 
egy kis szél fu j t és a kis vékony fa ide* 

HERCZEG JEN'Ö BEREGI OSZKÁR 
Apolló Kabaré: „Végjelenet". Papp felv. 
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o d a haj longott , akkor olyan szindarabot 
já tszot tam, ahol királyné voltam, halálra 
Ítéltem a nyírfát, az könyörgött , hajion* 
gott, sírt, de a királyné büszkén elfor* 
dult, aztán lassan leszakított pár virá* 
got, s a halálba induló királyfinak nyuj* 
to'tta — azaz rákötöt te a fára — és las* 
san hazafelé indult. Éppen hetet haran* 
goztak a városban, akkor még egyszer 
visszanézett s megsiratta a szomorúan 
haj longó nyírfát, aztán usgyé, meg sem 
állt hazáig. A királynő félt, hogy meg* 
verik a pipaszárral. Hát még ha kitudó* 
do t t volna, hogy komédiát já tszot tam! 
De nem tudódot t ki, mert a csigaszugi 
ré t volt a legjobb bará t ja ennek a buta 
kis pofának, amelyet ugy el tudok nézni! 

Ki hinné, hogy ezt a kis nyolc éves 
kisleányt már megmérgezte a színház és 
csak akkor volt boldog, ha egyedül lehe* 
te t t az ezer ábrándjával , lehetetlen álmá* 
val. Miért is irom, hogy lehetetlen ál* 
mával. Mert honnan vettem volna én bá* 
torságot valaha legmerészebb á lmomban is 
arról ábrándozni, hogy azokat a csiga* 
szugi mezei virágokat egy napon — Já* 
szai Mari nagyasszony fogja nekem el* 

küldeni? Ez pedig igy tör tént . A minap 
ért engem ez a legnagyobb megtisztelte* 
tés. A virágot lepréseltem, a cédulát, 
amit hozzá irt, berámáztat tam. N e m me* 
rem megirni, mi volt a cédulára irva, 
mert még majd egyesek azt mondják , 
hogy hencegek. De azért talán mégis 
megmondom, mi volt a cédulára irva. 
Azér t mondom meg, mert még életem* 
ben semmire nem voltam ilyen büszke. 
Az volt a cédulára irva, hogy a nagy Zsa* 
zsának — Mária. 

Na , csúnya, kis komoly pofa ezen a 
fakó fotográfián, ezt csak nem álmodtad 
a csigaszugi réten! 

A Várszínházát II. József császár építette 
1787*ben a feloszlott karmeliták templomából. 
Az első előadást ez év okt. 25*én tartották egy 
nemes ifjakból alakult társulattal. Az igazga* 
tók sorra buktak benne s csak miután az ud* 
var kívánságára a Várszínházát a pestivel 
egyesitették, élhetett meg a Várszínház a pes« 
tinek rovására. Mind a két színház természe* 
tesen német volt; az első magyar előadást Ke* 
lomén László igazgató tartotta: 1790. október 
25*én. A színház 1200 nézőt volt képes befő* 
gadni. 

Herczeg, Haraszthy Miéi, Poór Miklós 
Apolló Kabaré: „Pusztai ház". Papp felv. 

GÓZON, HARASZTHY 
Apolló Kabaré: „Pusztai ház". Papp felv. 
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FIATH IRMA 
•peraénekesnő, Anthes mester kitűnő tanítványa e hó 18>án mutatkozik be a Zeneakadémia 
hangversenytermében a főváros közönségének Antalffy Zsiros Dezső zeneakadémiai tanár 
orgonahangversenye keretében. A művésznő Schubert néhány dalát, Tannhäuser Erzsébet 
belépőjét és az Aida nagy áriáját fogja énekelni. Hatalmas drámai hanganyaga és gondos 
zenei készültsége a főváros intimebb zenei kc reiben már őszinte elismerés tárgya és kétség« 
telen, hogy a művésznő bemutatkozása a korr oly zenei sikereknek csak első etappja leend. 

FELOSZTÁS. Feld Zsigmond tata 
boldogságtól sugárzó arccal szól 
Mátyás fiához: 

—- Matyikám, ezer szerencse, 
hogy bérbe adtunk a színházamat 

- - Miért? 
—- Hát mért? Ki megy manapság a Fcldbe? 

KIS KOMÉDIA. Steinhardt és 
Rott villamoson mentek a minap. 
Mikor jegyváltásra került a sor, 
Steinhardt két átszállót kért. 

— Hová tetszik átszállani — kér« 
a kalauznő. 

Kristály-Palotából a Foliesba — hang* 
a válasz. 
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v\> 

Ugy véltem, ha végre 
Itt lesz a béke 
Egyszer, 
Megyszünik a jegyrendszer. 
Nem csuda hát, hogy szivem csalódást 
S szemembe könny fut, ni, [érez 
Hisz most már nem csak cipőhöz s 
Szenvedélyhez [kenyérhez, 
Is csak jeggyel lehet jutni. 

Célszerű 
Megállapítani, hogy a Tilla már 
Talán 
Egy évszázad óta népszerű. 
Itt a 
Régi regényrészlet, mi ezt bizonyítja: 
„Sejtelmes tűzzel sütött a hold, 
Erösebben, mint a nap, 

S meglátni öt és megszeretni, 
Csak egy Tillanat 
Müve volt." 

Bármelyik bús és fura, 
Nálunk most most csak a Belvárosi 
Van hajója és ágyúja. [Szinháznak 
Nem érted 
Okát e csodának? 
Megmondom kérlek, 
De köztünk marad: 
A Belvárosi következő műsorának 
Nagy ágyuja az uj Hajózdarab. 

Tisztelt 
Kollégáim alig várják, 

Jíogy kinevezzék a művészeti minisz-
A művészek apraja-nagyja [tert. 
Mind esküszik, hogy e kinevezést 
Csak közérdekből óhajtja, 
Nincs hátsó gondolata semmi 
S biz isten, nem akar 
Művészeti miniszter lenni, 
Nem ilyen önző és hitvány; 
Kedves kolléga, elhiszem, 
Hogy nem akarsz miniszter lenni, 
Csak államtitkár. 

(lengyelke) 

KÖVÁRY GYULA, HOMOKI PAULA 
Apolló Kabaré: „Házőrség". Papp felv. 
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Vica dalaii 
Nem volna igazi szobaleány Vica, ha 

nem dalolna. À pr imadonna Vicájáról , 
Fedák Sári, akarom mondani Szilassy 
Zozó szobalányáról van szó, levelesai 
Leveles Viktóriáról, aki most esténként 
felveszi a Magyar Színházban stilizált 
parasztruháját . Ä dalok szövegét Gábor 
Andor irta, a verseket Szirmai Alber t 
zenésitette meg. Hogy azután formás, 
pompás két nóta lett mndegyikből, azt 
e helyen már nem is kell felemlíteni. Any* 
nyi bizonyos, hogy ha az idén lesz mulat* 
ha tnék juk az embereknek, a „Majd a 
Vica" vidám nótá ja sehol sem fog hiá* 
nyozni a műsorból! 

Az első dal bánatos, csöndes magyar 
nóta . Igy hangzik: 

Szomorú fűz lombja alatt születtem. 
Szomorú volt a mennybolt is fölöttem. 
Ahol járok, hervadnak a virágok. 
Megrikatom ezt a vidám világot. 
Aki t én szeretek, akit én szeretek, 
Soha, soha, soha, soha azé nem lehetek. 

Szerelmes lett az én szivem hiába, 
Tündérkirá ly legkisebbik fiába. 
Tündérország tul hetedhét határon, 
N e m vihet el engem oda a párorn. 
Aki t én szeretek stb. 

Kis királyfi, szép királyfi, szere 'mem. 
Deli vállad hadd még egysze-
Hadd még egyszer csókolnom a piros 

[szád, 
Hir se kerül többé rólam tehozzád. 
Aki t én szeretek stb. 

Zongora előtt ülve, csendes szomorú* 
sággal énekli ezt a dalt a „Majd a Vica" 
második felvonásában Fedák Sári, azután 
ellöki maga alól a széket és zongorázva, 
táncot járva dalolja a friss, ropogós ma* 
gyar nótá t : 

Elszakadt a zsá-zsá*zsá-zsá*zsák, 
Kiömlött a má*má*má*má*mák. 
Vica, Vica, Vica, Vica, 
Rúgja meg magát a cica 
Hát ra megy a rá=rá-rá*rá-rák! 

De kövér a pé*é*é=é*ék, 
A szilva de ké-é*é-é*ék. 
Vica, Vica, Vica, Vica, 
Rúgja meg magát a cica 
Csókolódzni ké*é*é*é*ék! 

K ö k é n y I lona 
Ma újra ott énekel, ahol legelőször, az Ans 

drássysuti színház színpadán, — ahonnan eb 
• indult. Ereje és művészete teljében napról; 

napra nagy sikert arat. Az egyik nagyszerű 
kupiéját, amelynek szövegét Gábor Andor 
irta, teljességében itt adjuk: 

Nem ismerek rá Aladárra 
Orosz fogoly volt három évig 
A férjem, az Aladárom, 
De elszökött Szibériából, 
S megérkezett haza e nyáron. 
Szegény fiu, mennyire más lett, 
A hosszú fogság megviselte ... 
Meglátszik rajta, hogy iszonyúan 
Szenvedhetett a testedelke. 
Hogy elment csupasz volt a képe, 
S bajusza lett és nagy szakálla. 
Mondtam magamban: Isten, isten, 
Nem ismerek rá Aladárra. 

Amikor elment, oly finom volt, 
Ugy bánt velem, mint patyolattal, 
Annyit evett, mint egy madárka, 
Beérte egy pici falattal. 
És most eszik három helyett is, 
És mint a pokróc oly goromba, 
Ha egy szót is ellene szólok, 
Lecsap rám, mint egy kézUbomba. 

RÓZSAHEGYI KALMAN 
Apolló Kabaré: „Birtokpolitika". Szép rajza 
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Ha igy halad, hát esedékes, 
Hogy meg fog verni nemsokára .., 
Mondom magamban: Isten, isten, 
Nem ismerek rá Aladárra. 

De férjecském, kis Aladárom, 
Átesett még egy változáson, 
Övé e változás fejében 
Egész lelkes csodálkozásom. 
Azelőtt, hogyha közeledtem 
Hozzá, gyöngéd, hitvesi csókkal, 
Hogy ugy mondjam: elhárított ö, 
Hogy ugy mondjam: hitvesi szókkal. 
Most kérem ... máskép van ez is most... 
Es e másképnek nincs határa. 
Mondom magamban: (lekopogja) Hála Istent 
Nem ismerek rá Aladárra! 
Nem ismerek rá Aladárra! 
Végre! valahára! 
Most ismerek rá Aladárra! 
H 11f J I ^Tm l > * >'*'T>*'~U» 

A nemzeti színészet hatalmas eszköze a 
nyelv művelésének, terjesztésének és megked* 
veltetésének. A nemzet nyelvében s nyelve 
által él. • Klestitjszky László. 

WSrJ 

î f f rmm 

» f i « te 

HERCZEG, BEREGI OSZKÁR 
Apolló Kabaré: „Végjelenet". Papp felv. 

Kiss J ó z s e f n é l 
Teaasztalka mellett, öblöß szalma* 

fonatu fotelben ül kockás házikabátban. 
, Épp teázott és vajaskenyeret evett, ami* 

kor bevezettek hozzá. N y ú j t o t t a a kezét.. 
Vékony, finom, parányi gyermek*kezét 
elfogódva fogtam meg, óvatosan, mint 
valami gyenge, törékeny virágot. Csodá* 
latosan apró, puha ez a kéz, mintha egy 
hatéves fiúcska keze volna. Észrevette,, 
hogy feltűnt nekem. 

— Telts szobrászművész mintázta a-
kezemet. Megmutatnám, de el van téve, 
nehéz volna most előkotorászni. 

Csakugyan bámulatraméltó ez a kicsi 
sovány kéz. És az egész ember szelid és 
kicsi, ha nem volna olyan tiszteletre* 
méltó, azt kellene hinni róla, hogy olyan, 
mint a gyerek. Csöndes, kimért hangon 
beszél, mintha mesélne. Meséje halk mu* 
zsika. A nagyapjáról mesél, aki pogrom 
elől menekült Litvániából. Rigában kán* 
tor volt Reb Mayer Litvák és gyönyö* 
rüen tudot t énekelni és még gyönyörűbb 
ben tudta nyelni a bort. Mindenképp jó 
torka volt az öregnek. Borsodban, Tisza* 
csegén laktak, amikor hire jött , hogy 
jön Litvák. Édesanyja rögtön bort készí-
tet t az asztalra. Aztán Litvák megérke* 
zett, aztán Litvák ivott, aztán Litvák 
dalolt. Dalolt estig, dalolt még tovább. 
A zenei tehetségét tőle örökölte a csa* 
Iád. Némelyikben ez ugy nyilatkozott 
meg, hogy szépen tudot t énekelni, né* 
melyikben ugy, hogy szépen tudot t ver* 
selni. Bermann Stefánia, valamikor ünne* 
pelt p r imadonnája a régi Nemzet i Szin* 
háznak, szintén Litvák*unoka volt. 

Mikor a családjáról beszél, közbe*közr 
beszól az asszonya is. Egy aranyos ke-
délyű, mindig*mosolygó, őszhaju anyóka. 
O t t ül mellette egy másik szalmaszéken. 
Bájos, kép, ahogy itt üldögélnek egymás 
mellett barátságos, meleg szobában és. 
boldogan és szerelmetesen és csupa mo* 
solygással néznek egymásra. 

A Mestert üdvözlöm abból az alka* 
lomból, hogy frissen érte meg a hetven* 
ötödik születése napjá t és érdeklődöm, 
hogy érkeztek*e gratulációk és lesz*e va* 
lami ünnepség. H á t bizony semmi nem 
jöt t . A mult években sem emlékeztek 
meg róla. Olyan szomorú, ahogy igy le» 
ir ja ezt a mellőzést és nemtörődömséget . 
Nem érdemli meg. Elhallgat olykor, elré* 
vedezik. Aztán ú j ra mosolyog. 

— De h a lenne ünnepség, — mondj® 
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szeliden — fogadom! Van frakkom, két 
f rakkom van, két f rakkom! 

Az anyóka hirtelen közbevág: 
— N e híreszteld, hogy két f rakkod 

van, mert az egyiket még elrekvirálják! 
Nyáron a hűvösvölgyi szanatóriumban 

volt . Szeptemberben költözött be a Nép* 
szinházíutcai lakásába. A z ó t a sem já r t 
kinn. Jól érzi már magát, de ebben a ve* 
szélyes, nyirkos időben nem szabad ki* 
mennie. N e m ir mostanában. Az utolsó, 
ami t irt, a Charon volt. Sokat olvas 
•most is. 

— Egész életemben — mondja elgon* 
dolkodva — folyton olvastam, mindig 
olvastam. Ez most is a legnagyobb gyö* 
nyörüségem. 

Az irodalomról beszélgetünk, ö r ö m 
ragyog fel a szemében és büszkeség re* 
zeg a hangjában, mikor azokról a ver* 
seiről beszél, melyeket szavalni szoktak. 
A Simon JudiUot még Braziliában is 
szavalják, mondja , és megvan az a jó 
tulajdonsága, hogy mindenki, mindenki 
bőgve hal lgat ja végig . . . Még talán egy 
vers van, amely olyan népszerű előadó* 
vers volna: Schwabennak „Mikor a villám 
l e s ú j t . . . " cimü költeménye . . . És az 

öreg nyugodt, recitáló hangon néhány 
sort elmond a német eredetiből. 

Diskurálunk az ujakról, a nyugatosok* 
ról. Babitsról elismerően nyilatkozik, na* 
gyon tehetségesnek tar t ja . 

Megkérdem, meghivták*e a Vörös* 
mar ty Akadémiára? Nagyon tetszik neki 
az ötlet, hogy Vörösmar ty nevét is meg* 
őrzi egy társaság. Vörösmarty , leg* 
nagyobb és legigazibb klasszikusunk, 
megérdemli ezt. Valami meghivót ka* 
pot t e megnyitó gyűlésre, de arról, hogy 
tagsággal akar ják megtisztelni, nem tud. 

Témák, tervek most is foglalkoztat ják. 
Most készül az „Avar" második kiadása. 
A legnagyobb rajongással beszél a köl* 
tészetről. Nagy öröm az alkotás. A mű* 
vész legboldogabb, ha alkot. 

Abbahagytuk ezt a témát. N e m akar* 
tam fárasztani. Kértem tőle egy fotográ* 
fiát búcsúképpen. Felcsillogott a Mester 
szeme, mint valami mécses és szólt az 
anyónak és a fiának, hogy hozzák be a 
képeket és mutassák meg nekem a Sü-
süt, a Sárikát, a legkisebb unokájá t . Há* 
rom unokája van, ez a legkisebb, ez a 
kedvence. 

Előkerültek a képek. Ragyogó arccal 

KISS JÓZSEF ÉS UNOKÁJA 
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mutat ta nekem a Susut, egy durcás áb* 
rázatu, aranyos, drága csöppséget. 

—- Olyan drága gyerek! — mondta su* 
gárzó arccal, mint a legboldogabb nagy* 
apa —» olyan drága . . . 

Egyik fényképen Kiss József együtt 
van Sárikával, azt adta ide nekem. Nyár i 
felvétel, a fia vet te fel Hüvös*völgyben. 

Mielőtt elbúcsúztam volna, eszembe 
ju tot t még valami. Vá j j on mennyi jőve* 
delme van Kiss Józsefnek? 

Megkérdeztem, 
Nagyot nézett rám a Mester tágra 

nyilt pupillákkal, csodálkozás ömlött el 
az arcán, ma jd a csodálkozás valami kü* 
lönös mosolyban olvadt el. 

— Azt mind magának adom! — mond* 
ta — azt mind magának adom! . . . 

. . . Lassam te t tem be magam mögött 
az aj tót . Indultam a lépcsőház felé. Kü* 
lönös érzések bugyborékoltak lelkem* 
ben, mikor a nagy költő szavai vissza* 
visszacsendültek . . . (b. I.) 

D z s á t a 

ABONYI GÉZA, B. MARTON ERZSI 
Intim Kabaré: „Dzsáta". 

A színpadon kifejezni oly érzelmeket, me* 
Iveket nem táplálunk és az életben eltitkolni 
oly érzéseket, melyeket táplálunk, — ez a leg*  
nehezebb művészet! Lukács Juliska. 

A szeretetet ismeri csupán, a szerel* 
met megveti Dzsáta, a hindu szolga. 
R a j t a megtörik élveteg szerelemre vágyó 
úrnőjének minden csábítása, hatalma. 
Ezt az érdekes témát dolgozta föl a 
fiatal Incze Béla nagyon tehetségesen. A 
vezető női szerepet B. Marton Erzsi, ' a 
Magyar Szinház tagja játssza mint ven* 
dég. Megkapó játéka, pompás megjele* 
nése hódítot t . Kívüle Lándornak, Àbo* 
nyinak van hálás szerepe a darabban. 

A. Dzsátán kívül állandóan nagy sikere 
van a Keringő*király cimii operet tnek s 
a többi számoknak is. 

Az Intim*kabaré u j műsorának bemu* 
ta tó ja december 12*én lesz. Ezúttal kerül 
színre Balázs Sándor „Okos asszony - ' 
cimü vígjátéka, melyben ugyancsak B. 
Marton Erzsinek jut parádés szerep. 
Zihner is szerepel a műsoron egy bá jos 
operettel, melynek „Biedermayer család" 
a címe s melyben a kabaré kedvenc pri* 
madonnája , Szeless Elza, Teleky Ilona, 
Dinnyési Rózsi, Haris, Virágh játszik. 
Kis darabokkal és magánszámokkal sze* 
repelnek dr. Béldi Izor, Gosztonyi 
Ádám. Harmath Imre, Sas Ede, 

Papp felv. 
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Dr. Janovits Jenő, 5.000.— 
Hatvany Lajos 500.— 
Sebestyén Géza 5000.— 
Malmos Róber t 300.— 
Lászlófv Bódog —• — 200.— 
Neményi Lajos színigazgató — 200.— 
Kommen Mária, Nagya tád — 50.— 
Juhász Mariska, T a j n a 10.— 
Dr. Bedő Mór r — 200.— 
Steinhardt és Rott ,  1000.— 

Összesen : 12.400.— 
Eddigi gyűj tésünk összege: 15.935.— 

összesen 28.395.— 

A Ner^zeti Szinház első 10 napi műsora 
1837 aug. 22stől ez volt: 1) Megnyitó előadás., 
melyen szinre került Árpád ébredése és Béli* 
zár," 2) Csalódások, 3) Griseldis, 4) Pajzán 
ifjú. 5) Szapáry Péter, 6) Árpád ébredése és 
Fiatal házasok, 7) Fiatal keresztanya és Tün* 
dérkastély Magyarországon,, 8) Sevillai oorbély, 
9) Angelo, Padua zsarnoka, 10) Kétalaku. 

ABONYI SÁNDOR, B. MARTON ERZSI, KOVÁCS 
Intim Kabaré: „Dzsáta". Papp feiv. 

A s z i n é s z - k a í o n á k é r í 
A Színházi Élet felhívása a közönség* 

hez nem maradt eredmény nélkül. Az 
adományok kimutatása e héten már meg* 
haladja a t izenhatezer koronát . 

Minden adakozó a magyar kulturának 
hoz szép és méltó áldozatot. A magyar 
színészek a békében tréfálni, énekelni és 
nevettetni tudtak, a háborúban szen* 
vedni, vérezni és meghalni. Akik meg* 
maradtak, azok most kétszeresen érde*-
melnek támogatást a Színházi Élet hívei* 
tői. Először mint minden háborút szen* 
vedet t magyar katona. Másodszor mint 
munkása a magyar művészetnek, akinek 
a kezéből a háború csavarta ki a színész 
egyik fő szerszámát: a ruhát . 

E héten a következő adományokat vet* 
tük át : 
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Közkedvelt kitűnő barátunk, Bróm doktor, 
igen rosszkedvűen feküdt le. Egész délután 
lapokat olvasott és azok színházi rovatában 
csupa színészi forradalmakról volt szó. Bróm 
nagyon megijedt. Ha komolyan kitörnek a 
szinészforradalmak, még megesik, hogy nem 
lesznek előadások. Ez nagyon leverte barátun» 
kat, Brómot. 

Rosszkedvűen feküdt le és csak nagysokára 
aludt el. De alig szendergett valamit, már fel* 
riadt. Arra riadt fel, hogy nagy zaj van az 
utcán. Sietve felöltözködött és lement. 

Lent rendkívüli meglepetés tárult a szemei 
elé. Az utcán forradalmi menet jött végig. Kis 
tört a szinészforradalom. A menet élén Gyár* 
fás Dezső haladt egy zászlónyélre tűzött óriási 
memorandummal, amelyet vigan lebegtetett a 
szél. Somlay mögött az Operaház ballctkara 
halat. A lányok kis sansculotteoknak voltak 
öltözve és tánclépésben mentek zenekari kis«» 
rettel. A zenekar a* színészek kedvenc forrás 
dalmi dalát játszota a „Táncos huszárokéból: 

Mondd, barátom, jösszse, jösszsc, 
Esküdjünk hát össze, össze, 
Törjük szét az Ágyú Kat, 
Hagyjuk nékik a lyukat. 

A ballctlányok mögött a Királysszinház, Vás 
rosi Színház és Budapesti Színház egyesitett 
női kórusa haladt, amely a forradalmi indulót 
énekelte. A lányok közben Stoll Károly rens 
dezésében minden gesztusnál egysegy csoko* 
ládéságyut törtek szét, amelyet mindjárt meg 
is ettek. A csokoládét Ruszt József osztotta 
ki egy nagy forradalmi teherautóról. 

A kórus mögött aztán következett a forrás 
dalmi színészek beláthatatlan tömege. Bróm 
konstatálta, hogy már az uralkodó osztályok 

— Népvagyon, óvjátok meg, úgyse! — kiáls 
totta és hazament fürdeni, mert a tolongásban 
több forradalmárhoz ért. 

A tömeg csak hömpölygött tovább. Egy 
része a Vigsíinházból előszedte az Ocskay 
brigadérosból a harci zajt és ezzel rémes lárs 
mát csapva vonult tovább. Másik része az 
Astoriához vonult, ahol a Szincsztanács pers 
manens üléseket tartott. Ezeket a Kossuth 
Lajossutcán álló tömeg lelkesen megtapsolta. 
Több ülést meg is kellett ismételni. Nvilváns 
való zajos siker volt. De Rátkai Márton kis 
jelentette, hogy ő többet nem lép fel, mert 

is csatlakoztak a forradalomhoz. Például 
Lánczy Leó is beállott színésznek és e célból 
az arcát teljesen leborotváltatta. Emiatt sok 
kellemetlensége is volt, mert igy mindenki 
Wekerlének nézte. Viszont gróf Batthyányi 
Tivadart, aki csatlakozása jeléül szintén lebos 
rotválkozott, többen Kálmán Ubullal téveszs 
tették össze. 

Bróm kíváncsin nézte, hogy a dolgok hova 
fognak fejlődni. Egyszer csak egy csengő női 
hang ütötte meg a fülét. Egy fiatal nő szós 
nokolt a tömeghez: 

— Én Madame Lcgros vagyok, a Vígszínház 
elfogadott, de még színre nem hozott darabja, 
amely a francia forradalomról szól. Kitörtem 
az asztalfiókomból és most felszólítalak bons 
neteket, hogy az összes színházi ruhatárakból 
pusztítsátok ki a koronákat, palástokat és hers 
melineket. 

Ekkor azonban Szomcry Dezső ugrott elé a 
tömegből és tiltakozását jelentette be az öszs 
szes hermelinck elpusztítása ellen. A saját 
hermelinjét, amely remekmű, kímélni kérte. 
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forradalom van és magát gróf Rinaldót akarja 
játszani a Szinésztanács ülésein, viszont Ki* 
rály Ernő azt jelentette ki, hogy sem Király« 
ságáról, sem grófi rangjáról nem mond le, in» 
kább elmegy ügyelőnek Balassagyarmatra. 

A Szinésztanácsban tehát kitört a polgár* 
háború. Izgalmas percek voltak. A Spartacus* 
csoport képviseletében Beketow Mátyás már 
sereget gyűjtött. Vészhirek jöttek, hogy Be* 
ketow ki akarja mondani a kommunizmust, 
egyenjogositani akarja az összes müintézete* 
ket és elefántokkal jön a Szinésztanácsot meg* 
támadni, mert a várpalotát cirkuszi célokra 
akarja rekvirálni. Az a hir is megjött, hogy 
Bródy Sándor háromszáz elszánt kritikus élén 

ellenforradalmat szít és az Íróknak akarja át* 
adni a vezetést. Viszont többen azt terjesztet* 
ték, hogy Ambrus Zoltán a rémes felfordulás 
miatti haragjában felragadott egy történelmi 
drámát, és mielőtt megakadályozhatták volna, 
elolvasta. Azonnal ájultan rogyott össze. Most 
állapota nagyon súlyos, mert mint megállapi* 
tották, a dráma akadémiai pályadíjjal volt 
megmérgezve. 

Most már teljes volt a fejetlenség. A szí* 
nésznők külön Szinésznőtanácsot alakítottak a 
régi Országházban és mindenekelőtt kimondot* 
ták az uj divatot: nadrágszerep szőke paróká* 
val és cvi százezer korona ruhapótlék. Ezt ál* 
talános lelkesedéssel elfogadták, aztán Jászai 
Mari elszavalta a „Fedák Sári szobalánya" 
cimü szinésznőíhimnuszt. Csak clnöknőt nem 
tudtak választani, mire valaki közbekiáltotta: 

— Majd a Vica! 
Erre valamennyien — a forradalomra való 

hivatkozással — elvették Fedáktól a szerepet 
és nyomban játszani kezdték. A 'karzati kö* 
zönség azonnal szépségversenyt rendezett az 
összes Vicák között. Elsőnek Lenkeffy Ica 
jött be, akinek mindjárt átnyújtották az első 
dijat: egy operaházi kórista igazgató*jelölő 
szavazatát. 

Mig ezek folytak, az utca sem maradt tét» 
len. Az Oktogonon felállították Farkas Pál 
•darabjából, „A konventbiztos"*ból, a barriká* 
dok díszleteit. Ezekre szaladt fel a szinésznép 
és keményen védekezett a csendőrök tárna s 

dásai ellen, akiket a hatalom á „Gróf Rinaldó" 
harmadik felvonásából kért kölcsön. A csend* 
őrök azonban kénytelenek voltak meghátrálni, 
mert sugó nélkül nem tudták a szerepüket. Itt 
győzött a forradalom. 

Nagy gondott okozott a Várszínház elfog* 
lalása. A siklót a reakcionáriusok felrobban* 
tották. De akkor Beregi Oszkár odaállt a 

Lánchidra és kieresztett egy hangott a Romeo 
nagy monológjából. Ettől a Várszínház azon* 
nal elolvadt. Környey Béla viszont a Magyar 
Szinház előtt vágta ki a magas Cét. A szins 
ház erre összeomlott. 

Ez volt a forradalom utolsó ténye. Teljes 
győzelem. Szegény Bróm is ott állt a szinház 
alatt, a romok ráhullottak és ő elesett. A feje 
és az oldala nagyon fájt. Ekkor felébredt. A 
szobájában sötét volt, ő a földön feküdt háló* 
ingben. Megkönnyebbülten sóhajtott fel: 

— Inkább éljen Károlyi Mihály! 

í* ii uSi M l M • ̂  ISé " Ii 

K o t á n y i Nelly é s Erzsébe t 
z o n g i r a e s t é l y e 
(December 16sán a Vigadóban, rendezi a Sziiu 
házi Élet hangversenyirodája.) 

Kotányi Nelty és Erzsébet hangversenye 
iránt városszerte nagy az érdeklődés, annál is 
'inkább, mivel a művésznők a tavasszal Hol 
landiában tartandó hangversenyük műsorát 
játsszák el lösán a Vigadóban. A műsort Liszt 
hatalmas, 25 percig tartó H-moll sonátája, to* 
vábbá: Schumann: Karneval;ja, Rubinstein: 
Staccato:)a és Liszt dübörgő Mazeppáija. ab 
kotja.' Mindig külön szenzációját képezi a 
hangversenynek a két művésznő együttes zon* 
gorajátéka. Két zongorán adják elő Liszt má» 
sodik Rapsodiáiját, mikor is tüzes tempera* 
mentumukkal mindig elragadják a közönséget. 
Jegyek a Színházi Élet boltjában (Erzsébet* 
körút 29.) és Bárdnál kaphatók. 
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Elsősorban Várkonyi Mihályt kell meg* 
említenünk. A fiatal művész, kinek te* 
hetségét eddig jóformán csak a filmekről 
ismertük, a szó legszorosabb értelmében 
tökéleteset produkált . Ez volt első fellé* 
pése Budapesten és hogy a közönség 
máris méltányolta és megszerette, azt 
muta t ta elért őszinte és forró sikere. 
N e m maradt azonban semmiben mögöt te 
Király Ernő magánszáma sem. A „Gróf 
Rinaldó"*ból énekelt meleg, behízelgő 
hangján egy dalt és . . . a bakfisok véresre 
tapsolták a tenyerüket . A vidámságot a 
nagyszerű Gallai N á n d o r képviselte. 
Csathó Git tával és Beregi Katóval j á r t 
tüneményes táncket tősöket , melyek kö* 
zül az utóbbit a közönség háromszor 
meg is ismételtette. Csathó Gi t tának kü* 
lönben egy szeriöz dallal is sikere volt. 
Sok tapsot aratot t Putty Lia, aki Szenes 
Andor két ötlétes, vidám dalát adta elő'. 
A klasszikus táncmüvészetet Illés Böske 
és Dobrovits Már ta képviselték; mind* 
ket ten megérdemelték elért nagy sike* 
rüket . 

Az operet t második előadása decem-
ber 8=án pont J411-kor lesz és felkérjük 
a közönséget, hogy az első előadás alkal* 
mával tapasztal t pénztári tolongás elke* 
rülése végett a jegyeket előre váltsa meg, 
mivel a legjobb akarat mellett sem le* 
het a tömeg kívánságának egy pénztár* 
nál eleget tenni. Kér jük továbbá a kö-
zönséget, hogy a nagy műsornak leját-
szása végett pontosan Yill'kor jelenjen 
meg, mivel a matinét az operettel kezd* 
jük meg és ér thető okokból az operet t 
megkezdése után a terembe vezető ajtó* 
kat elzárjuk és csak annak bevégezte 
után bocsáthat juk ú j ra a terembe a kö* 
zönséget. 

Erre a második matinéra jegyeket a 
Színházi Élet bol t jában (Erzsébet*körut 
29.), Bárdnál és a Royal Apolló pénztárá* 
nál lehet váltani. 

FARAGÓ SÁRI, MAGYARI LAJOS 
Apolló Kabaré: „A nátha". Papp felv. 

ÁLARCOSBAL. Nagy opera 5 felvonás* 
ban. Irta: Verdi Jakab. Olaszból fordította: 
Böhm Gusztáv. Első előadás-a: 1864 jan. 16*án 
vol: a Nemzeti Színházban. Főszereplők: 
Richard: Ceresa. Amália: Carina Anna. Wal* 
ter René: Simon. Ulrica, jósnő: Hofbauer 
Zsófi. Oszcar, apród: Rabatinszky Mária. Tom, 
Sámuel, összeesküdtek főnökei: Kőszegi és 
Bodorfi. Sylvanó, hajóslegény: Ormay Ferenc. 
A m. kir. Operaházban 1884 nov. 13*án volt 
a premierje, Turolla Emma és Perotti Gyula, 
vendégfelléptével. 

Édes ö r e g e m 
December elsején rendezte a Színházi 

Élet első mat inéjá t a Royal Apollóban és 
bár nekünk nem illene, le kell szögez* 
nünk a tényt : a siker óriási volt. A néző* 
teret Budapest rég nem látott, békeidő* 
beli, disztingvált és előkelő matiné*publi= 
kuma töl töt te és az egyes számok végén 
felhangzó taps bebizonyítot ta azt is, hogy 
a rendezőség által nagy gonddal össze* 
állított műsor, még ennek a közönségnek 
kényes igényeit is ki tudta elégíteni. 

A matiné clouja Fali Leó bá(os bieder* 
meier operet t ja . az „Édes öregem" volt. 
Király Ernő és K. Solti Hermin já tszot ták 
két főszerepet, ami az előadásnak különös 
művészi érdekességet kölcsönzött, mert a 
közkedvelt müvészpár ezúttal először lé* 
pett fel együtt egy darabban. Az „Ifjú* 
ság" szerepében Putty Lia debütált . A 
közönség a tetszésnyivánitás összes jelei* 
vei elhalmozta a szereplőket, amit azok 
nagyszerű játékukkal, decens táncukkal 
és csodaszép énekükkel meg is érde* 
meltek. 

Még az egyfelvonásosnál is nagyobb 
sikert értek el azonban a magánszámok. 
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Gizella és a szenvedély 
Forrón érzé azt Gizella, 
Hogy feltétlenül el kell a 
Szenvedélyhez mennie, 
S ott izgultnak lennie. 

Jaj, azonban ezzel baj van, 
Mert a hangos sajtóban 
Számos olyan szó akadt, 
Hogy csiklandós e darab. 

Ám Gizella épp ezért is, 
Épp a kényes jellegért is 
Óhajtja a darabot 
És terveket faragott. 

Mint a szép Lipótvárosban 
Erre példa most számos van: 
ö is gondolt egy nagyot: 
„Higyjék azt, hogy nagy vagyok." 

Egy hosszú szoknyát kerített, 
Arcára fátylat teritett, 
Amily sürüt lehetett. 
„Mostan aztán mehetek." 

Ment színházba izgatottan 
És jegyét megváltva ottan 
Egy zsöllyébe ült bele 
És mámorral lett tele. 

Ah, Varsányi! Ah, a Gomba! 
S minden mondat, mint egy bombai 
És a Csortos! Hogy tesz ott! 
Lett Gizella izgatott. 

Végelett a szép darabnak. 
És a nézők elhaladtak. 
Ment Gizella maga is 
Haza már a kis hamis. 

Ámde otthon zord mamája 
Tettlegesen várt reája. 
Gizella csak hebegett, 
S megkapta a tettleget. 

Már most ebből a tanulság: 
Tisztelt nőnemű ifjúság, 
Jó darab a Szenvedély, 
Egy pofont bizony megér. 
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KIT UAL ASZ TANA ? 
A Színházi Élet karácsonyi pályázata. 

Érdekes és mulatságos pályakérdést teszünk fel az olvasóhoz. Nézzen 
szét a szinmüirodalom alakjai között és mondja meg, hogy kit választana 
férjnek, vagy feleségnek. 

A kérdés természete olyan, hogy a férfiak nagy seregéből csak nőtlen 
nek, a hölgyek közül pedig csak a lányok, özvegyek, vagy elvált asszos 
nyok válaszolhatnak. Ami azonban nem azt jelenti, hogy férjek vagy fe* 
leségek el vannak zárva a válaszadás jogától. Feleljenek csak ők is, — de 
aztán otthon tartsák a hátukat. 

A választ természetesen meg kell indokolni: mért rajong az illető úr 
annyira a Timár Liza egyéniségéért, vagy a Pipsy temperamentumáért, 
— vagy miért vonzódik annyira az illető hölgy Lőrenthey főhadnagyhoz, 
vagy magához a délceg Testőrhöz. Az indokolás terjedelmét viszont nem 
szabjuk meg, kiki úgy magyarázza meg az álláspontját, amint paran? 
csolja, de ilyenkor természetesen a talpraesett rövidség a fő. 

Tehát: szíveskedjék megmondani és megindokolni, hogy kit válasz-
tana a szinmüirodalom női vagy férfi; alakjai közül? 

A beérkezett válaszok közlését december 14:iki számunkban kezdjük 
meg. Egyik későbbi számunkban — a határidőt később fogjuk megállapít 
tani — közöljük a pályázat eredményét. Kiválasztjuk a legtalpraesettebb 
két válasz szerzőjét, egy urat és egy hölgyet, akik egy-egy cigarettatárcát 
kapnak emlékül, esetleg annak a gravírozott arcképével, aki az illető szeres 
pet alakította. 

U t a z á s a „ F e k e t e c s o d a " 
s i k e r e k ö r ü l 

Egy sápadt, beesett szemű ur jött fel 
tegnap szerkesztőségünkbe és kijelentet* 
te nekünk, hogy a Fővárosi Orfeum el* 
len feljelentést akar tenni, mert a „Fe* 
kete csodá"*n betegre nevette magát. 
Kiküldött munkatársunk utánajárt a do= 
lógnak és minekután . három estén ke= 
resztül megfigyelte a Fővárosi nézőterét, 
megállapította, hogy a panasz elhihető, 
mert a „Fekete csoda" előadása alatt a 
publikum tényleg betegre neveti magát. 
Nem is csoda. Harsányi Zsolt e bohó* 
zata olyan ötletes és fordulatos, amilyen 
nemcsak a magyar, de a külföldi szinmüs 
irodalomban is kevés akad. A darab me> 
séjét már a mult héten ismertettük. Most 
szolgáljon belőle mutatóul egy sereg 
tréfa és szójáték, melyek mindímind 
Harsányi vénájának kifogyhatatlanságát 
bizonyítják. 

* 

Huszár egy „kétlelkű" férjet játszik a 
darabban, ki a felesége előtt a hűség 

mintaképe, de mihelyt magára marad, 
agglegénnyé válik és jelszava három u j 
szó: „Finom! Pikáns! Haris=bazár!" « 

Ferenczy a legpapucsabb papucs, aki ' 
csak valaha élt a földön. Felesége egy 
fillér zsebpénzt sem ad és ő Pétertől 
(Huszár) kénytelen mindig kölcsönkérni. 

— A végrendeletemben — hálálkodik 
— visszafizetek mindent kamatostul és 
boldog leszek, ha meghalok, mert nőm 
a visszafizetésnél meg fog pukkadni! # 

Midőn Geréb elcserélt utazótáskáján 
ban a feleségek megtalálják a gyanút* 
keltő tárgyakat, elhivatják Nick Som* 
mert (Hunyadi), a detektivkirályt. Nick 
megjön, csak egy pillantást vet a tás= 
kába és már kész is a következtetés: 

— Egy collier, egy hamis copf és egy 
pár selyemharisnya. Ez azt bizonyítja, 
hogy a hűtlen férj összeveszett a szere* 
tőjével, visszavette a neki ajándékozott 
colliert, kihúzta a haját és mezitláb ker= 
gette ki a fekete éjszakába. 
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Mindenki Gerébre (Szepesi) gyanak* 
szik, holptt Péter a bűnös és Geréb tény» 
leg üzleti ügyben volt távol. 

— Hogy mulatott , vő u r? —• kérdi epé* 
sen Péterné. 

•—• N a . . . na . . . Eleinte nehezen ment, 
állig begombolkozott , de aztán ráfeküd* 
tem a dologra, kivetet tem a nyeregből 
vetélytársamat és midőn elintéztem, 
boldogan rohantam vissza édes, kis fele* 
ségemhez. 

— P f u j ! — mond ja erre megvetés* 
teljesen az anyós és Geréb csak ámul, 
hiszen ő egy nyolcezer koronás bor* 
üzletről beszélt. 

* 

A táskát Gáspár (Ferenczy) juttatjja 
el a Fekete csodához. Szomorúan számol 
be küldetéséről: 

— Alighogy beléptem, rámrohant egy 
néger, a Fekete csoda fér je és adot t egy 
pofont . Az t akartam mondani , hogy 
„uram!", erre adott egy másodikat . Ki* 
váncsian vártam, hogy mi lesz, erre jö t t 
a harmadik. A végén már azt hit tem, 
hogy én vagyok az Ignác, a pofozógép 
a városligetből. 

* 

A detekt ivnek azonban sikerül kinyo* 
mozni, hogy Egerben nem Geréb, hanem 
Péter volt. Huszár zokogva panaszolja 
Szepesí*nek: 

— Ki hi t te volna, hogy az a nő egy 
detekt ivtyuk. Ilyen az én pechem. Egy* 
szer mulatok egy igazi lengyel grófnővel 
és a végén kiderül, hogy se lengyel, se 
grófnő, se i g a z i . . . 

* 

Após és vő másnap reggel „bűnbánat i 
csokor"*ral jelennek meg ot thon. Pufi fel* 
sóhajt: 

— Nálad is van ilyen kibékülési ta* 
ka rmány? 

« 

Gáspár t is faggat ja a felesége. 
— Hol voltál két napig? — kérdi szi* 

goruan. 
— Egerben, Galambos bará tom halálos 

ágyánál. A legjobb bará tom volt. 
— U g y ? A legjobb barátod vol t? Mi* 

ért nem beszéltél akkor sohasem róla? 
— Dehogy is nem beszéltem. Egyszer 

egy egész délutánon át csak róla beszél* 
tem, de akkor te nem voltál ot thon. • 

A végén persze minden kiderül, a há* 
zaspárok kibékülnek és csak Péterné 

kéri a férjét , esküdjön meg, hogy soha 
többé nem utazik Egerbe. Pufi ünnepé* 
lyesen fel tar t ja két u j j á t : 

— Esküszöm! — mondja , de közben 
odasúg a vejének: — Ezentúl Nagyvá* 
radról sürgönyözz. 

A színészek elsőrangút produkáltak. 
Huszár Károly, Ferenczy Károly és Hu? 
nyadi Emil minden mozdulatán kaca* 
gott a publikum. Külön kell megemlé* 
keznünk Bálint Béláról, ki Jonny Seffer* 
son szerepében produkált ügyes gro* 
teszk*alakitást. Jó volt még Szepesi is. 
A női szereplők között első hely illeti 
a Royal=Orfeumból elhóditott Viola Gi* 
zát, aki nagyszerűen illeszkedik bele u j 
környezetébe. Mezei Ilonka, Kubinyi 
Margit és Berky Sári szintén ki tűnően 
oldották meg feladatukat . 

A varieté*attrakciók közül kiemelkedik 
a kontinentális hirnevü Frieda Hess és 
Jan Trojanovsky klasszikus táncket tős; 
főleg Liszt második rapszódiájára terve* 
zett táncukkal arat tak nagy sikert. Syb 
vester Kremo ikariai játékai meglepően 

ha to t tak frisseségükkel < 

HERCZEG, NAGY MAGDA 
Apolló Kabaré. Papp felv. 
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SZEMERE, KŐVÁRY, MAGYARY Az életünk tragédia, melynek csak kezdetét 
Apolló Kabaré: „A lakás". Szép rajza tudjuk. 

Egy r e n d k í v ü l i t e l e p a t i k u s 
f e n o m é n 
(Schenk Jenő telepatikus estély e a Viga-

dóban december 15>én.) 

Az a bizonyos hatodik t i tokzatos ér* 
zés, melynek a leghíresebb ideggyógyá* 
szok sem tud ják magyarázatát adni, min* 
den százezredik embernek van adva, de 
az sem tud j a milyen kincs bir tokában 
van. Az el jövendő századok emberei, 
akiknek idegeit a haladó kultura a vég* 
letekig ki fogja csiszolni, bizonyára már 
birni fognak a napja inkban még titokza* 
tos hatodik érzékkel, ez időszerint azon* 
bon ez a rendkívüli érzés, melyet az or* 
vosok telepátiának neveznek, még a leg* 
r i tkább tünemények sorába tartozik. 
Miben nyilvánul e fenomén? 

Megérezni egy más ember akaratát , 
anélkül, hogy velünk az emberek közt 
szokásos beszéddel, jelekkel vagy irás* 
ban erről kifejezést adna és teljesíteni a 
parancsot olyan hiven és pontosan, ahogy 
azt a gondolkodó elképzeli. 

Az orvostanárok már tul vannak azon 
a magyarázaton, hogy az interfziv gon* 
dolkodó akaratlan mozgásokkal árulja el 
magát és vezeti nyomra a telepatikus fe* 
nomént, mert Schenk, akinek estélye de* 
cember 15*én a Vigadó nagytermében 
lesz, olyan módon veszi át a gondolatot 
és teljesiti villámgyorsan a legnehezebb 
feladatokat is, amely az úgynevezett 
„Muskelkontraktio"*nak leghalványabb 
kételyét is bizonyára el fogja oszlatni. 
Különösen azoknál a kíséreteknél, ahol 
minden érintkezést mellőz. 

Miután a telepátia nem egyéb, mint a 
fenomén sa já t akaratának önszuggesztió* 
val teljes kikapcsolása oly módon, hogy 
a fenomén sa já t akaratát az intenziven 
gondolkodónak, vagy a fe ladatotadónak 
teljesen aláveti. Paradoxonnak tetszik és 
igen nagy .csodálatot fog kelteni a műsor 
második része tehát, ahol ez az előbb 
szenzibilisnek és úgyszólván akaratnél* 
külinek muta tkozó ember oly hatalmas 
akaraterőről fog tanúskodni, hogy szug* 
gesztióval valósággal lenyűgözi az ön* 
ként jelentkező médiumokat anélkül, 
hogyr a hipnózis jól ismert hatalmát a leg* 
kisebb mértékben is igénybe venné. 
Puszta szavával, minden érintés, simitás, 
vagy kézmimika nélkül a legcsodálato* 
sabb dolgokat képes szuggerálni. Hogy a 
hipnózis ezekben a produkciókban szere* 
pet nem azt a rendőrség, vala* 
mint a rendezőség részéről jelenlévő or* 
vosszakértők konstatálni fogják. 

A budapest i publikum már sokszor lá* 
to t t hasonló produkciókat , még Winter* 
rire is jól emlékszik, aki lázba hozta a 
közönséget akaratátvi tel kisérleteivel. 

A december 5*iki est elé annál nagyobb 
érdeklődéssel tekint Budapest széleskörű 
intelligenciája, mert Schenk Jenő nem 
artista, nem professzionátus és főleg bu* 
dapesti magyar fiu. Magyar ember pedig 
nyilvánosan még nem produkál ta magát 
telepátikus est keretében. , 

A lázas érdeklődésnek meg van tehát 
a maga jogosultsága és azt hisszük, a Vi* 
gadóban még sohasem Volt oly idegfeszi* 
tőén érdekes és izgalmas est, mint a de* 
cember 15*iki telepátikus estély. 

Jegyek a Színházi Élet bol t jában (Er* 
zsébét körút 29) és Bárdnál már kaphatók 
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A Színházi Élet 6000 Kss pályázata. Ki lenne a legs.zebb mozíszinésznő? 
1. Péczelv Margit, Budapest. 2. Varga Ilonka, Budapest. 3. Balla Mariska, Ipoly» 
ság. 4. Hellenburg Hella, Budapest. 5. Horvát Ilus, Budapest. 6. Milancsik Mici, 
Budapest. 7. Pieser Klári, Budapest. 8. Marsovszkv Manci, Budapest. 9. Mészár 

ros Juci, Szombathely. 
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MAGA CSAK TUD JA 
INTIM PISTA, hogy mért nem jáU 

szőtt Kosáry Emma egy pár napig a 
Gróf Rinaldóban? 

— Beteg volt. De szerencsére csak 
muló természetű volt a betegsége és 
már megint játszik. Mányoki Gizi, aki 
a szerepét pár estére átvette, már nem 
helyettesíti a szinlapon, mint ahogy 
visszajött a darabba Lábass Juci is, 
akit Fabinyi Kató helyettesitett. A 
Lábass Juci távollétének szomorú oka 
volt: családi g y ász. Meghalt a sógora. 
A családot rengeteg részvétnyilatko> 
zat kereste föl. 

— Egy idő óta folyton betegségek; 
röl beszél nekünk, kedves Intim Pista. 
Pengethetne már vidámabb hurot 
kat is. 

— Sajnos, nem rajtam múlik. 
— Mi van Reinitz Bélával, a zenei 

szakreferenssel? 
— Ha egyszer kevesebb dolga lesz, 

be fogom mutatni maguknak. Nagyt 
szerit ember. Először is, ami a világon 
a zenével összefügg, az neki mind a 
kisujjában van. Másodszor, borzasztó 
kedves ember, de harmadszor, ha vat 
lami nem tetszik neki, borzasztó go* 
romba. Negyedszer, . mindamellett 
olyan áldott jószivü ember, mint a 
maszületett galamb. Erre az állásra 
egyenesen ideális. A működését azzal 
kezdte, hogy a zenei ügyek rendezé-
sével járó óriási munkáért nem fogat 
dott el fizetést. Csak ugy vállalta az 
állást, ha ingyen dolgozhatik. Vannak 
még ilyen csudák a világon. 

— Ezt a csodát sürgősen akarjuk 
ismerni. Igaz, hogy Uray házasodik? 

— Nagyon igaz. Az eljegyzés már 
megvolt, az esküvő tudtommal jat 
nuárban lesz. Előre kíváncsi vagyok, 
hogy a kis szöszke Ághi Boci hogy 
fog festeni menyecskének. 

— Mi újság a Nemzetinél különt 
ben? 

— Ez az, amit nem lehet tudni. A 
mozgalmak nagyon mozognak, Somt 
lay Artúr óriási memorandumot szert 
kesztett és a színészek küldöttsége 

hosszasan beszélt Lovászy minisztert 

rel. De hogy itt mi történt, abból nem 
lehet tudni semmit, mert a színészek 
titoktartást fogadtak. És itt derül ki, 
hogy a színészek sokkal komolyabb 
emberek, mint a képviselők, mert a 
Ház titkos üléseiről öt perc múlva 
mindent lehetett tudni, a miniszterlát 
togatás részleteiről pedig az összes jet 
lenvoltak korrektül hallgatnak, mint 
a sir. 

— Mi van Ambrussal? 
— Nem tudom. Dolgozik. De nem 

is lehet körülötte sok újság, a miniszt 
ter maga jelentette ki, hogy a Nemzet 
tinél nincs igazgatóválság. 

— Mondja, a Várszínházban nem 
játszanak? 

— Nem, mert nincs szén. Ezt különc 
ben Károlyi Mihály sajnálja a legjobt 
ban. Hatvany Lajos is figyelmeztette, 
hogy a miniszterelnökség palotájából 
egy régi folyosó egyenesen a Várszint 
házba vezet át. Károlyi nagyon megt 
örült a kényelmes folyosónak. Egy 
nap, mikor a feleségét és hároméves 
kisfiát felkisérték a minisztertanácsra, 
a folyosón átkísérte őket a Várszint 
házba. A Nórát adták. Károlyi grófné 
és a csöpp Károlyi gróf végignézték a 
Nórát és a minisztertanács szüneteit 
ben az elnök is folyton átsietett a 
színházba megnézni a családját. Az 
előadás az elnöknének és a kis gróft 
nak is nagyon tetszett. Ez volt a Várt 
szinház utolsó előadása és most Károt 
lyi nagyon sajnálja, hogy a legkényelt 
mesebb színházi szórakozás abbamat 
radt. De a sajnálkozás nem fog sokáig 
tartani: Sebestyén Géza társulata 
minden valószínűség szerint rövidet 
sen megkezdi az előadásokat a Várt 
színházban. 

— Mi újság még? Mit tud a Hajó 
darabjáról, Az ötvenéves férfiről? 

— Még annyit sem, mint magukr 
mert maguk legalább a cimét tudjákr 
de én még azt sem. 

— Hogythogy? 
— Ez a cime nem végleges. A darab 

uj cimet fog kapni, de ez még hiányt 
zik. Különben szorgalmasan próbált 
ják. Kezüket csókolom. 
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/. Születés. 
Nagy az öröm a Leve/esdy-portán: gye» 

rek lett. 
— E fiúból pap lesz, akárki meglássa! 

— kiáltja a koma, amikor először meg» 
látja a kisdedet. — Nem fiu az, ha' le« 
ány — mondja Levelesdyné és mosolyog, 
amife a koma szégyenkezve megiszik egy 
pohár szilvóriumot, oszt' elmén. 

Tizenkét év múlva. Libanyájdegelész 
» **ezőn. Levelesdi Levelesdv Vica elmé» 

Ahogy megérkeznek Pestre, találkoz* 
nak a ivozsii-Uicaoaii egv grótfal. akinek 
rögtön megesnek a szivei a szegény pór» 
leányokon és megígéri nekik, hogy em» 
bert csinál belőlük. Úgyis történik min» 
den, — Zozo a gróf támogatása mellett 
szinésznő lesz, mig Vicát, mint szoba» 
leányt alkalmazza a nemes gróf Zozo 

I 

fázva álldogál a mezőn, arra gondol, hogy 
milyen jó lenne mar nagynak lenni, osz» 
tán férjhez menni valami betyár gyerek« 
kez, akit talpig vasban kisérnek az utca» 
Borban. 

Nem is igen ügyel a libanyájra, el is 
kószálnának a lioaK, tilosba mennének, 
jószerencse, hogy ott a Bodri kutya, az 
vigyáz a nyájra: aki rendetlenkedik, 
vagy meg akar szökni, azt megeszi. 

Hátom év múlva. Vica bucsut mond 
Bodrinak és édesanyjának és édesatyjá» 
nak és barátnője. Szabó Zozo társasága» 
ban elindul Budapestre, hogy ott szol« 
gálatot keressen. 

mellé. (Látszik a kcpen, hogy nagyon 
meg vannak elégedve — mind a hárman. 

II. Szerelem 

Pulitzer Árpádot, az ifjú amerikai mil»  
liárdost atyja, az öreg Pulitzer, — aki 
születésére nézve Dob=utcai. kvekker, de 
ő ezt nem szégvenli, mert szorgalmával a 
sertéskirályságig vitte, — Európába kül» 
di, hogy itt kitombolja magát. Vele jön» 
nek Brown ezredes és Lincoln lelkész. A 
hajó, történetesen egy szinház mellett 
köt ki, ahol éppen nagyban dicsérik 
Zozót, a primadonnát. Pulitzer elhatá» 

rozza, hogy Zozót leemeli magához a 
színpadról és megbizza Brown és Lincoln 
urakat, hogy tapogatódzanak. 

A két férfiú elmegy Zozo lakására, 
hogy tapogatódzék, de Zozót elűzi sze» 
szélves temperamentuma és azzal hagyja 
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magukra, illetve Vicára, a férfiakat: 
— Majd a Vica! 
És elmegy a Tátrába . . . 

Mire a két férfi csakugyan Vicánál 
próbál tapogatódzni, de az energikusan a 
kezükre ver. 

Azonban, ettől eltekintve, Vicának 
mégis tetszik az ötlet, vagyis, hogy ő a 
Zozö szerepét töltse be, illetve ki, és há" 
laistennek jön is az ifjú Pulitzer és bele* 
szeret a Vicába. 

De a Vica is beleszeret a Pulitzerbe, 
ami természetes is, mert nem lehessen 
mondani, hogy a Pulitzer egy b. kv„ in« 
kább nagyon is jószagu, finom. 

III. Még több szerelem. 
Vicába beleszeret az ezredes is és a 

lelkész is és én is beleszeretnék, ha nem 
volnék eljegyezve a halállal, de igy nem 
illik. De jön vissza Zozo és Vica belátja, 
hogy vissza kell térnie a szobaleányságba 
és búcsúzik Árpádtól, mondja neki, hogy 
majd mindig rágondol, ha reggel fölkel, 
mert ugyanakkor Pulitzer biztosan nyugo* 

vóra tér, mert olyankor, amikör nálunk 
jön a szemetes, Amerikában éppen megy 
a szemetes, vagyis este van. 

Pulitzer nem nyugszik ebbe bele, neki 
a föld nagyon vastag és táviratoz atyján 

nak, hogy el akar venni egy leányt, itt 
helyben. 

A sürgöny elküldését az se hátrál tat ja, 
hogy Zozo, alighanem csupa irigységből, 
leleplezi Vicát, a gazdag milliárdos előtt, 
vagyis elmondja neki, hogy Vica nem is 
primadonna, hanem szobaleány. A miU 
liárdos egy kicsikét elhiszi ugyan a dok 
got, de nagyon nem. 

IV. Válság 

Az öreg Pulitzer éppen haditanácsot 
ül, kipróbált tábornokait váltig faggatja: 
kiket küldiön a malacok közül a vágós 
hidra? amikor megjön a sürgöny, amely« 
ben a fíu jelenti, hogy — nősül. 

Nagyon megörül. 
De jön egy második sürgöny is, amely® 

ben az ezredes és a lelkész tudtára adják, 
hogy a fia egy szinésznőt akar elvenni. 

Nagyon megőrül. 
Nagyon megőrül, de némi esze még 

marad, rögtön vizi*biciklit rendel, gyor» 
viziabiciklit . . . Elindul Európába, min« 
d e i iól megv. simán, már látszanak a 
világítótornyok, de amint a pizai ferde* 
toronyhoz er, majdnem lefordul a bicie 
liről, ijedtében, mivel meg merne esküdni 
rá, hogy a torony rá d ö l . . . 

Csak akkor tér magához, amikor be* 
futott Pestre és itt szintén megtudja. 
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hogy a fiának a menyasszonya uem szí-
nésznő, hanem cseléd. 

V. Házasság 
A z esküvő a kvekker»vallás széttartó» 

sai szerint megy végbe. LevelesdI Leve» 
lesdy István és ne je szinten megjelenned 
és az öreg Pulitzernek föla jánlanak egy 
ludat, amely egykor, ezelőtt tiz érvel , 
Vica kedvenc l ibája volt. Mindössze 260 
for intot számítanak meg érte, amit az 
• reg Pulitzer mosolyogva fizet ki. A k k ű i 
marházzák csak egymást Levelesdyík, 

hogy miért is nem számítot tak háronv 
százhatvanat . 

VI. Politikai szerep. 

A Pulitzer család, kar ja iban a boldo, 
Vicával, elhatározza, hogy visszat 
Amerikába. Már ot t ring a „Helén" a 
Lánchid pesti fejénél, — ökrös fogatokon 
hozat ták fel a Balatonról, hogy ne kelben 
használni a szegény délivasutat, úgyis 
kevés a szene! Az indulásnál megjelenik 
maga Egyik kormánybiztos is. Vei i teni l 

— ö n ö k most elmennek — ugy raond 
— mi itt maradunk! N e m mulaszthatom 

et, ezen alkalomból is biztosítom öno= 
ket további szimpátiánkról és egy* 
úttal megkérni, hogy visszaemlékezve 

az i t ten tapasztaltakra, e j tsenek né> 
kány meleg szót érdekünkben a WiU 
aon urnái, akit az isten az elnöki kor leg» 
végső határáig éltessen! Amiüón bizto* 

méő önöket arról is, hogy a frans 
• iáknak már szólott Köszköszla had» 
na^-y ur, van szerencsém háromszoros 
h ipphipphurrá t . . . 

Id. Pulitzer mosolyog, s miközben int 
a kapi tánynak, hogy szedje föl horgo« 
•ya i t és evezzen ki a hid alól, menye felé 
b ö k ; 

— M a j d a Vica! 

F e d á k bécs i é s a g imsiaz ' s íák 
Legutóbb közöltük azt a levelet, ame* 

ivet Fedák Pista bácsi, a Zsazsa papája , 
küldött Szász Zol tánnak, erősen helye* 
sclve az irónak azt az álláspontját , hogy 
kár a középiskolai fiatalság fe jé t a latin 
Qvelwel tömni, amire az életben semmi 
szüksége nincs. 

A Pista bá tyánk levele megjelent és 
erre a gimnáziumi nebulók rokonszenve 
az egész országból Pusztaszentlőrinc felé 
fordult, ahol az öregúr békésen pipázgat. 
Levelet is ír tak neki rögtön. Még pedig 
Üyen szöveggel: 

Bácsi kérem, köszönjük, hogy el teU 
szik törülni a latin nyelvet. Tessék 
megmondani az Incze bácsinak, hogy 
mindig irja ki, amit a bécsi ir, de men; 
iül előbb, mert ha megszekundáznak 
bennünket, akkor késő lesz. 
A levelet huszonkét első gimnazista 

irta alá. A gyerekeknek igazuk van. Ki* 
irjuk mégegyszer: a latin nyelvre az élefc 
ben semmi szükség nincs. 

EUEGYZÊS. Köztudomásu dolog, 
hogy az aranykedélyü Rózsahegyi 
Kálmán egyetlen kedvező viccelési 
alkalmat sem hagy kiaknázatlanul, 
nem siklott el tehát szó nélkül a/ 

Urey Tivadar és Ághy Böske eljegyzése melt 
lett scan. 

— Barátom, — szólt Rózsahegyi vérfagy asz--
tf>an komoly hangon Urayhoz a napokban, 
«•nife or az utcáa találkozott vele — nálunk fe-
lejtettél valamit. 

— Mindent elvittem — csodálkozott Uray. 
—• Mii hagytam ottan? 

— A S2ivedet — nevetett Rózsahegyi. 
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VEGJELENET??? 
Irta: if j . dr, RADÓ ANTAL, 

az Apolló'Kabaréban Beregi Oszkár és Herceg Jenő játsszák 

(Késő délután. Az író dolgozószobájában. 
Jobbról az előszoba ajtaja, balról a hálószoba 
íjtó. Az Íróasztalon nagy papirosivek szerte, 
megkezdett munka. A kerevet szőnyege, pár» 
•ái összegyűrve, mint ahol feküdt valaki, 
»lőtte kis töröksasztalon kétszemélyes uzsonna 
maradványai, teáscsészék, pezsgő, zserbó, 
w á g . 

Üres szin. Az előszobából csengetés. A 
hálószoba ajtaja kinyilik, az író. otthoni ka* 
bátját sietve felhúzva, félig kilépve, visszanéz, 
mintha volna benn valaki. — de nem feltü* 
aßen teszi, — lehet, hogy nincs is benn senki. 
Beteszi az ajtót, indul az előszoba felé. Mikor 
a kilincsre akarja tenni a kezét, az ajtó ki> 
*yilik és belép a Színész. Közvetlenül szem* 
kén állnak egymással. Az iró meghökkenve 
lép hátra.) 

A színész (kezet nyújt): Szervusz . . . no, mi 
van? Olyan furcsán nézel rám . . . 

Az iró (zavart Ijedséggel) : Te vagy az? 
ï #ea . . . Óh, isten hozott, kedves barátom, 
ireg Bu (megöleli, túlzott szivélyességgel), 
« n e k örülök, melyen kedves meglepetés . . . 

A színész: Miért meglepetés? Hacsak az 
•tin, hogy igy egyszerre betoppanok, de mi« 
kor csengettem, akkor vettem észre, hogy az 
előszoba ajtó nincs bezárva, csak betámasztva. 
Nem ia vártam, amig kijössz, bejöttem, gon> 
tbltam, biztosan dolgozol és nekern_hagytad 
nyitva az ajtót, hogy ne kelljen kinyitnod, 
ktszen mára beszéltük meg, nem? Hogy fel« 
fövök, — (türelmetlenül) na, a darab miat t . . . 

Az iró: Mára? Én ugy emlékszem... talán 
holnapra, nem? Azt mondtam, pénteken . . . 
mi is van ma? egész konfuz vagyok.. . ma 
»siitörtök... 

A színész: Dehogy is, ma van péntek, mára 
mondtad, hogy a második felvonás végjelenetét 
megbeszéljük... (észreveszi a teritett asztalt) 
«.ini... Mit látnak szemeim? Mi ez? 

Az iró: Semmi, semmi — (kínos nevetéssel) 
— azaz hogy persze nem semmi, látod, hogy 
*etn semjmi, — egy kis uzsonna, egy kis disz« 
krét uzsonna, — cime: „Enfin seul"', — végre 
•gyedül, hehehe . . . 

A szinész (nevet): Az istenért, hisz akkor 
ÍV »avarok, rettenetesen zavarok . . . 

Az iró (fejetlenül, gyorsan): Oh, dehogy, 
aogy zavarnál, — azaz . . . 

A színész: Vagy már elment őnagysága? 
Az iró: Ligen, — igen, elment. . . azaz. . . 
A színész: Na, hisz akkor rendben van. 

(leveti magát a kerevetre), van egy jó ciga» 
íotíád? (Kinyitja a kis asztalon álló cigarettas  
iobozt). Még mindig ezek az édeskés angolok, 
•tálom! (Becsukja a dobozt, a maga tárcájéi 
böt f*yvjt rá.) 

Az iró (zavartan kínálja): Parancsolj, pa» 
rancsolj. . . 

A színész: Hanem nálad szórakozottabír 
és könnyelműbb embert nííg nem szült a földt 
Nem hiába közmondásos már a klubban a szó» 
rakozottságod és fejetlenséged. Randevúja va»  
az egyik múzsájával és ugyanakkorra iderendef 
engem is és elfelejti becsukni az előszoba 
ajtót, hogy aztán egész biztosan bejöhessea 
akárki. És mi volna, ha a férj toppant volna 
be igy váratlanul és hívatlan? Mi? 

Az iró (zavartan nézi, nevet): Miért éppe» 
a férj? Először rs nincs férje! Nem is asszonyt 

A színész: Szóval liliomot tiportál. Iste» 
bocsássa meg, én megbocsátom! 

Az iró (zavart nevetéssel): Megbocsátott? 
Nagyon kedves tőled . . . 

A színész (kíváncsian): No? És? Referádát! 
Szép a kicsike? 

Az iró (zavartan): Igen. . . 
A színész: Elhiszem, neked nem szokott 

rossz Ízlésed lenni. Gazember, — hogy neked 
mindig akad valami aranyhalacska a hálódba! 
No? Régen elment már? 

Az iro: Igen . . . nem . . . 
A színész: Milyen tipus? Nro I. Nro II.? 

Szőke? 
Az író: Igen. 

A színész : Fehérbőrű, molett vagy vê»  
konyka? 

Az iró (kedvetlenül): Amilyet akarsz. 
A szinész: Temperamentumos? Mit twd 

még? Ej, de begombolkozol, — szeretem ez» 
a nagyképű diszkréciót! Előttem akarsz titko» 
[ózni! Biztosan valami masamód, aztán most 
adod! Na. nem fontos! Beszéljünk másról. (A 
cigarettájával bajlódik.) 

Az iró (kényelmetlenül feszeng, ide-oda ját, 
cigarettázik): H á t . . . (nem tudja mit beszél' 
jen) mi újság?... (Köhög.) 

A szinész: Semmi különös. Talán térjünk * 
tárgyra. Lássuk azt a jelenetet, — a második 
felvonást. 

Az író (kapva kap rafta): Igen, a második 
felvonást, (az íróasztalhoz siet) mindjárt, csak 
— hol is van? Ez a kétségbeejtő rendetlen* 
ség . . . (HánysveL az írások közt, néhány ivet 
vesz elő.) Megvan! (Leül. idegesen kezd ma< 
gyarázni.) Hát, kérlek szépen, a dolog ugy áll, 
hogv íélig=meddig megvolnék már vele, csak 
itt az utolsó jelenetben, tudod, ahol a fé r j . . 
(ránéz) a fér; nagy féltékenységi szcénája kö-
vetkezik, — itt vagyok megakadva. Ezt sze» 
retném valahogy — erősen, — naturálisan ki« 
fejlesztve megcsinálni. Nem azt a sablon k*> 
törést, hanem valahogy a féltékenységi folya» 
riiatot magát megfogni első stádiumától kezdve 
végig, ahogy a hirtelen gyanúból ijesztő gyos» 
«Misággal felnő rettenetes monstrummá. Mini 
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âhogy az indus varázslók előtted vetik el a 
soangó«magot a cserépbe és előtted nő fel per«  
•ek alatt a terebélyes csodanövény, — valami 
ilyen bűvészprodukció volna ez a jelenet, és 
aiivel nem fejthetem ki és boncolgathatom a 
pszichologikus erjedést, mint a regényben, ha« 
•em a szinpadon külsőségekből kell kiforrná» 
tód nia és kifelé kell érvényesülnie, — nézd, 
«lejtettél valamit, — szóval, ezt kell neked 
majd jól, erősen megjátszani. Bele kell élned 
«agad ebbe az érzelmi szituációba és a te 
»agyszerü és egyszerű emberi eszközeiddel, a 
te tudományos művészeteddel kell teljesség« 
ben kibontanod az én elvetett magomból a 
titokzatos csodanövényt. 

A szinész (a kereveten fekve és cigarettázva 
hallgatja és a figyelmeztetésre felveszi a leejt 
tett tárgyat, közben folyton nézegeti): Nem' 
én ejtettem le, — egy női fehér selyemkeztyü. 
(Az iró, aki az írásokban lapoz, most ijedten 
leikapja a fejét.) Biztosan őnagysága... (nézi 
a keztyiit és nevet) és én rajta feküdtem . . . 
Inézi) szép keztyü . . . No, mondd hát tovább. 
Szóval a f é r j . . . 

Az (iró izgatottan fölkel): J a . . . keztyü? 
Persze, itt felejtette, — add ide, — vissza kell, 
iogy adjam . . . 

A színész (nevetve): Jó, jó, nem olyan siir» 
gős, te még a keztyüjére is féltékeny vagy és 
te akarsz féltékenységről i rn i . . . Szóval ne« 
ked tulajdonképpen a féltékenység külső 
szimptomái kellenek, fokozatosan, növekedve 
(forgatja a keztyiit) és ilyen sötét zöld kivár« 
fással . . . a külső szimptomák (szagolja a kez« 
tyiit) hm, de ismerős i l lat . . . ez Pompadour,  
àu nem csalódom . . . 

Az iró (ideges sürgetéssel): Kérlek, azt a 
keztyüt. . . 

A színész felkel a kerevetről, járkálni kezd 
idesoda, valami gondolat bántani kezdi. Hall« 
eatva járkál és maga elé néz. Az iró idegesen 
igyeli, az esztáinúl állva. Közben titokban 
folyton a színészt nézi. Ez is lopva figyeli, a 
tekinteteik találkoznak, gyorsan elkapják egy» 
másról a szemeiket): Igen, sejtem, mit gon« 
idolsz. Tényleg nehéz- szerep, (titokban a kez« 
tyiit nézi) kezdettől végigcsinálni, mintegy feW 
nevelni a féltékenységet (az irót mustrálja, ez 
lekapja a fejét és buzgón jegyez Írásaiban) és 
külsőségekkel, mondod . . . 

Az iró (beszélgetés közben kísérletet tesz, 
hogy a keztyüt elvegye): Tudod, ugy gondos 
Som, hogy csaknem kizárólag mimikával, gesz« 
tussal, — mert persze magánbeszélgetés, az 
nem lehet. Én még sohasem halicttam senkit 
magával hangosan beszélgetni, — ha az illető 
aem volt bolond . . . 

A színész (nem engedi a keztyüt): Termé« 
szetesen... az a régi iskola.. . itt pedig tel« 
jeseu szakítani kell a shakespearei hagyomá« 
nyokkal.. . egy modern ember féltékenységét 
aem lehet othelloi eszközökkel kifejezésre jut« 
tetni... mit akarsz folyton ettől a keztyűtől.. . 

Az iró (idegesen nevet): Add vissza, kér« 
í ek . . . mit gyűröd igy össze.. . mit fog 
szólni... 

A színész (idegesen nevet): Szép kis jószifl, 
egy ilyen kis selyemkeztyü... és ez a zöm 
kivarrás (lopva az irót figyeli) és ez a Pot»» 
padour«parfume (egyre izgatottab lesz) és itt 
benne párisi márka .... egész sajátságos... 
(Az irót nézi.) 

Az iró (izgatottan): Ugyan, én nem érten, 
mit lehet annyit csudálkozni egy keztyün., 
add ide már . . . (El akarja venni.) 

A szinész (izgatottan nevet): Dehogy adom, 
(nem engedi) igazán nem szép, hogy olya» 
irigy vagy, te az egész illatos, apró kis kcaet 
birod az összes bájos hozzátartozóival együtt 
ós tőlem, szegény szerelmi proletártól, még 
ezt a keztyüt is sajnálod . . . 

Az iró: Add ide, kérlek, ne • bolondozz .... 
A szinész: Vigyázz, eltéped, te, milyen rœ 

mantikus, irj egy balladát, a két lovag, a két 
jó barát és egy pici fehér női keztyü és cnom 
küzdenek életreshalálra . . . 

Az iró (reszket a felindulástól): Most máar 
komolyan kérlek, add ide azt a keztyüt, iga» 
zán megharagszom! Hogy lehet valaki ilyen 
Ízléstelen, olyan dolgokkal tréfálni ilyen c*» 
tobán, ami mást bosszant.. . 

A szinész (még mindig nevetve): Mit kom* 
szánt ez téged . . . 

Az iró (durván): Add ide, mer t . . . 
A szinész (egyszerre komoly arccal): New 

adom! ; 
Az iró: Mit? Nem adod?... 
A szinész (egyre a szemébe néz, nyomatélb> 

kai): Nem adom, érted, nem adom!. . , Juceomi 
van hozzá! 

Az iró (zavartan): Jussod?... 
A szinész (egyre hevesebben): Juwocat 

Mert az enyém! Én vettem, tegnap vettem. . 
az enyém!.. . 

Az iró: A tied? No hát, ez m á r . . . 
A szinész (egyre emelkedő hangon, egyre iz* 

gatottabban): Igenis az enyém! A viselőjével 
együtt! Érted? A viselőjével együttl Tudod?! 
Hát hogyne tudnád!. . . 

Az iró: Nem értelek. . . miket beszélsz itt 
össze.. . 

A szinész: Hát akkor majd értelmesek 
ben . . . (Közvetlen előtte állva, élesen a tzee 
mébe mondja.) Te! Ez a keztyü az Olgáéi Eat 
a keztyüt a feleségem felejtette itt! 

Az iró (hátrál): Te bolond vagy. . . hahaha, 
hallod.. . 

A szinész: Dehogy vagyok bolond, de-
hogy . . . tán csak ismerem a feleségem kez« 
tyüjét, amit tegnap magam vettem neki, a 
Koronaherceg«utcában, együtt vettük, két pá* 
fehéret, egy sötétkéket a kék selyem ruhájú« 
hoz és ezt a fehéret, sötétzöld kivarrássai a 
zöld kosztümjéhez... és a Pompadour... a 
Pompadourt mindig Olga használja, csak ru.-
dorn . . . a Pompadour, az biztos, az egész 1» 
zonyos.. . 

Az iró (túlzottan nevet): Nagyon jó, na» 
gyon jó. Csak nem beszélsz komolyan . . . óde* 
öregem, ne tedd magad nevetségessé. Pompa« 
dour, mintha nem volna más . . , ugyan, me 
nevettesd ki magad . . . 
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A színész (féktelenül kitörve): N e m . . . 
nem . . . hiába akarsz kibúvót. . . igonis, nom. 
a Pompadour, és ez a kivarrás, ez nem lohet 
véletlen, ilyet nem viselnek a te rendes akvi* 
zicióid, a te kokottjaid, és ma is a zöld kosz« 
tűm volt rajta, mikor ebéd .után elment no* 
kem ne beszelj ne hazudj . . . gazemberi... 
gazember!... nálad volt a feleségem . . . 

Az író: Most már elég! Ha egész kotno. 
lyan. . . 

A színész (dühöngve): Nálad volt, együtt 
voltatok, ott benn, (mutatja) a hálószobában, 
most ment el, magad mondtad, most mont ei, 
azért voltál olyan zavarban és azért voltál 
olyan diszkrét.... nyomorult, aljas nép va^ys 
tok, megcsaltatok, megcsaltatok . . . engem . . . 
és engem csaltál meg, rongy bitang, etigem. 
aki a leghűségesebb jó barátod voltam, min« 
dig, é n . . . én nekem köszönheted, liogy óJse 
köztünk, hogy ur vagy, én hoztalak felszinTC 
a redakció homályából én halmoztam a fe« 
jedre a babért és a zsebedbe a pénzt! . . . Ki 
ismert azelőtt, ainig én nem . . . mi voltál?... 
kis, piszok, riporter, éhenkórász, senki, szabad» 
jegyes színházi riporter, kávéházi szómét, kár» 
tyás, éjjeli züllött, biztosan hamiskártyás, bir-* 
tosan hamiskártyás... te, te képes vagy, to 
most már mindenre képes vagv! Gvalázatos 
vagv. felneveltelek, mint az apád, olyan to!" 
tam hozzád, én pénzeltelek, én tartottalak k?, 
erőszaJcosKodtam a direktornál és mind a töb» 
binól a darabjaid miat t . . . azok miatt az 
toba, üres, lehetetlen és unalmas sf-ometefc 
miatt, és annak is minden sora összelopva, 
minden betűje összelopva, még lopni nem 
tudsz jól, még tolvajnak is utolsó vagy. . . 
csak hazudni, hazudni... hazudtál, hízelegtél, 
a talpamat nyaltad, ölelgettél, imádkoztál be-
lém és ismét csak hazudtál, megcsaltál koldus, 
tolvaj módjára, bitang módjára, megcsaltál, kí* 
gúnyoltál, elloptad mindenemet, nekem, tôlom! 
Nern ég ki a szemed?! 

Az író: Elég, ha mondom . . . 
A színész: Hát csakugyan nincs egy csöpp 

becsület benned?! 
Az író: Te! Hallod.. . 
A színész: Hogy is volna, honnan volna! 

Mit törődsz te velem, kihasználtál, kifacsar« 
tál, kiéltél, aztán most elvettod tőlem utolsA 
kincsemet, az asszonyt i s . . . hogy aztán rS* 
högve elrúgj . . . De nem ám! Nem lehet egfies 
a sárba tiporni, nem hagyom magam, nom . . . 
nem félsz te?l Nem félsz tolom?! Nem resr* 
kettél sohasem arra a gondolatra, hogy rá ta* 
lálok jönni, véletlenül tneg találom tudni és 
akkor . . . és akkor irgalmatlanul megöltek! 
irgalmatlanul... megöllek . . . mint egy veszett 
kutyát, amelyik megharapta a gazdáját és 
ezért döglenie kell, megdögölni, bi tang. . . 
megdögölni... (A hátsó zsebébe nyul a revot* 
vérért.) 

Az tró (ráveti magát): Megállj!... Te őrfllt 
•«"agy... (Dühös birkózásban a kerevetre baki 
nak, mindketten két kézzd markolják a revo?.-
vert, csavargatják.) 

A tzinése (önkivüb(ben)y Megdögölni . . . 
megdögölni... 

Az író (kifacsarja kezéből a revolvert és a 
szoba másik végébe dobja. Aztán elereszti a 
Színészt, feláll és lihegve rendezi szétdúlt ru= 
héját}. 

A színész (a kereveten fetrengve): Megdö* 
gSlni.. . átkozott bitang, az isten verjen meg, 
elvetted íz asszonyt.. . Olga, édes szépsé* 
gem . . . Olga . . . (Zokogásba tör ki, arcát a 
párnákba fúrja.) 

Az író (háttal állva feléje, rendbeszedte ma* 
gát, határozatlanul áll, majd hirtelen megfon 
dúlva odasiet hozzá): öregom . . . édes örc^ 
gem, az isten szerelméért, térj magadhoz... 
hallgass fdo végre, hagvi szólni, legyen 
eszed. . . óh istenem, de sajnálom már, hogy 
ezt az egész komédiát rendeztem neked . . . 

A színész (felemelt fejét, ujabb dühvel): Ez 
neked kom-édia . , . 

Az író (közbevág, gyorsan beszélve): Hát 
perszo, hogy komédia, és a főszereplő te vol*  
tál, érts meg, hallgass ide . . . egy hete küzkö* 
dÖm már a második felvonás végjelenetével, 
nem biroro megtalálni azt a bizonyos felfelé 
vezetű fonalat, tudod a meredek fokozást a 
végs5 akkordig, a féltékeny férj nagy jelene* 
t é t . . . hát most ezt eljátszattam veled! 

A sztnész: Misit? Mit játszattál?... hogy . . 
Az iró (nevetve, gyorsan, meggyőzően): No 

igen, tudtam, hogy te vagy eäinek a százada 
nak a legímpulzivabb embere, akit valaha lát 
tam, tudtam, hogy a szerepeidben a lelked, az 
idegeid játszatnak, azt akartam, hogy beleéld 
magad ebbe a leendő szerepedbe és én rólad 
írjam meg, rád írjam meg a darabot! Értesz 
már? Az egész szituáció itt, ahogy látod, a 
avitva felejtett ajtó. megterített asztal, ott* 
feledt keztvü, tegnap este láttam nálatok a 
feleséged uj keztyüit, a Pompadour i l lat . . . 
mind, mind inscemálya volt. és azt hiszem, éu 
is egész jól játszottam szerepemet... Édes, 
édes öregem, ne haragudj, nagyon kérlek, ne 
haragudj, hogy ugy megkinlódtál, még sem 
gondoltam, hogy ez lesz belőle, hanem, azt 
mondhatom, grandiózus voltál, klasszikus vol*  
fíU . . . (lelkesen) most már meg tudom irni a 
végjclotrotet, most már mögéje néztem a cso* 
dának, hogy hogy nő fel az elvetett magból 
percek alatt a titokzatos csodanövény . . . 

A színész (alig tud magához térni): Te, iga-
zán? Komédia? 

Az tró (meleg, őszinte baráti hangon): Per. 
sze, hogy komédia! Csak nem fogunk mi . . . 
mí ket ten . . . a legjobb egyetlen barátok, csak 
nem fogunk tragédiát játszani? Igazán nem is 
tudom, hogy birtad igy elhinni rólam, hogy.. 
no, és Olga! Az istenért, hát hogy gondolhat 
tad csak egy percig is . . . 

A színész: A keztvü. . . és a Pompadour. 
Az tró (lassan felháborodva): Ugyan, kérlek; 

olyan asszony, mint Olgal Ha a saját két 
azemedxie) látnád is más férfi karjában, akkor 
som szabadna, nem lehetne, tudod, fizikailag 
nem lehetne elhinned, hogy . . . Egy olyan asz* 
ssony, egy olyan szent Asszony... és ahogy 
téged imád. é« kérlek, végre is én is, nemi 
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mondom, asszonydolgofcban nem igen vagyok 
skrupulózus, de ez az egy, ez kivétel, ez egy 
olyan dolog, mint a perditának a bűnös ágya 
felett a szent kép, ez valami egész más, ezt még 
rossz gondolattal sem szabad beszennyezni. 
Igazán nern hittem volna rólad, ilyen egy* 
szerre, a legelső akármilyen nevetséges gya* 
nura, mindjárt a legrosszabbra gondolni, 
hogy . . . Olga . . . és én! No. mondhatom . . . 
pfuj! 

A színész: Hallgass ide . . . 
As író: És miket vágtál nekem a szemembe, 

hogy ez és az vagyok, hogy te hoztál fel en* 
gem erre a polcra. . . hogy piszok kis riporter 
ragyok . . . kérlek, kérlek, igy mondtad, és 
hogy a darabjaim, már megbocsáss, de ez iga* 
zán nem tartozott volna oda, hogy üresek és 
unalmasok és ostobák, és összeloptam őket, én 
és lopni! Na, tudod, ha nem volnék meggvő* 
ződva arról, hogy milyen jó barátom vagy, 
azí kellene gondolnom . . . 

A színész (folyton szólni akar); De nézd, 
kérlek. . . 

Az iró (egyre jobban belebeszéli magát a 
haragba): Hiszen én megbocsátom a hevessé* 
gedet, te bizonyára nem gondoltad meg, miket 
mondasz, és végre is, nem mondom, sokat tet* 
tél értem, én nem vagyok hálátlan.. . 

A színész: Hát hallgass már ide . . . 
Az iró: Elismerem, hogy kedves volt tőltíd, 

ha néha támogattál, de csak nem akarod mon*  
dani, hogy a darabjaim értékét egyedül tc te* 
remtetted meg?! 

A színész: Nein arról van szó . . . 
Az iró: Csak nem akarod mondani, hogy 

aélküled egyenesen megbuktak volna?! 
A színész: De . . . 
Az iró: Hogy én ki voltam, az más, min* 

denki lent kezdi, de hogy most senki és 
:*emmï, és eltűnök, ha te elejtesz?! Hahaha, 
édesom, hát egy olyan okos embertől, amilyen* 
nek téged tartalak, ilyen abszurd kijelenté* 
sek . 

(Szünet, rágyújt.) 
A színész (fölényesen): Hát, kérlek alássan, 

honnan tudod te, hogy én tényleg nem ját* 
szottam most neked? Hogy én nern ismertem 
fel mindjárt a te intenciódat azzal a keztyü« 
»el, nem tudtam mindjárt, mit akarsz kihozni 
belőlem?! (Diadalmasan.) Igenis, én tudtam, 
mi a szándékod, é s . . . én eljátszottam neked 
<t fcitékonv férj vég jelenetét! 

Aj iró (elképedve néz rá): Hogy t e . . . hogy 
te eljátszottad . . . te tudtad?... 

A színész (diadallal nevet): Ugy van, örej 
çem, és nagyon hízelgő rám nézve, hogy a 
színpad oly hivatott ismerőjét, mint téged, 
szintén becsaphattalak játékommal! 

Az iró: De hiszen nem is . . . 
A szinész: Mit, mit nem?... 
Az iró: Te mindjárt tudtad. . . de hisz ez 

»agy szerű, ez óriási. . . igazán teljes volt az 
allúzió, gratulálok, édes öregem, egyszerűen 
/j.<teai».5in jelenet vol t . . . 

A szinész (megelégedett fölénynyel): Tudod, 
f t e igazán raffinait és szellemes eszkö* 

zökkel dolgozol, de a rutin az nálam van! 
Az iró (a kezét szorongatja): Megint csak 

azt kell látnom, hogy mesterem vagy és erre 
örökre büszke kívánok lenni. Szenzációs volt, 
ahogy ezt megcsináltad . . . Te, az a s irás . . . 

A színész (büszkén nevet): Mi? Ugy*e? 
Az iró: . . . a lelkem mélvéig megrázott! És 

a revolver... hol is van? (Felveszi a sarokból.) 
Komolyan megijedtem tő le . . . Te, ez csak* 
ugyan töltve van! 

A színész: Tudom, én mindig magamnál 
hordom, egy buta szokás . . . 

Az iró: Kérlek, ha ez elsült volna! 
A színész: óh nem, arra már vigyázok, el 

is van zárva. Szóval, meg vagy elégedve, mi? 
Az iró: óh, nagyon, nagyon! És végtelenül 

hálás vagyok neked ezért, most már biztosra 
megyek, még ma kész lesz a végjelenet. 

A szinész (elégedetten): Na! És mikor ka-
pom meg az egész felvonást? Feljöjjek érte? 
Mikor? Pontos dátumot mondj és ne zavard 
össze a napokat megint. . . 

Az iró: Oh, hogvne, hogyne, majd v i . . . kü 
lönben is ez szándékos volt, hogv összezavar* 
t am. . . Hát a végjelenet. Hm! Talán hétfőn 
a színházban megkereslek . . . 

A szinész: Hétfőn nem játszom. Hanem fel* 
jövök tán érte. 

Az iró: Nem, nem, ne gyere ide . . . tudod, 
nálam sohasem biztos, hogy itthon vagyok-e, 
majd inkább én viszem fel hozzád.. . 

A szinész (nevet): Most már félsz, hogy 
megint nyitva felejted az ajbót és bejön va*  
laki . . . (Mintha még gyanakodna.) 

Az iró: Ugyan, kérlek, komoly randevúnál 
nem hagyom nyitva, most is leszaladtam az 
imént és azért maradt . . . (Zavartan elhallgat.) 

A szinész: Azt hittem, szándékosan . . . 
Az iró: Hát természetes! Hiszen te tudtad 

is előre . . . 
A szinész: Persze, (gyanakodva nézik egy-, 

mást) csak nem hiszed, hogy . . . 
Az iró: No hallod.. . (zavartan hallgatnak) 

szóval, hétfőn, legjobb lesz, ha felviszem a 
Fészekbe, ott vacsoráltok, nem? 

A szinész: Igen. jó. hétfőn. Vari még egy 
cigarettád? (A dobozba nyuj.) Ej, ez az utá-
latos angol dohány, hogy lehet ilyet szivni! 
(A magáéból gyújt rá ) És akkor (az írót nézi, 
ez idegesen játszik a keztyiivel) a kellék (a 
keztyüre mutat) ezt elviszem, szükségem les« 
rá a betanuláshoz. (Elveszi tőle, an iró csak 
kelletlenül adja oda.) Megmondom, (forgatja, 
szagolja) tudod, azért ravasz kutya vagy ez< 
zel a Pompadourrai, (nevet) meg ez a zöld 
varrat, meg lehetne rá esküdni.. . Még jó, 
hogy helyén van a fejem, különben igazán azt 
lehetne gondolni... 

Az iró: De te tudtad mindjárt . . . Még jó, 
hogy tudtad! 

A szinész: Persze. (Szagolja a keztyüt.) El»  
mondom Olgának, nevetni fog. Na, sze-rvuez! 
Benézel a klubba? 

Az iró: Talán. Viszontlátásra, öregem, még 
egyszer gratulálok, fényes voltál. Most aztán 
mesteri dolgot hozok k i . . . 
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(Kimennek az előszobába, még hallik a beszéli 
getésük, aztán ajtócsapás. Az iró visszajön, 
beteszi az ajtót, megáll és gondolkodik. Elne-
veti magát és megcsóválja a fejét. A dobozi 
ból cigarettára gyújt, nagy füstfe'höt fuj a 1st 
vegőbe. Aztán a hálószobaiajtóhoz megv, kis 
nyitja és a küszöbön megállva, nevet. Mintha 
volna benn valaki, akire ránevet. De nem csU 
nálja feltűnően, lehet, hogy csak magában ne* 

vet, lehet, hogy nincs is benn senki.) 
(Függöny.) 

Beszé lge tés Biró L a j o s s a l 
A diadalmas forradalom vezetőinek 

nagyrésze ujságiró volt. Újságírók, még 
pedig a javából. Volt közöt tük szer» 
kesztő, politikai vezércikkíró, riporter, 
Szakíró, de valamennyi között talán a leg«  
mélyebb fanatizmussal és páratlan szívós* 
Sággal a magyar színműirodalom egyik 
legelőkelőbb alakja: Biró Lajos dolgozott . 

A régi, korhadt rendszer irányítóinak 
elsöprésénél nagy és megbecsülhetetlen 
munkát végzett. Mindenkori álma az volt, 
hogy romba kell dőlni egyszer a reakciós 
életnek. Az utolsó négy gyászos esz* 
tendö . ' 'att több mint nyolcszáz biilliáns 
és szívhez szóló cikket irt az emberiség 
ret tenetes csapása, a háború ellen. 

ö ne;r> most kezdte, mint mások. Há» 
rom évvel ezelőtt, mikor nálunk még dû»  
höngött a ' császárimádás, megírta „A 
mélység lakói" cimü regényét, amelyből 
készült a nagy sikert aratot t „Hotel Im»  
perial" is. És már három évvel ezelőtt 
ezt mondat ta d rámája hősével, Almássy 
huszárfőhadnagygyal , Sziráky magyar tá» 
bornokhoz: 

— Én nem tudok többé embert ö l n i . . . ! 
Regénynyel (Molitor»ház), vezércikkek» 

kel, (A kezdet és vég), tárcákkal ma»  
gyarázott meggyőzően a háború értei» 
metlenségéről és sikra szállt az örök bé» 
kéért . Mindig támadta a háborút és a 
lázitókat és mindig csodálatos erővel mu»  
ta t ta be a gyilkoló katona szomorú lelki» 
állapotát. A győzelem pillanatáig fárad» 
hatat lanul küzdött , ekkor azonban elvo» 
nuit a fórumról. Mikor felajánlot tak neki 
egy olyan díszes állást, amely méltán 
megillette, ezt mondo t t a : 

— Szívesen dolgozom továbbra is kész 
örömmel, de hivatalt nem vállalok. 

Valósággal belekényszeri tet ték őt az 
államtitkári székbe. Akkor is utolsónak 
ült le ahhoz az asztalhoz, melynél a leg»  
többet ő dolgozott. 

Különféle hírek keringtek az utóbbi 

időben az iró készülő darabjáról, a 
„Francia négyeséről . Felkerestük tékát 
a legif jabb államtitkárt . 

Biró Lajos ma is a legkedvesebb em* 
ber. Ezernyi dolga mellett is készséggel 
állt rendelkezésünkre és a kővetkezőket 
mondot ta : 

— Téves az a hir, hogy a „Francia 
négyes" cimü darabom már régebben 
kész és a Magyar Színháznál fekszik. 
Még nincs kész. Tavaly csináltam meg a 
vázlatát. A darab egy kedves tréfa tör« 
ténete, fa j tá ra nézve vigjáték. Négy fel« 
vonásos lett volna az eredeti terv sze» 
rint és a Magyar Szinház részére készült, 
Fedák Sárival a főszerepben. Amikor 
azonban a megírásra került a sor, Yáltozs» 
ta t tam ra j ta : két felvonásos vigjáték lett 

' belőle. így természetesen egy egész szín» 
házi estét nem tölt be a darab. Vissza* 
vontam tehát a Magyar SzinháztóS 
Beöthy beleegyezésével és a Belvárosi 
Színháznak szántam a „Francia négyes"»t, 
miután most már kisebb és intim szín» 
padon jobban érvényesül. Még nem ké» 
szültem el teljesen a darabbal. Közbejö t t 
a győzelmes forradalom és a nagy át» 
alakulás. A nagy idők óta rendkívül eí 
voltam és vagyok foglalva, egy percnyi 
időm sincs, hogy hozzányúlhassak a da*  
rabhoz. Kora reggeltől késő éjszakáig it t 
dolgozom a külügyminisztériumban. T ö b b 
színjátékom, sem regényem jelenleg 
nincs „munkában." A. „Hotel Imperial^  
rövidesen megjelenik filmen. Ha t felvo® 
násos filmdráma, amelynek főszerepét, 
Almássy főhadnagyot , Várkonyi Mihály 
játssza. 

— Megmondom őszintén: bizony na» 
gyon boldog és szerencsés lennék, ha 
visszavonulhatnék és ismét Írhatnék . . . 

" M A-C A K Ö R Ö M L A K K " -

""*• - " MA-CA ARCKRÉM 
jön forgalomba, melynek hatása c s o d á s t e s z . 
Kapható m nden jnhh drogériában î» Nlatszeriàrb««  

H5ra«tar «.Ardonyl ill im* tál, Kőbíoja. 

A SZÉP SASKIA 
a Városi «zinhóz gyön-örű x-ní ü Nedbal rpwrttjínek 
wö-egc- kottája k-pható a Szi báíi Etet holtjában Kot 
füzet ára 12 korona. Port» (ifi fHlér. 
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MOZIKRÓNIKA 
A rovatot vexed: LAJTA ANDOS 

A V A R Á Z S K E R I N G Ő B E M U T A T Ó J A 

Tel jes felkészültséggel fogott a Serru 
per-fitmváUalat első darabjának, a Va»  
rázskeringőnek bemutatójához, amelyet 
december 4-én ta ra to t tak meg a Mozgó» 
kép*Otthonban. A meghívott közönség 
nagy élvezettel nézte ennek az elsőrangú 
darabnak frappáns, remek jeleneteit , a 
gyönyörű fotográfiákat és nagy elismer 
réssel szólott Kertész Mihály kiváló ren» 
dezői művészetéről. Minden jelenet 
és felvonás végén sokáig zúgott a 
taps, amely főleg a jeles szereplőknek: 
Várkonyi Mihálynak, Bánhidy Ilonának, 
Lux Margitnak, Boross Endrének, He» 
gedüs Ferencnek és U jvá ry Lajosnak 
szóiolt. 

A S Z Í N H Á Z I ÉLET a tervezett gyér--
mekmozUelöadásokat az influenzasbeteg« 
ség és az ismert hatósági korlátozások 
miatt kénytelen bizonytalan időre elha« 
iasztani. 

B A L O G H BÉLA, az Astra*filmgyár 
rendezője, aki már számos nagysi«  
kerii magyar filmet rendezett , megvált az 
Astrától és a Starhoz szerződött . 

A N É M E T FILMIPAR szenzációs ese* 
jnénye Oliver vezérigazgató hirtelen ta»  
vozása az Ufa (Universum=FilmaA.»G.) 
éléről. Oliver vezérigazgató távozását a 
német filmszakma tekintélyes része kö* 
vetelte. 

R E P Ü L Ő G É P E N . akar ják Németor* 
szágban a propagandaf i lmeket szálli* 
tani. Az u j kormány a filmben lá t ja 
egyik fő p ropagandaeszközé t és ezért 
minden lehetőséget megragad, hogy a film 
elterjedtsége folytán népszerűségét nös 
vei je. 

P R Á G A I F I L M G Y Á R A K Raguza kö= 
jelében olasz tervek után hatalmas film* 
gyárat akarnak épiteni, ahol nagyszabású 
cseh filmeket fognak gyártani. A cseh 
filmgyárak egyébként hatalmas felké= 
szükséggel veszik föl a világversenyt. 

FILMBÁLT T E R V E Z N E K Berlinben 
a hires ujságiró»bál mintájára . A Phils  
karmóniában rendezendő bál célia a 
karctérről hazatérő katonák fölsegélye« 
ïése és egy mozissegélyalap létesítése. 

PARISBAN angol nyelvtanítást ad« 

nak a mozikban. Az egyes képek között 
közhasználatú angol monda toka t vetite» 
nek a filmre, ahonnan a francia nézők 
a legszükségesebb tudnivalókat meritek •*« 

MOZIÜZENETEK 
I f j . gr. K. J. 1) Ezeket a címeket a Sxirtházt 

Élet mult vasárnapi számában már leközöltük, 
2) Rózsahegyi Kálmán színi* és mozíiskoiája«. 
VIII., Ncpszinházm. 22. — Vízi liliom. 1) N«m 
okvetlenül szükséges, mert egyesek anélkül ie 
elég szép kardért csináltak. 2) Előfordul, hogy 
a darab szerint a gyár is ad. 3) Személye® je«  
lentkezésscl, mert anélkül valakiről itéietet 
mondani nem lehet — B. Irénnek. Lehet úgyis, 
ha sziniiskolát végez, ilyen pedig nálunk a Ró« 
zsahegyiíféle szini» és moziiskola (Népszkihás» 
utca 22.), de ugy is elérheti célját, ha bár» 
melyik filmvállalatnál jelentkezik, ahol k^adet» 
ben kisebb szerephez is juthat, szerepenként! 
dijazás mellett — Vasszivü ember. Mult saá» 
munkban megüzentük. A késés oka, hogy H. S. 
felől több helyen érdeklődtünk, de ered»ány 
nélkül. — Magneta. 1—2) Egyes alkalmi sac»  
repekre igen, egyébként nem. 3—4) Taodiá 
ilyen helyeken nincs, mert a filmgyár ne» — 
inoziiskoía. 5) Dehogy igaz. — Birike. 1) Arany 
Jánosm. 33. 2) Megegyezés szerint. 3—5) Ei 
attól függ, hogy miiyen. a szerepnél a felvétel. 
Lehet a felvétel 1. külső: pl. a budai hegyek»» 
ben, a Duna mentén, a vidéken stb., 2. beis&, 
műtermi felvétel. Az is a darabtól függ, vajjoa 
kellíC mindennap felvételre menni. Lehet vala» 
kinek olyan szerepe, amely 2—3 felvétett 
nyel és ezt egy délelőtt, vagy délután elintézik 
és többet szóba sem kerülhet. — Ica. Nem int 
az igazgatója. Az illető moziszaklap szerkesztő» 
és munkatársa egyik estilapnak. Talán tessék 
Korda Sándorhoz fordulni (Corvin^filmgyár, 
Rákóczisut 9.). — Várkonyi B. 1) Filmgyárnak 
nincsenek növendékei, legföljebb nagyon ke«d<5 
segédszinésznői. 2—3) Nem szükséges, de ha 
meg van, csak hasznára válhatik. 4) Ezt a osa»  
ládi kérdést méltóztassék közvetlenül Vártonyi 
Mihályhoz (Nemzeti Színház) intézni. — Uta> 
zás a Marsba. Cime: Nordisksfilm Co., Kopcn.»  
húga. Személyi és családi viszonyait nem sike> 
rült megállapítani. — Kíváncsi diák. Gilda  
Langer jelenleg a Projections A.sG. Unioo>«áf 
Berlin, Linderstr 32—34:) játszik. — Szerelem. 
Elsősorban: intelligencia és talán néminemű he» 
lyesen irás (ha nem is perfekt helyesírás) ig. — 
Árpád J. Rita Sacchetto már régebb idő ót« 
nem lép fel filmen. Fr. B. cimét nem tudjak. 
3) Fern Andra: Berlin, Fern Andra FilmsA.«G. 
4) Cimét nem tudjuk. 5) Dán szinésznő. — 
Mayor Ica. Ossi Oswalda cime: Projektions«  
A.íG. Union Berlin, Linderstr. 32—34. Bővebb 
adataink nincsenek. — Anny. Prof. Nick Fan»  
torn szerepét Max Landa játssza. Cime: Stern»  
film G. m. b. H.. Berlin, Zimmerstr. 94. Egyéb»  
ként a Lessing=Thcater tagja. A válaszokért 
nem szoktunk pénzt kérni. — Gépész. Talán a 
Mozi Világ, Dohány^u. 37. Szerkesztője Lenke* 
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Zsigmond. — Dóra P. Menichelliröl egyelőre 
-tern tudunk részleteket. 2) Olvassa el a Szin= 
házi Élet 48. számának 32. oldalát. Ott van 
róla néhány adat. 3) Bécsből. 4) Igen. Igyeke* 
'ünk mindenkinek a kíváncsiságát kielégíteni, 
.okszor azonban nem tudjuk idejében a kért 
adatokat megkapni. 

HALLÓ, MI Ú J S Á G ? 

SIMONY1 MÁRIA, a Magyar Színház tagja, 
i Belvárosi Színházhoz szerződött. A művésznő 
már megkapta uj szerepét Hajó Sándornak Az 
ötvenéves férfi c. vígjátékában. Megemlítjük, 
hogy dr. Bárdos Artúr igazgató körülbelül 
ugyanazokat a tagokat szerződtette mind« 
két színházához, akik 1912«ben az igazgas 
tása élén álló Uj Színpad* nál működtek, 
kik között a következő nevek szerepelj 
tek: Símonyi Mária, Harsány ni Rezső, Som; 
lár Zsigmond, Gellért Lajos, D. Huszár Irén, 
K, Hermos Ilona, Nagy Margit, Erődi Jenő. 
4z ötvenéves férfiét már próbálják. A darab 
szereplői: Simonyi Mária, Körmendy Kálmán, 
Harsányi Rezső, Ilosvay Rózsi, Petheő Attila, 
Várnay Janka és Bérezi/ Ernő. 

ZÖLDHELYI Annust, a népszerű prímádon = 
iát, Holtai Jenő debreceni színigazgató társu-
lata tagjai sorába szerződtette. 

A MODERN TÁNCMŰVÉSZETI SALON*  
WAN a beáratások változatlanul folynak. Kü« 
ion órák. Beiratkozni lehet nopanta d. u. 4—8 
között az intézet VI., Liszt Ferencstér 18. alatt 
íevő helyiségében. Telefon 118—61. Itt említ« 
lük meg, hogy az intézet vezetője, Forrai Mii 
hály tanítja a Vígszínház legközelebbi ujdon= 
•(ágának táncait. 

KIRÁLY ERNŐ Kovács Károlynak, a nagy 
aépstzerüségnek örvendő kitűnő zeneszerzőnek, 
«tíy eddig még sehol sem énekelt uj dalát: 

mi»1'iiii l'l'SM 
fimm» u 

MIKOR ELŐFIZET i 
i>Színházi É l e t « ; 

az utalványon rendelje 
meg kotta- és könyv-
szükségletét a „Színházi 
iéi8t"-nél, Kiadóhivatal 
Erzsébet-körut 29. sz. 

« i 

„Azóta ugy félek a lombhullatástól..." fogja 
a Színházi Élet legközelebbi matinéján előadni. 

AZ ÚJSÁG NAPTARA. Szöllősi Zsigmond 
szerkejsztésével, szenzációja a karácsonyi piac* 
nak. Bő szépirodalmi részen krvül annyi gyas 
korlati útbaigazítással és tájékoztatással szol; 
gál, hogy szinte nélkülözhetetlenné válik a 
családban, vállakózásban, kereskedelemben, 
iparban és minden elképzelhető viszonylatban. 
Ezt az értékes naptárt Az I'jság minden elő« 
fizetője megkapja karácsonyra. Könyvárusi 
forgalomban Az Újság Naptára nem kaptató. 

Mozitragédia 
a M o d e r n K a b a . é b a n 

A klasszikus bohózati sikerekre eïnlé* 
keztet a jókedv és a taps, amelytől nap* 
nap mellett hangos a Modern Kabaré. A 
Csengerysutca és Andrássy*u't sarkán 
lévő kedves kabaréíhelyiség zsúfolásig 
megtelik, mert igen ötletes műsorokat 
állit össze az igazgatóság. 

A Rejtelmes eset cimü mozitragédia, 
amely Falk Richárd humoros átdolgozás 
sában kitűnő előadásban kerül szinre, a 
f rankfur t i „Sieben Bösen" (Hét gonosz) 
kabaré műsorán több, mint 200 előadást 
ért el egyhuzamban s bizonyos, hogy az 
előadók jóvoltából, Gonda István jeles 
rendezésében hosszú ideig fogja uralni a j 
Modern Kabaré műsorát . A darabban j 
előforduló tormás«virsli eset máris köz» 
beszédtárgya, aminthogy Vágó Géza 
Szinház-ügynökség cimü kacagtató bohó* 
sága izgatólag hat a nevetőidegekre. 

A ki tűnő Harmath Imre nagyszerű zn> 
nés jelenete, az aktuális Házőr, állandó 
derültségben ta r t ia a közönséget, amely 
a Válás után cimü vigjáték bonyodalmas 
helyzetein hihetetlenül jól mulat. 

A négy kis darabon kivül ízléses es 
irodalmi színvonalú magánszámok tar* 
k i t ják az előadást. Érthető tehát a teréz* 
városi közönség meleg érdeklődése. ^ 
amellyel a Modern Kabarét törzsszdnhá* 
zává avatta . Sajnos, az u j rendőri és köz* 
egészségügyi rendelkezések folytán — 
dacára a nagy jegykeresletnek — a Mo-
dern Kabaré igazgatóságának nem áll 
mód jában naponta két előadást tar tani . 
Az egyetlen előadás naponta este YiS 
órakor kezdődik. Tekinte t te l a nagy ér= 
deklődésre, a jánlatos jegyskröl előre 
gondoskodni, 
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SZERKESZTŐI Ü2EMSTEK 
(E rovatben készséggel adunk felvilágosítást 5 
«zinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzés 

sere nem vállalkozunk.) 

Soproni. Biiró Lajos külügyi államtitkár, 
isméit drámaíró 1880 aug. 22sén született 
Bécsben. Nagyváradon kezdte irodalmi műkő« 
dését, ahol 5 éven át szerkesztette a Szabad 
aágsot. Színművei a következők: „Leányok", 
szinmű 2 felvonásban, előadták Nagyváradon; 
„Férfiak", drámai játék 3 felv., 1909 május 21.. 
Nemzeti Színház; ..Családi tiizhelv", három 
szatíra, 1910 jan. 15. Magyar Színház; „Sárga 
liliom" színmű 3 felv., 1910 Magyar Színház, 
fl50*odszer 1916 junius 30sán); „Anatol", öt 
egyfelvonásos, irta Schnitzler Arthur, 1911 
febr. 25. Magyar Szinház; „Utánam", dráma 3 
felv., irta Henry Bernstein, 1911 ápr 8. V i g s 
szinház; ..Rablólovag", szinmű 3 felv., 1912 
jan. 27. Magyar Szinház; „A cárnő", szinmű 
3 fehr. 1912 febr. 23. Nemzeti Szinház. (Szer» 
zőtárs: Lengyel Menyhért); „Az ostrom", 
szinmű 3 felv. Inta: Henry Bernstein, 1912 
okt. 26. Vígszínház; „Tavaszi ünnep". 1913. 
febr. 28. Magvar Szinház; „Utolsó csók" szin-> 
mű 3 felv., 1913 nov. 29. Vígszínház; „1913", 
történeti szinmű 3 felv. 19J3. dec. 20.; „Félté* 
kenység", Arcybasev drámája. 1917. szept. 19. 
Vigszinház; „Sárgarigó", vígjáték 1 felv. 1917. 
(dec. 18. Modern Színpad: „Hotel Imperial",  
színmű 4 feh\ 1918. jan. 25. Magyar Szinház. 

Századiszor 1918 május 7*én. 
Leszerelt zászlós. A Magyar Színháznál megs  

tudható. — Szemle. 1) Radó Béla színigazgató 
jelenleg Karcagon működik. 2) Nein. 3) Har-

sányi Zsolt. 4) Nem vált el. — Kolozsvári 
jogász. 1) A kolozsvári szinház 1880 rnájus 
lsén vendégszerepelt Bresben. Vezetője és 
szervezője Ozorai Adolf volt. Az előadást a 
Ring Thoatersben tartották. 2) A Bohémélet 
c. operát 1905 ápr. 27sén mutatták be nálunk. 
Főszereplők voltak: Szamosi Elza (Mimi), Szo-
yer Ilonka (Musett), Arányi Dezső (Rodolphe),  
Beck Vilmos (Marcell), Várady Sándor (Schau- 
nard). Erdős (Colline), Hegedűs (Benoito), Mi' 
hályi (Alcindor). — Háború. 1) Koronájú. 4. 
2) Rózsasu. 38/b. 3) Budapesten. 4) 6 év óta. 
— H. S., J. Tessék érthetőbb formában kife-
jezni kívánságát. 

Kecskeméti olvasó. Nőtlen. — /g/ói elöft-
nető. Az iglói színházat 1902. okt. 24*én nyi-
tottáJc meg. A prológust Ábrányi Emil irta éí 
Hegyesi Mari szavalta el, utána a Szigetvári 
vértanuk első felvonását adták Bakó László 
vendégfelléptével, azután a Piros bugyelláris 
és a Cigánybáró 1—1 felvonását adták. Igaz-
gató: Halmay Imre volt. 

Belvárosi Szinház. Petheő Attila 1891 május 
lWn született Budapesten. Iskoláit a fővár«» 
ban és Székelyudvarhelyen végezte; önnek be* 
fejeztével beiratkozott Rákosi Szidi sssinészf 
iskolájába, 1910«ben a Magyar Szinház ösztön 
dijas tagja volt, hol az első fellépése a Frank-
furtiak c. vigjátékban volt Jakabka szerepében. 
1 évig a József királyi herceg Szanatórium 
Egylet titkára volt. majd bevonult önkéntes! 
minőségben a katonasághoz; közbon 3 hónapig 
működött a szegedi színháznál és rövid ideig 
a Budapesti Szinház vendégo volt, majd ismét 
fellép a Magyar Színháznál. 1914 juj. havában 
bevonult és 43 hónapig szolgált. 1917 noveírv 
berben a Belvárosi Színházhoz szerződött, ahol 
Szini Gyula Fekete pásztor c. játékában a 
a vasúti őr szerepében mutatkozott be. 

R. Lily, Arad. Nom igaz. — Imre báró. Ker-
tész Dezső 1890 febr. 2sán született* Aradon, 
ahol iskoláit is végezte, nem járt nyilvános 
szinósziskolába, miután Pethes Imre magán-
növendéke volt. 1914 óta tagja a Vígszínház-
nak, ahol Bródy Sándor ,Tanitónő"sjébon rolt 
az első fellépte. — Színházrajongó, Toka}. 1. 
Eiváli. 2) Nem. 3) E gcnrcsban többen vannak. 
4) Magánvagyonából él Pesten. — K. Mariska. 
Gyöngyös. Karácsonykor fog megjelenni. — 
Horváth. Egyelőre nincs kilátás arra, hogy 
munkáját elfogadnák. 

Három a kislány. Tessék „V. Eti" jelzésű 
üzenetet elolvasni. — B. Béláné, Arad. Bizo-
nyára nem kapták meg. — D. Ilonka, Szeged 
1) Csatay Janka édes atyja fehér-egyházi Ma 
rosfv Sándor volt. (Meghalt 69 éves korában. 
1912 febr. 12sén.) Anyja Csatay Zsófi, a Nép 
szinház jeles komikája. 2) Nikó Lina a Vigs 
szinház komikája volt. meghalt 1905 jnlius 
27»én. 3) A Smó'icn Tóni bemutatója 1905 ju 
lius 21»én volt Krecsányi Ignác társulatánál 
Budán. — Illy, Újpest. Megkaptuk, közölni 
fogjuk. 

M. Manci. 1) Szigetsu. 4—6. 2) 3) Szíves-
kedjék ott érdeklődni. — V. Illy, Szekszárd 
Szívesen válaszolunk e helyen azoknak is, 
akik - példányonkint vásárolják ;i Színházi 
ÉleUt. 

H á z t a r t á s i u i l l a i s s v a s a l ó 
2 mite? sslyectzsà-
airrai, 2 dugaazszal 
1 2 9 k o r o n a . 

HfTÏAX» Ba te s t 
irányi utca 13. sz. 

M i n f i v é r e k , d r o g é r i a s a g ^ s a 
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Hü olvasó, Szombathely. 1) Mindegyikben. 
2> Nem. — Terka, Kassa. 1) Nincs bejelentve. 
3) Király su. 51. — 1) Az Apolló*Kabaré tagja. 
2) Nem volt kedvére ott maradni. 3) Évi 
jt0.000 K. 4) Nem. 5) Karácsonykor jelenik 
<neg. — B. R. Szatmór. Sorra kerül. — S. 
Rózsi. Szinésziskolába tessék beiratkozni, 
«inai î azután már könnyű az ut az érvényesük 
iés felé. — Müvészlélek. Az előbbi üzenet öns 
nek is szól. — J. Manci, Ipolyság. A Színházi 
Élet kiadóhivatalának tesssék irni a megrendez 
lésért. — Kovai. Tessék a szinház igazgatósás 
gánál megreklamálni expresszdevélben. 

Sx. M. Szolnok. A társulat jelenlegi állomás» 
helye: Szentes. — Magyarkanizsai szőke. A 
Színházi Élet a nem előfizetőknek is készség» 
geí Tálaszol 5 színházi vonatkozású kérdésre 
a szerkesztői üzenetekben. — Fogadás. 1) Nem 
arinés«nő. 2} 1889 márc. 12»én született Ternes»  
várott. 3) Palotastér 5. 4) Jónás Dezső. 5) 25. 
— Izuka. 1) SzigetíU. 4—6. 2) Igen. —. Rózsa» 
nin levélke. 1) Faludi Gábor. 2) Ez idő sze» 
rint a temesvári színháznál. 3) Rk. 4) 28; 5) 26. 

Ju —Ju. 1) Unger IIa. 2) Harsányi Zsolt. 3) 
STe»i színésznő a felesége. 4) Galetta Ferenc 
1889 márc. 12=én született Temesvárott, ugvans 
ott végezte iskolai tanulmányait, maid 1910 
farén színésszé lesz Fehér Károly társulatánál 
Csíkszeredán, Erdélyben. Első szerepe a Trenk 

háró eimü operettben volt, midőn Nikolájt 
játszotta. Innen nemsokára Halász Alfréd szín» 
igazgató szerződteti, később Komjáthy János 
és azután a Városi Szinház igazgatósága. —-
Aluminiumérc Bánya, Barátka. 1) Az előfizetés«} 
1918 dec. 31»én jár le. 2) A Művészeti Alma» 

Színházi fAcbimádó, Szatmár. Az idei sze. 
zónban fogják adni. azonban a pontos idej«r 
még nincs megállapítva. — Szeretem. 1) Ro» 
v alászálló. 2) Főhg Sándor*tér 4 3) Nincsenek, 
4) Alkotású. 7/b. 5) Sze-mclvnöksu. 16. — Bak» 
fis. A kérdezett művész 1872 nov. 21»én szü» 
letett Sárközujlakon. 1895sben végezte a szi* 
nészakadémiát; első nemzeti színházi föllépte-
ti. c. év iunius ll«én volt Bánk bán Peturjá* 
ban. 2) Főbb szerepei: Ádám, Coriolanus, Pe» 
tur, Timár Mihály, Iskárióth stb. 3) 1884*beB 
született Budapesten. Első fellépte 1902 szept. 
16*án volt a Nők barátja c. vígjátékban Le* 
verdet Balhine szerepében. — Sch.simédô.  
Nincs bejelentve. 2) 26. 3) 36. 

fíahóti előfizető. Ilyen cimen a Királyszi^ 
házban játszottak egy operettet. — Magdus. 
1) 25. 2) Ref. 3) Eltalálta. 4) 39. 5) Rózsa» 
hegyen, rokonlátogatáson. — Baby 23. 1) 
Nincs szerződésben. 2) 1860»ban született 
Kassán. 3) Igen,. lehet. 4) Túlzó kérés. — Kb  
vancsi. Magyar nyelven íratott: szerzője Ba» 
konyi Károly, előadták a Vígszínházban. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
ttt»fc..«6 pirai, világot 4a dttltA «tolxs a kiedéMvatalSw«, K 6 50 arban. Porti 69 fillér. Egy évfolyamhoz 2 tibia trai t a 

VlszRetegséget, somört, rfiht 
* leggyorsabban «Imuiasstj» » dr. Pieioh 
© B.-iéíe osredet-i, töryéuyeeen véd«tt o 

SKABOFORM-KENÖCS 
K«m plsiktí, téliesen szagtalan, frébatrgely 4 kot., nagy 
tétté!y S kor., eialidi adag 15 kor. Bndapeaten kapható : 
l'írtfk Jéiaeí gyôgjsâ itárában, Király-utca 12 nam. 
Vidékr« megrendelési cím : Dr. I'leacb K. Korona-gyógy-
»••rtárt, Oyír. — ,Bkaboform'-véd]eeyre flgyeljOnk I 

M e n könyv DiegrendtíliietÖ a 
házi Élet" kiadóhivat»» 
Iii ban, Brzsébet-knrut 29 

HŐI kalapok lénartmargit 1 I m I r o„ ,. ..„tt t r w , « t * . 
Tanlalyam url nők részére 

Bu lapest, IV moa 1. 
Bog! puat». 

Telefon 16«—» 

LO.ítf E'Uittla (KRO^RÍSZ) 
Budapest. Will,, Baross-uïca bS if^ffOJSTS 
Fiókok. II., fô-u .7, IV., Eskli-nt 6 és Kecs- kJmkfeStt a 
kern 'ti-n. 14, VI.. Anrttássy ut 16, TeiPz-k6r-
at >9 és Terez-ktSrnt üta V., tlarntincad-u. 4, Jóisef-kBrat 1. 

Uj operett* kották : 
A szép Saskia 2 űzet ára .. K 12.— 
Gróf Rinaldó 2 tüzel ára K 14.— 
Maid a Vicából két Fedâkdal K 4'— 

Kaphatók a Színházi Élet boltjában : Budapesl, 
Vil., Krzsébet-körut 29. sz. — Portó 60 fillér 

A «SZÍNHÁZI e l e t » 
uj levelezőlap sorozata 

Gyöi.yorO ait'p tejveielck » Mdi aa a 
Roini'o és Juliahol. A 21 dtbbol « 14 
aornaar ira 10 not., porto 6 "lllér. 

Budapest, Koronahar-
ctg u.lO. lU.Caluintér 

E L S N E R 
Fióküzletek: Rákóczi-
ut 32, II. Buda,F6-u.S3 

MÖÍ divat nagyiiwuftázc • 



SZÍNHÁZI ÉLET 

1 

45. oldal 

Debreceni úrilány. A „Bob herceg" operett« 
«tek bemutatója 1902 dec. 20*án volt a Nép» 
színházban. Bobot Fedák Sári játszta. Annie  
ILedofszki Gizella volt. Poirponius — Kovács 
Mihály, a királynő = Krecsanyi Sarolta, Lan»  
caster — Raskó Géza, Hopmester = Solymosi 
Elek, Táncmester = Ujváry Károly, Plum«  
pudding — Nyáray Antal, Pickwick — Né« 
tneth József; a kedvelt operett lOO.-ik előadása 
1903 ápr. 8*án volt. — Kis anya. A művésznő 
19 év óta működik a szinipályán. — S. Lajos, 
Sepsiszentgyörgy. Báró Hatvany Lili irta; a 
helyi lap tehát tévedett. — Fogadás 1) 80=szor 
került szinre. 2) Dec. 24 ig. — Kecskeméti 
bekfisok. Cime: Royál«szálló. 

Barom Bódog. 1) 5 héttel ezelőtt. 2) Igen, 
acm színésznő a felesége. 3) Magánhivatalnok. 
4) A Színházi Élet kiadóhivatalában tessék 
»egkérdezni. 5) Havi 600 K. — Gróf Rinaldo. 
1) Megelégelte. 2) Elvált a férjétől. 3) Évi 
76—80.000 K. — Vadkacsa. 1) Nem szinésznő. 
2) Ha annyira aktuális lesz, megírjuk majd a 
Szinhézi Kletsben. 

Tilla 16. 1) Lakos Vilma Budapesten szüle» 
tett Í900 okt. 10-én. 2) Nem járt nyilvános 
iskolába. 3) Első szereplése az Aranyvirág c. 
operettben volt, amidőn két szóló«táncban lé« 
pett föl. Innen vidékre ment és mint liliputi 

primadonna aratott sikert; azután ismét a Ki« 
"ály« és Magyar Színháznál játszik, helylyefc 
közzel a Vígszínháznál is, és a Nép»4tahá2 
színpadán. 4) Most a Belvárosi Sziuháího? 
szerződött. — Erzsike, Temesvár. Igen, meg« 
küldjük. 

V.^rajongók. 1891 máre. 31«én jár le. — Ki 
ez? Már közöltük, hogy Vendrey Ferenc -redt  
az illető. — Erzsébet. Szabadságon raa. — 

Szabin. 1) 3 év óta. 2) Minden alkalommal. 3) 
Lengyel István. 4) Fiatal és bohó — ennél bő» 
vebben nem nyilatkozott. — /. .Ilonka, Arad. 
1) Levelét nem kaptuk meg, azért nem vála» 
szóltunk. Egyébként a kérdezett művész már 
3 év óta nyugalomban van, Cime: Ferenokörut 
20. III. 4. 2) Nem szinésznő a felesége. 3) Drá» 
mai hős. 4) Nem épül föl. — Foncière. 1) Ha 
aktuális lesz, megírja a Színházi Élet. 2) Évi 
26.000 K. 3) 1893.-ban született. szinész«gyer» 
mek. 5) R. k. — Egy olvasó. A Színházi Élet 
kiadóhivatala utján megrendelhető. 2) Margifc 
körút 54. 3) Igen, nős. 4) Kislánya van. — 

Tilla, Ungvár. Kérdései egyáltalán nem kíq> 
házi vonatkozásúak, kivételesen azonban vá« 
laszolunk. 1) Ilyen verset találhat Petőfi köl-
teményei között. 2) A „Garabonciás diák" c. 
könyvben talál ilyent. 3) Tessék ez iráint az 
iskola énektanáránál érdeklődni. 4) A Színháai 
Élet kiadóhivatalát kell megkeresni ez ügyboa 

BOKOR SZiDY gf^FT5 

Smíapmmx, i posta-u. 11 (Váei-u. 

Je Sári két dala 
a „Maid a V.ca' -bóf meztelent 
i 
Kapha tó a Szin> ázi E e t bo l t j ában , VII., Erzsé-
bet-körut 29 íz. Ára 4 korona . Po i tó 60 tiüér. 

Divatlapok kaphatók 
a "Színházi Elet 
boltjában 

Uie Liam.' K li.— 
La Kemme Moderne K 1 0 . -
li e Mode in Wien I 5.5(1 
Prakt sehe Votlrn  K 8.80 
l 'as neue RocK.AIbum K 8.80 
Pr:tb' sclif Binsen . K 8.H0 

Frzsébet-V5ru< 29 por tó o l tség so f i l l é r 

MAJD A VICA 
ft Í d a í y t r S z i n h á z u j d o n s g a , G Á ' i O R A N D O R 
n a g y u s e r f l v í g j á t é k a m a r m e g j e l e n t k ö n y v a i a k -
b » n — A r a 7 k o i o n a 2 8 f i l i e r , p o a t a ö l t a e g 
6 0 f i l l é r — M e g r e n d e l h e t ő a „ S z l n h á í i E l e t " 
b o l t j á b a n , V I I . k e r . , E r z n é i e t k ö u t 2 9 . s aAm. 

SZÉP LESZ 
a t a r o b ô r e , d a t a l o « Odo b a j t köl - 
g i t i i i i , m i n d e n a r o t i s ï t â t l a n a â i r o t ,  
» M p l f i t m á j f o l t o t , o r r v ö r ü í í e g e t , 
Q nyomtRlRTii i l e l m u ' a s r t a i 0 

Arany virág Krém 
F r o o a t - g e l y . . . 7 . - k o r o n a 
B a i t j t è R e l y . . 10 - k o r o n a 
H o a t ' i v a l ô s z a p p a n 5 . 8 0 k o r o n a 
A r - m y v i r á g p ú d e r 5.— k o r o n a 

E g - y e i ö i k a p h a t ö a k é s t i t ô n é î 

GERÖ SÁNDOR gyógyszer-
tárában N A G Y K Ö R Ö S 137 

Külföldi paríümöK 
Ajüniuk l e g f i n o m a b b p a r i ü m ö k e t d e k á n k é n t : C m d« 
Jeaaeité Chevalier d'Orsay, Quelque tletir», Arobm Antiqua,  
Daiscbari, Ijorigaii 12.— K Rózsa lionaildi'. Hygiea Chypre, 
l'iiule, V idemeoum, Berenlssiraa, Kairól raawviiág, Ibolya, 
Ideal. Khasana, I 'olabeila, Lorna, 1 nvardia Ut gona, Gyöngy-
virág, Akaola, OrcliMen par timdt 7 — K-Oit d.-kanhtat,  
ntánv ltel. — Gyarteleo : H y v a r j o n & C o m p . KatyedOl  
»«eikfll.iéii hely * G r o s s Antal kivite i haza, B u d a -
p e s t e n , VIII. k e r ü l ő t , J o z s e t k ô r u t 2 3 . s z a m 

«J»' I S i ï ï Ê Í Í M & Ê régebbi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban, VII. Er.-sónet-körat 29 
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Törekvő, Körmöcbánya; L. Katinka, Nagy-
maros. A pályázat határideje már hetekkel 
eeeiőtt lejárt. — Szenvedély. 1) Nincs meg. 
3) Dr. Szécsi Illés. — J. M. T. Megkaptuk.— 
Ungvári érdeklődő. 1) Az évi tandij 120 K. 
2) Az eKíkcezitő tanfolyamon nincs. 3) 4) 
Ennél jóval magasabb. 5) Esetleg van. — 
Doktor juris. A kérdezett doktor »színészek: 
KcBeder Ede, Janovies Jenő, Beregi Sándor, 
Búnóczi Dezső, Rácz Ede. — G. J., Ungvár. 
1) 3) Igeai. 2) A Színházi Életiben hirdetjük 
•ket. — Temesvár. A Színházi Élet a nem 
előfizetőknek is készséggel válaszol a szer» 
kewztói üzenetükben. — H. M. 1) Ref. 2) 
Angek). 3) Harsányi Zsolt. 4) Ugy mondják. 
— November 19. 1) Azonos. 2) Nincs. 3) 
Jónás Dezső. — Röpkedés. Nem közölhető.— 
Manci 54. I) Dr. Vargha István. 2) Dec. l«én. 
3) Igen. 4) Jövő hónapban. — Selmeci. A szín» 
padi zápark őszülök feltalálója Stehle Károly 
u<irari tanácsos, a müncheni, udvari színházak 
í R b c J i d á t i s i hivatalfőnöke volt. (Sz. 1835. 
f 1912. okt.) — R. Juci, Kecskemét. Életrajzát 
már megírta a Színházi Élet a szept. 284ki 
számban. — Tarján G id a. 1) Nagyváradi 
leány, nem ezinósznő. 2) Színházi újság. — 
Irmuska. I) Nem vált el. 2) Szinészakadémiát 
járt. 3) 1902. okt. 2»án lépett a szinipályára. 
4) Inctpiens a kezdő színészek neve volt 
H792«ben az első) színtársulat működése ideje» 

ben. — Fogadás. Az Istenek alkonya operának 
premierje 1892. dee. J0»én volt, a következő 
szereplőkkel: Siegfried: Perotti, Gunther:  
Odry, Hagen: Ney Dávid, Alberich: Takáts, 
Brüiíhilde: Szilágyi B., Gutrune: Rotter,  
Waltraute: Hilgermann Laura. — J. Olga. 
1) De Caux Mimi 1823»ban született, francia 
származású volt, meghalt 1906. dec. 8»án. 
2) Előbb külföldön lépett föl. 1841»ben szer« 
ződött a Nemzeti Színházhoz. — Magduska. 
1) 3) 5) Rk. 2) 19 éves. 4) 31. — L. Zsiga, 
Ungvár. 1) 2 éves a kurzus. 2) Igen. 3) Bár« 
melyik megfelelő.— Szép Saskia. 1) Feltétlen 
niil. 2) Szavalatból. — Hü olvasó, Sopron. 
Játékszín = annyi mint színház. A szin a gös 
rög scená'ból származik, oroszul — szjen, 
mongolul szain, már maga is helyet jelent; 
tehát a színház pleonasticus szó, melyben 
épen a játék nincsen benne; olyan épület, 
mely csupa szin, vagy melyben csupa 
színek, pld. cSizmadiaszinek, vásárszínek 
stb. vannak, mint a párisi les halles; 
ellenben játékszín = a játéknak a helye. A 
ncpieo összetételekben is kocsiszín, levélszin, 
vásárszin, mindenütt a „szin" az alapszó. — 
Kis fruska. Semmiféle protekció nem szüksé« 
ges ahoz, hogy szinésziskolába felvétessék. 
Fia talentumáról a tanárok meggyőződnek, mi 
sem állhat haladása útjában. — Merész g on.- 
dolatok. Csak levélben tudunk válaszolni. 

FÜZŐTERMEI 
Kiidly-u. 93 Danüanich-n. 18. 

L L M A N N 

Teíefo. 17! »S3 

mei fűzők, kűlönle* 
gessógek műterme 

VL, N A G Y M E Z Ő - U T C A 28 
vegtegeitávoiit í i a c h î î a n c * 
koameiiKni intézeiu. Miiid©a~ 
nomü saepsö.. hibák iifzeieg© 

weep-toi áv'OMí-s.s, ,anco« k •simi'rt.st, urcgőzöiés es aromn-zás 
wtíanyos hor'p'b -n Btî a-oftSt V" ' . A ' '•n'1"*-*-.' • • * 

K 
-TEREM 

tt'ennosas, o n d o i u l a s . Í V f i l e s el e g y ü t t : 
Bros öQdolál a f é s ü l é s s e l együtt : 

K 2. . Manikür. — Ràday-titca 8. szám. 

ft«>3ili álKSAfr 9 f «»«gyíkot, ezflsiöt, tiasiíil! O n i U ^ n a U K i l l ) ékaza.vkel *rfnd<nlr Bél <lt»gáb->!)• m i S i i t d j Knill «»ncerilzlete, Rndapot, íkli4Ui-iii«i Cl. u i n iaéu-iemplsmtnal uemban. — 
« M r * i t H i H l l f J t M / t 1 « M M » « M l Í M - Í S 

Bélyeggyűjtők 
figyeioiéüel 

Lavclbúlvegek a legnagyobb utkaaa-
golile áll ndoan orlüsi választékiam 
I»AI*K II. ISZ béheglizleteben, 
Budapest, Semm Iwels-u. 7 

Mű k e d v e l ő k r f i s z f i r e 
aktuális tréfák 

Karinthy, Harsányi, Gábor Andor, Kővári stb. 
Megrendelhetők a Színházi Élet kiadóh v a -
talábin. 1. sorozat, 10 darab ára K 5.—, 
Î1. sorosat. 10 darab ára K 6. —, az összeg 
dSzetes beküldése ellenében bérmentve 
azonnal megküldi a kiadóhivatal. Buda« 
pest, V l l . ker., Erzsébet>kürut 23 szám. 

Alkalmi R i t k a ^ : p kinn! 

v é t e i ! selyemróka muff és szörnre 
~ • " iUÜ el <16 V ' s A o n M , B n d . i e t. F> -utc» 1 

DOUBLE DESTILLE 

E A U D E C O L O G N E 
Kérje 

Mindenütt kapható. 

eriilii Kozme i t ëa i intÉzef sáliak 
elt&volltiea véfçlege en «lllaiiuy.il. Himlasité-knrii, siepU, .iiemBlcB eltâvoll »sa. .Marian" szOr-vesití, kebel-kié u, archímlaiitó. Tani víii)®k-felTétetnek. Telefon : Józser 4» - 51. 
Haflmaiffi Marian Mapasf, B!l., JfcnMiönf 43. 



s z í n h á z i é l e t 47. oJda'i 

W. Lilly, Versec. A kérdezett művésznő hat 
év óta működik a szinipályán, 26 éves rk. val* 
lásu. — Peches. Jobban van és a következő 
ujdoraágokban föl fog lépni. — M. M. Az il* 
lető primadonna CoLti Vilma volt és nem Solti 
Hermin. — D. Margit. Nagyszalonta. 1) Elő* 
Rzetése nov. 30*án lejárt. 2) Igen, ha megfc* 
lel. 3) Felveszik, de ez esetben nincs értelme 
oda beiratkozni, miután akkor joggal működ* 
hetik a szinipályán. — Jegyző leánya. Nagyon 
kedves a levele, de hiába, még sem lehetünk 
„udvarias férfiak", már csak azért is, mivel 
ebben a korban még nem lehet a színésznői 
pályára lépni; tessék 1—2 évig várni. (Azután 
is készséggel fogunk válaszolni a Színházi 
fielt:ben.) — R. L. Nem 24<én, hanem 29*én 
volt. — Szőke és barna. 1) 1895«ben született. 
2) Majd elárulja Intim Pista, ha itt lesz az 
ideje. 3) Vannak. 4) RovaUszáHó. 5) Palota* 
tér 5. — Nagykanizsa. Nagymező=u. 22—24. — 
Kis lord. 1) Ï910»ben. 2) 12 éves. 3) Sebestyén 
Géza. Rcthcy Lajos. Báthory Giza, Vágó Béla 
stfo. 4) Igen. — Szilágyi kislány. Megkaptuk. 
— Zsisket, Kassa. 1) 25 éves. 2) Rk. — Nagy 
Béla, Holczer Klára, Hersch Elza. Csak 5 kér* 
á&sro válaszol a Színházi Élet. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 

SZÍNHÁZI b e t ü r e j t v é n y 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk Rí. 

I. dij: Egy magyar író színműve. (E héten 
Herczeg Ferenc „Tilla" cimü könyvét sorsol 
juk ki.) 

Ií. dij: Egy művészi arckép. (E héten Vár 
konyi Mihály fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij: Egy kotta. 
A Színházi Élet 47. számában közölt rejt 

vény megfejtése: Magyar Nemzeti Opera. He 
Ívesen megfejtették 405*en. Gábor Andor. 
„Majd a Vica!" cimü színművét Kovács Anna, 
VII., DamjanichíU. 35., III. 16., Kosáry Emmy  
fényképét Presztek Kató, Sziv*u. 47. és a kot-
tát Klein Poldi, Mária*utca 8. földszint 2 
nyerte cl. 

S?ép csak uvy lesz, ha N̂ sy «inbrn 
kaplu>to! 

DIDO ^ 
padért és krémet használ 

KfiBJE 
MJNDF-NUTT 

H A J S Z A L A K A T 
VÍ^'A'C, ultoyom aöiküi vHlacyk zel&rel, lii-ctoltok saepií» 
ik »f.i;»Kilcs végleges eltávolítása. atchffmla^z'ó. P»'Mir>Aa, 
»«1 i>H taUériiu krém èa juidi-r. DUxkiét vidéki szf'kll d*». 

lelvt4Mi>»l<. Itnchhnlc Ji6»Ai«li ,R„-alic'-
toal.il.» íntAaet B n < U p e s t . K f r á l . r - a t c » 5 1 _ I . O . 

1 tége'y .. 
3 tégely .. 

arcztisztátalaneágok 
pl on csodás halasa 
a Török rózsa arc-
kenőcs. Szépeknek 
kincs, tisztátlan ar-
cuaknak nélkülöz-
hetetlen. Kapható : 

RÂCZGY.J« 
k o z m e t i k a i i a b n r a t ó -

1 2 k o r . n u m á b a r i , K i s k u r t -
30 kor. halason, 77. sz. 

À szépség 
I P Í Í V P S Z 8 É © k ö n y v m i n d e n koe 

m e t i k a j k é r d j e n f e iv i -
l á f r o s i t . K a p h a t ó » Bisin-

A z á r a 8 . 8 0 k o r o n a , h a z i B ot o o i t j á b a a , V i l . 
p o r t ó k ö l ' s i g 5 0 t i l l . E r z s é b e t - k ö r u ü 2->. s?.hux. 

Művészek 25% engedményben részesülnék e 
MERKUR KELMEFESTŐ GYÁR-
nál, Budapest, VII. ker., Dchány-utca 94. szám 

^GRÖF RINALDO 
a Király szinbsz nagysikerű Szirmai-operettjének kottír'a 
magjelent. 2 fö e óta 14 — korona. Kapható a Szinh&cí 
Élet boltjában, VII., Erzsébe íorut 29. sz. Portó 60 fillér. 
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• » 

88.— K ELŐFIZETÉSI ÁRA: Negyed évre 2 2 . - K 
44 _ K Egy hónapra <-oü IS 

I Megrendelő cini : HZ ÚJSÁG HiadóhivBialo, Budapest, VII., RáRóczi-uí 54. sz, 

„ U J S A O C K K M " k » n j T k U i ! í H oyoro f t» ! r i . B u d a j W i t . 

Egész évre. 
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