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vei hat reám, hogy nem tudok ellentál* 
lani és irni fogok . . . igen, igen, ugy ér* 
zem, hogy . . . nini, hiszen már irok is. 

Miért? Fontolgatással, okoskodással 
nem kapok rá magyarázatot. 

Talán csak puszta érzés ez, öröm, hogy 
odaállhatok spanyolfalnak a kritikus elé, 
széttárt karokkal, könyörögve: „Ne 
bántsd! N e dicsérd agyon! N e intézd el 
őt gyönyörű jelzőkkel, amik mindenkire 
illenek, amiket variálsz esetről*esetre, 
amiket csereberélsz és meggondolás, vá* 
logatás nélkül akgatsz bárkire, ha éppen 
sor kerül reá! Ne mondd el róla század* 
szor, hogyan fú j ja az orrát és mint vágja 
a körmeit! Ne utáltasd meg a jóizlésü 
publikummal!" 

És igy a spanyolfal — elvégezvén spon* 
tán dikcióját a kritikushoz — most már 
maga is átvedlik kritikussá és nem fél, 
hogy elfogultsággal fogják vádolni. 

A férj, aki játszik, a feleség, aki nézi, 
van*e, lehet-e szigorúbb kritikus a néző* 
téren? El tudja*e hinni a feleség a férj* 
nek a Sasfiókot, Hamletet, az öreg Kár* 
páthy Jánost, Bernát bácsit és mind a 
többieket? 

És ahogy igy magam előtt látom 

lmélkodva olvasom a „Szinházi 
Élet" múltkori számában, hogy 
Törzs Jenőről én vagyok his 
vatva pünkösdi cikket irni. 

Én, aki soha semmiféle kör* 
kérdésre választ nem adtam, aki szive* 
sebben tűrtem, hogy neveletlennek vagy 
akár analfabétának tartsanak, semhogy 
csak ennyit is irtam volna: „Bocsásson 
meg, tisztelt uram" vagy „Ne vegye zo* 
kon. kedves Asszonyom, de Ízléstelen* 
nek, helytelennek, reánk szinészekre 
nézve megszégyenitőnek tartom azt a 
túlzott kultuszt, mely nálunk az utóbbi 
időben lábra kapott, nem nyilatkozom 
hát arról, hogy stb., stb., stb." 

Nem irtam soha válaszképpen még 
csak ennyit sem. Túlzott óvatosságból. 
Nehogy akár csak ezt is kinyomassák. 
És most az a feltevés, hogy az uramról 

Törzs Jenő, mint növendék, statisztál a Bizánc 
premierjén. 

Törzs, Kertész, Rajnai 

irjak dicsérő vagy elismerő sorokat, csak 
momentán tetszik megdöbbentően izlés* 
telennek, azután olyan szuggesztív erő* 

Törzs Jenő hatéves korában. 
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Törzs, mint apa. 

őket, ahogy jönnek most elém mind* 
mind, — a halványszőke, degenerált, 
szomoru gyermek, a töprengő királyfi, 
megrendítő tragikummal a homlokán, 
szemén, a magyar mágnás, aki vénségére 
találja meg az ideált és a másik, az osz= 
trák tábornokból magyarrá vedlett nagy» 
úr, a kedélyes, kedves, jóizü öreg zsidó, 
a neurasthéniás, féltékeny ügyvéd, a 
boszuvágytól lihegő olasz, a szellemes, 
fölényes, hányaveti bankfiu, az első sze* 
relemtől ittas gimnazista — amint igv 
jönnek most elém, akik mind előttünk, 
nekünk élték le szinpompás, sokrétű 
életüket, — látom, hogy Törzs Jenő nagy 
színész, sokoldaju, okos, invenciózus, 
tele fantáziával, erővel és lendülettel. 

Az utolsó évek sok-sok banális tucat« 
szerepe — egyetlen vérbeli, igaz szi« 
nész sem tudja őket máskép, mint ba= 
nálisan megjátszani — lelohasztotta ezt 
az érzésemet, de most — igy vissza» 
nézve — újra látom: Törzs Jenő min' 
dent tud. 

Istenem, mekkora skála a Sasfióktól 
a Bernát bácsiig! 

És a két véglet között mennyi árnva= 
lat! Nézzük csak itt van néhány öreg 

•'•r. A magyar nábob, Az u j földesúr, a 
Rablólovagvár grófja, Bernát bácsi és a 
Bourget Apostola. Milyen káprázatos, 
pazar gazdagság! Mennyi szin, mennyi 
hangulat! Mindegyiknek más a hangja, 
a beszéde, a gesztusa, a nézése és vala= 
mennyi mégis mindvégig -egységes és 
igaz. 

Az öreg Kárpáthy János! Amint tollba 
mondta végrendeletét. Csudálatosan megs 
renditő szent magyar zsolozsma, a sze* 
retet, az áhítatos imádat dicshimnusza, 
ahogy halott asszonyáról és újszülött fiá= 
ról beszél. Az u j földesúr, mikor a leá* 
nyát szólítja! „Hermin! Hermin! Her= 
min!" — egy egész élet jóvá nem tehető 
megbánása, szívettépő kétségbeesése zo-
kog föl benne. Bernát bácsi, amint ked-
ves félénkséggel kéri meg a prokuristája 
leányát, a Rablólovag öreg grófja, ahogy 
büszkén, gőgösön, izzó szerelemmel tu= 
dat ja az ő alkalmazottja leányával, hogy 
feleségül veszi. Az Apostol miniszter; 
elnöke, mikor számon kéri a fiától, mit 
tet t vele! Az a grandiózus kitörés, az a' 
borzalmasan szép felhördülése a becsű* 
let büszke fanatikusának, mikor egész 
élete munkáját rombadőlni látja! 

TORZS Ji:\'Ö és FOKRA I RÓZA 
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Vagy a többi, a fiatalok! Kárpáthy Zol* 
tán, amint búcsút vesz ősei hajlékától! 
Ahogy kezet szőrit a régi hű cseléddel, 
ahogy szemével mintegy végigsimítja, vé* 
gigcsókolja a falakat, a bútorokat és 
ajkához emeli anyja imakönyvét — min* 
den oly halk, oly lehelletszerüen finom 
és egy egész élet, egy egész generáció 
tragikuma sóhajt , zokog föl benne. 

Vagy az „Élő halott", mikor lezűllöt* 
ten, szégyenkezve, irtózva búvik el, ne* 
hogy a gyönyörű, ragyogó felesége rá* 
ismerjen, vagy az „Élet királya", mikor 
elitélik és lélekben megtörve, halálra 
marva, de finoman, elegánsan, előkelően 

iik az egyetlen kéz fölé, melyet feléje 
nyújtanak — és e kézcsókban benne 
van a "múltja, a jövője, az egész szeren* 
csétlen, elhibázott élete, a fátuma és az 
elkövetkezendő rémséges tragédiája. 

Mekkora perspektívák — minden meg* 
csinálás, minden póz, minden mester* 
ségbeli fogás nélkül. 

Törzs mint Hamlet. 

Törzs Jenőnek nincsen technikája — 
belülről jön minden. És ez nem azt je> 
lenti, hogy nála minden csak intuíció. 
Nem lehet megcsinálni intuícióval sem 
Wilde Oscar alakját, sem a Shaw Na* 
poleonját, ugy ahogy ő csinálta. A fiatal 
Napoleon, a generális, a Joséphine bo* 
londja, a sovány, aszkéta külsejű Napo* 
leon, az, akit az „Arcole hídján" cimü 
képről ismerünk, — ezt a Napoleont irta 
meg Shaw! Ezt játszotta meg Törzs Jenő. 
A lépése, a fejtartása, a nézése — «lint* 
ha egv*egy Napoleon*rézkarc, egy Na* 
poleon*szobor kapna életet. És ugyan* 
akkor azt irta róla egy színházi referen* 
sünk: „— még csak a történelmi po* 
cakja sem volt meg, melyet minden is* 
kolásfiu ismer és elvár Napoleontól." 

Hadd irjam meg hát én — mintegy 
kései paralizálásaképen e kritikának, 
hogy vastag foliánsok, Shakespeare* 
ismertetések, cgv egész könyvtár i e m 
hozza nékünk közelebb Hamletet, mint 
az a leírhatatlan szépségű jelenet, mikor Törzs, mint Reichstädt! herceg a Sasfiókban. 
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Törzs a Farkasban. 
Törzs es Gombaszögi 

TörzssHamlet Oféliát kolostorba külJi. 
És nincs az a történelem, mely Napo* 
!eon szerencsétlen fiát úgy megszeret* 
tetné velünk, mint ahogy Törzs Jenőben 
megszerettem a kis reichstadti herceget, 
amikor anyját szomorú fölénnyel, en* 
tesztelő, mindent megértő, mindent meg* 
bocsátó babusgatással, félig mosolyogva, 
félig sírva, mintha egy beteg gyermek* 
liez szólana, bálba küldi, hogy mulasson 
— és Ibsent magát is értékesebb, mé* 
lyebb, gazdagabb költőnek ismerem, 
amióta láttam Törzs Peer Gvnt jé t sirni 
az anyja ravatalánál, egy hang, egy szó 
nélkül, egyskét néma gesztussal búcsút 
venni tőle és eddigi életétől és amióta 
láttam Rank doktort, az ő legelső szeré* 
pét, magát a tökélyt hangban, mozdu* 
latban, egy átszellemült, szinte már tes* 
tetlen, csupa — lélek alakítást. 

Vagy tán csak én láttam meg mindezt? 
Talán mégis elfogult a feleség a művész* 
szel szemben? 

Akkor jobb lett volna inkább csak 

Törzsről, az emberről, a férjről irnom, 
mert tisztán hitvestársi mivoltában 
úgyse egyetlen asszony sem lehet elfő* 
gult. 

De ez tán még visszatetszőbb volna, 
mint a kritikusi működésem. így hát 
csak annyit jegyezzünk fel — a portrait 
különben nem teljes — hogy Törzs Jenő 
tartalmas, komoly úri ember, aki min* 
denben rácáfol arra az ősrégi babonára 
mely a színészt a magánéletben megte* 
szí hejehujázó, minden hámból kirúgó 
vadbohémnek. 

Az erkölcsi érzéke van olyan puritán, 
mint akármelyik budai nyárspolgár — 
bennszülötté, az ethikája van olyan kris* 
tályosan tiszta, mint a legprüdebb an* 
gol grand seigneuré, a hiúsága, az em* 
beri önérzete van olyan kifinomult, hogy 
feljajdul, ha rózsaszínű levelek hiszté* 
rikus kisasszonyai rendezvousra hívják 

Törzs a Sárga liliomban. 
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TORZS mint Hamlet 

és a feleségéhez való szeretete van olyan 
igaz és mély, hogy kétségbeesik, ha a 
publikum rosszhiszemű része darabról* 
darabra a partnernőivel boronálja össze. 

Egy vágya van: hogy a gyermekeiből 
ne kelljen színészt nevelnie és egy nagy 
sóvárgás él benne: hogy a művészet ber* 
keiből minél előbb nyugalmasabb, csön* 
desebb berkekbe vonulhasson vissza. 
Adja Isten, — a publikum és a művészet 
nevében kívánom neki, — hogy ez a vá* 
gyünk még nagyon soká ne érje meg a 
teljesülést. 

Törzsné Forrai Róza. 

EGRESSY GÁBOR aznap, melynek estéjén 
komoly szerepet játszott^ semmiféle vigságra 
vagy mulattató beszélgetésre nem reagált. 
Viszont, ha vig szerepben kellett föllépnie, 
ennek előadása napján folyvást derült han* 
gulatban volt; s ebből magát semmiféle in* 
eidens által kizavartatni nem engedte. 

Egressy Akos. Törzs a Bernát bácsiban 

Törzs Jenő 
első kritikája 

Törzs Jenő színészi karrierje a Tháliá* 
ban kezdődött. Életének nevezetes for* 
dulója volt, mikor a Magyar Szinház 
megnyitó előadásán a Szent Peter eser> 
nyőjében a glogovai pap szerepét ját* 
szotta el. Erről a szerepléséről irta a Bu* 
dapesti Hírlap 1907 okt. 12*én a követke* 
zőket: 

„Törzs Jenő talentuma a glogovai pap 
jelentéktelen szerepe mögül sugárzott 
át a nézőre. A megjelenésében és a 
hangjában — tehát abban, amit eltanulni 
nem lehet — van valami, ami emlékez* 
tet Hegedűs Gyulára és elég volt halla* 
nunk tőle egypár mondatot , hogy min* 
denki megérezze: ez a színész igazán 
hivatott arra, hogy nagy és szép dolgo* 
kat közöljön velünk. Amit tolmácsol, 
az épen fog eljutni elménkbe és <szi= 
vünkbe.'" 
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„Törzs ur, akinek képességei Zac* 
coni képességeit érik el, most húszon« 
öt éves. Mindazok a közhelvek, ame* 
Iveket jelentős egyéniségek jellemzé-
sére szokás használni, itt nem elégsé-
gesek. Nem lehet röviden értékelni 
;izt a hatalmas tehetséget, ami ebben 
a/. ifjúban rejlik. A Gunyvacsorában 
való fellépése után az egész bécsi saj* 
ró egy Kainziserő újraéledéséről be* 
szélt. Mi bátran kimerjük mondani: 
Törzs ur tehetségesebb, mint maga 
Ivainz volt. Ha valakivel össze lehet 
hasonlítani, az csak Zacconi, akit 
Kainz is a legnagyobb színésznek tar* 
(ott. Szuverén nyugalma, játékának 
minden póztól és túlzástól mentes sti* 
lusa, feladatainak előkelő felfogása, 
ezek ennek a művésznek legszembeöt-
lőbb tulajdonságai és el sem tudjuk 
képzelni, hova fejlődhetik még tovább. 
A Burgszinház igazgatója elévülhetett 
len érdemeket' szerezne magának, ha 
Törzs urát el tudná szerződtetni Beőt* 
hytől." 

Ezt öt évvel ezelőtt irták Törzsről. 
Azóta sok viz lefolyt a Dunán. És a 
Magyar Színház Törzs Jenője jubilál. 
Most játssza hetvenötödik szerepét. 
Az első a „Szent Péter esernyője" 
egyik alakja volt, a hetvenötödik a 
„Hotel Imperial" Almássy Lászlója. 
Közben egy pár érdekes stációt lehet 
látni a huszonötödik szerepet, akkor 
jubilálta, mikor a „Csákó és kalap"? 
ban játszott, az ötvenes számot pedig 
az „1913" cimü Biró=darab egyik alak* 
ja viselte. 

gy előkelő bécsi lap kritikusa, 
tehát Törzsnek nem ismerő* 
se és nem barátja, mikor 

Beöthy László felvitte a Magyar Szin* 
házat a császárvárosba vendégszere* 
pelni, a következőket irta: 

TÖRZS a Magyar nábohban 

Fiatal színész, a mult hónapban volt 
harmincegy éves. De a legtöbbet dol* 
gozó szinészek közül való. Attól 
kezdve, hogy Beőthv László éles sze* 
rne meglátta a Thália színpadán és 
magához kötötte, folyton színpadon 
van. A pályája nem sokkal több, mint 
tiz esztendő, de ezt a tiz évet folyton 
a publikum előtt töltötte. Alig volt 
pihenője, néha hónapokon keresztül 
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amely mindig más és más szenvedés 
Ivek eleven arcát ölti magára, nagy, 
mély és nemes. Ilyen lélek nagy szén* 
vedélyeit adni minden este tiz év óta 
a publikumnak hol tragikus megrens 
ditésére, hol könnyed mulattatására, 
- ez igen nagy hálára kötelez. 
A művész felette áll a napi élet gaz« 

dasági viszonyain. Lehet neki gázsit 

minden áldott este játszott, vasárnap 
és ünnepnapokon délután is. Ez ak* 
kora munka, hogy laikus ember, aki a 
színészi munka megdöbbentő intenzi* 
tását nem ismeri, nem is értékelheti 
eléggé. 

A színésznek nem mutatnia, hanem 
élnie kell a szinpadon a szenvedélyes 
ket. Olyan lelki szenzációkat, amelye* 
ket rendes, nyugalmas sorsú polgár* 
ember éveken keresztül egyszer csis 
nál végig, a szinész minden este meg* 
csinálja nyolc és féltizenegy között. 
A legforróbb szenvedély, a legna* 
gvobb harag, a legtépőbb izgalom, a 
legmardosóbb fájdalom, a leghevesebb 
öröm, amit teljes énjével valóban át 
kell élnie a szinpadon. Az idegek mér* 
hetetlen szenzációja ez és megcsinál* 
ja mindennap, heteken, hónapokon, 
éveken, tiz esztendőn keresztül. A 
zongoraművész minden városban más 
Ibachszongorát talál, a szinésznek 
egyetlen példányban van meg a hang* 
szere: a saját emberi teste*lelke. 

Impozáns munka, amit Törzs Jenő 
tízesztendős színészete képvisel. És 
még impozánsabbá teszi, hogy a lélek, Törzs, mint Kárpáthy Zoltán 

Törzs és Marton Erzsi 
Királynőm, meghalok érted. 
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adni , ső t lehet neki a sz ínház i ver* 
s e n v f o l y t á n s z o k a t l a n u l nagy gázsi t 
adni , —- h i á b a r aksz v a g y o n o k a t a míí< 
vész lábai elé, n e m é r h e t e d utói , ami t 
ő ad. M e r t ő az egész vi lágot a d j a . 
azt is t ü k r ö z v e nagy és nobi l is le lkén 
ke resz tü l . 

T ö r z s J e n ő m ű v é s z az is ten kegyel ; 
mébő l . Meleg k ö s z ö n e t jár neki , meg* 

( k ü l ö n b ö z t e t é s és t i sz te le t az e m b e r e k 
k ö z ö t t . 

Hetvenöt szerep 
Törzs Jenő a kö ctkező 75 szerepet 

játszotta a Mag-yar Szinházban : 
1. Szent Péter esernyője. 2. Éjjeli me= 

nedékhely. 3. Nóra. 4. Kerülő ut. 5. A 
dada. 6. Virágos csónak. 7. A császár 
katonái. 8. A sasfiók. 9. Tüz a gyárban. 
10. A túlsó partról. 11. A holnap. 12. 

TÖRZS a Künn a bárány, benn a farkasban 
T. Forrai Rózsi, Törzs 

TÖRZS a Künn a bárány, benn a tarkasban 

Hamlet. 13. Falusi idill. 14. A meztelen 
nő. 15. Hivatalnok urak. 16. Hanka. 17. 
A nagy cél. 18. Álmodozók. 19. A szüz. 
20. Faust. 21. Warrenné mestersége. 22. 
Családi tűzhely. 23. Ö. 24. Gvgesz és 
Tudó. 25. Csákó és kalap. 26. A millió 
mos. 27. Gavallérok. 28. Orvosok. 29 
Sárga liliom. 30. Fiuk és lányok. 31. Ja 
nika. Hamvazó szerda. 32. Nagy diákok. 
33. Az élet szava. 34. Az élő halott. 35. 
A varsányi csata. 36. A rablólovag. 37. 
Gúny vacsora. 38. A frankfurtiak. 39. A 
sors embere. Blanco Posnet. 40. Az apos= 
tol. 41. A miniszterelnök. 42. A farkas. 
43. A nagy úr. 44. Róza néni. 45. Tava= 
szi ünnep. 46. Az uj földesúr. 47. A préda. 
48. Zoltánka. 49. A híresek. 50. 1913. 
51. A mandarin. 52. A félkegyelmű. 53. 
Az 555*ös rendőr. 54. Az élet királya. 
55. Az apja lánya. 56. A kutyapör. 57. 
Lyon Lea. 58. Éviké. 59. A kisasszony 
férje. 60. Egy magyar nábob. 61. Fő= 
próba. 62. A névtelen asszony. 63. Lady 
Frederick. 64. Bernát bácsi. 65. Király» 
nőm, meghalok érted. 66. Künn a bá= 
rány, benn a farkas. 67. Kárpáthy ZoL 
tán. 68. A váratlan vendég. 69. Dollár-
papa. 70. Kedves mester. 71. A varsói 
citadella. 72. Peer Gyn t. 73. Cserebere 
74. A szerető. 75. Motel Imperial. 
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Szerzők Törzs Jenőről 
A legnagyobb gyönyörűségek közül 

való Törzs Jenővel, mint színésszel 
— és természetesen, mint emberrel 
együtt dolgozni. Nemcsak megért min* 
den gondolatot, de ugy megformálja 
azt, hogy az ember a végén még el is 
hiszi, hogy a gondolata jó. Friss, fia* 
tal, bátor, nagyszabású és szerény, 
szóval minden, ami jó. Eltet a re* 
ménység, hogy irok én még neki 
olyan szerepet, amikor ugy meg lesz 
elégedve velem, mint ahogy én el va* 
gyok ragadtatva tőle. Kissé sokallom, 
hogy olyan rendkívül sokat dolgozik. 
Ha én volnék az igazgatója, vigyáz* 
nék rá egy kicsit s korlátoznám em* 
berfölötti szorgalmában és köteles* 
ségtudásában. 

Bródy Sándor. 
* * * 

Kedves, intelligens,elö-
kelő, megbízható, igaz-

TÖRZS ÉS FEDÁK 
a Hotel Jmperiálban 

gató, rendező, író számára 
megbecsülhetetlen. Szí-
nészi skákálája, hihetet-
lenül nagy színpadi lehető-
ségei szinte határtalanok, 
öreg nagyurakat, fiatal 
költőket szerelmes deka-
dens hercegeket, roman-
tikus hősöket, züllött al-' 
koholistákat egyforma bra-
vúrral játszik, mindig 
szimpatikus, mindig nobi-
lis, mindig jelentékeny, 
szeretni való ember, sze-
retni való színész, isten-
től megáldott tehetség 
aközül a kevés közül, aki 
a nagyság utján j á r . — 
Pöstyén . Bíró Lajos. 

Törzs íima kivételes színészek közé 
tartozik, akikhez első fellépésükkor 
hozzászegődött a siker és fejlődésük 
a sikerek sorozatához fűződik. 

Gyönyörűség volt nézni ennek a 
kivételes tehetségnek a pályafutását, 
melynek minden megnyilvánulásában 
a színészi talentum az egyéni intellU 
genciával és szeretetreméltósággal 
párosult. 

És szerencsésnek érzem magam, 
hogy sikerei sorozatához az első na-
gyobb vígjátéki szerepét: A kisasz: 
szony férje Dorozsmav-ját én juttat-
tam neki. 

Budapest, 1918. május 11. 
Drégely Gábor. 

A színészek nagyságát n velük egy 
szintben lévő vetélytársuk számával 
szoktam lemérni. Törzs Jenő művészété* 
nek felbecsülésekor igen könnyű ez a 
mérés: nagyon kevés versenytársa van. 

Földes Imre. 
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Jászai Mari 
a Magyar Színházban 

A „nagyasszony" vendégszerepel, ez 
sem történt meg vele a háború kitörése 
óta, hiszen azóta minden szabad percét 
a könnyek fölszáritásának és a szenve* 
dések enyhítésének szentelte. Csak a 
Nemzeti Színházban vállalta és játszot ta 
el szerepeit Jászai Mari, akit Beöthy 
László igazgató nagyszerű rábeszélő te* 
hetsége most meg tudott nyerni annak, 
hogy egy előrelátható sorozatos sikerből 
vállalja a munka és a siker oroszlán* 
részét. Igaz: a szerep is vonzotta Jászai 
Marit, akinél hivatot tabb ismerője és 
hivatot tabb interpretálója nincs Jókainak 
a magyar szinpadon. A köszivü ember 
fiainak nagyasszonyát játssza cl a nagy* 
asszony a Magyar Színházban és ez az 
érdekes vendégszereplés a végsőkig fo* 

kozza az érdeklődést, mely a Hevesi 
Sándor által klasszikus szabatossággal 
dramatizált hatalmas Jókai*regény szin* 
padi előadása iránt megnyilvánul. 

Azt talán mondani sem kell. hogy a 
Magyar Szinház nagyszerű művészgár* 
dája kivételes tisztelettel és szeretettel 
veszi körül Jászai Marit és azt sem kell 
mondani, hogy Jászai a legfrissebb és a 
legpontosabb a próbákon, hogy már az 
első próbán tudta az egész szerepet. 
z\nnyit azonban el kell árulni, hogy a 
nagy tragika is hálás lehet Beöthvnek és 
Hevesinek, mert olyan alakításra nyílik 
alkalma A kőszivü ember fiaiban, mely 
felülmúlja legklasszikusabb szinpadi figtis 
ráit is. 

A Színházi Élet fotoriporterc egy pro* 
bán látogatott el a Magyar Színházba és 
készítette ezt a fölvételt Jászai Mariról 
és partnereiről. 

A RUHA. Súlyos probléma 
elé állította Gombaszögi Fri* 
ilát, az „Asszony és a bábu" 
előadása. A darab harmadik 
felvonásában van ugyanis az a 
kényes tánc*jelenet, melyet 
Regina Badet, a szerep párisi 
kreálója, egy teljesen átlátszó 
fátyolban lejtett. Gombaszögi 
Frida az egyik próbán pn-
naszkodó hangon fordult a 
darabot rendező Jób Dániel* 
hez: 

— Borzasztó gond, őszintén 
szólva, soha nem törtem any* 
nyit a fejemet ruhán, mint 
most, amikor —- nem is lesz 
rajtam ruha . . . 

.1 SZÁMLA. Beöthy 
László direktor a Király* 
Színház irodájában járt a mi* 
nap és átvizsgálta a külön* 
féle pénztári és egyéb admi* 
nisztrativ elszámolásokat. — 
Egyszerre csak kezébe akadt 
egy elszámolás, mely Biró 
Lajos szenzációs sikerű Hotel 
Imperiáljának a tantiémjeit 
tartalmazta. 

Beöthy direktor figyelme* 
sen elolvasta az érdekes el* 
számolást, aztán mosolyogva 
szólt: 

— Sokat utaztam már éle* 
temben, sok szállodában lak* 
tam már. de a Hotel Impe* 
riáléhoz hasonló holebszáms 
lát még soha sem fizettem.. . 

GYÁRFÁS JÁSZAI MARI, TÖRZS. 
Papp Rezső föl 
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Róbert Jenő 
lacsony ember, nem valami fel= 
tünő kinézésű, bár, ha megnézi 
az ember, a koponyája és az 
arca szabásában van valami 

rendkívüli. De általános pillantásra el le= 
het menni mellette. És ez a kis ember 
hosszú fejezetet irt bele a magyar szin* 
műirodalom külföldi történetébe. 

Itt Budapesten volt valaha egy kezdő 
ügyvéd, dr. Kovács Jenőnek hivták. Fgy 
szép napon becsukta az ügyvédi irodád 
ját . kiment a nyugati pályaudvarra és 
vonatra ült, hogy csináljon valamit. A 
magyar tehetségek páratlan és forró ere= 
je buzgott benne. Meg sem állott Ber= 
Jinig. 

Berlinben eleinte ujságiróskodott. Mii 
vei éppen olyan kitűnően irt németül, 
mint magyarul, hamar észrevették az irá= 
sait. A Pester Lloydnak rendkívül érde= 
kes tudósításokat irt. Ekkor választotta 
a német fülnek könnyebben megjegyez; 
hetö Róbert nevet, mert elhatározta, hogy 
ezt a nevet egész Németországnak is= 
mernie kell. 

F,R LEIBGARDIST (A TESTŐR) 

De még nem tartunk ott. Szóval hir= 
lapiró volt és színházi körökkel tartott 
fenn összeköttetést. A hires Korner Her= 
min és Reicher Emánuel akkor jöttek egy 
hóra vendégszerepelni Budapestre. Rós 
bert Jenő irt nekik darabot- „Die Au= 
dienz" volt a címe, nagy sikerrel ját-
szották. Éppen a Fővárosi Orfeumban, 
ahová junius elsején, mint Berlin egyik 
legjelentősebb színigazgatója jön vendég= 
szerepelni. 

Három esztendeig tartott, mig teljesen 
megismerte a terepet. Akkor egyszerre 
a magyar fiatalember színházat alapitott 
Berlinben. Ez volt a HebbcUTheater. A 
színháznak igen nagy sikere volt, a né-
met kritika bámulva látta egy meglepő 
rendezői talentum feltűnését. 

U jabb három esztendő múlva már 
Münchenben volt. Itt is színházat ala= 
pitott. A Miinchener Kammerspiele volt 
ez a színház, megnyitó előadásául a ma= 
gyar igazgató magyar darabot hozott a 
németeknek: Bródy Sándor „A fejeden 
lem" cimü darabjával nyitotta meg a 
szinh-ázat. Aztán egyik újdonsága a má* 
sikat követte. Ekkor már a kritika az 

DER LEIBGARDIST (A TESTŐR) 
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elismert legjobb német dramaturgok és 
rendezők közé sorozta. 

Münchenből még nagyobb tervekkel 
tért vissza a német fővárosba. Megala* 
pitotta az uj Residenztheatert. Azóta ez 
a szinház Berlin egyik legérdekesebb és 
legizgatóbb színháza. Kitűnően játszanak 
benne, a tagjait egy csalhatatlan éles* 
ségü szem válogatja össze és egy példát* 
lanul szuggesztív rendezői tehetség for* 
inálja. Darabjai egymásután aratják a 
döntő sikereket. Róbert Jenő ma Berlin 
egyik legtiszteltebb és legirigyeltebb 
színházi embere. 

Hogy a németek nagyon imádják, azt 
nem lehet mondani. Sokkal inkább behó* 
dóinak neki, semmint rokonszenveznek 
irányával, amely bevallottan a magyar 
szinmüirás lelkes pártolását jelenti. Ez 
pedig Berlinben sohsem volt nagyon ro» 
konszenves dolog. De Róbert okosan, te* 
hetségesen és céltudatosan csinálja to* 
vább. 

Molnár Ferenc darabjai közül kettőt 
mutatott be. „A farkas"*t és „A testőr"*t. 
Az előbbinek az előadását, amelyben 
Roland Ida játszotta a női főszerepet, az 
egész európai kritika a darab legjobb 
külföldi előadásának ismerte el. „A test* 
őr"*rel lett hires szinész Abel Alfréd, 
akit Budapestnek is volt alkalma meg* 
látni és megszeretni. 

Biró Lajos „A rablólovag"*ja szintén 
Róbertnél került szinre, valamint Birót és 
Lengyel Menyhért „A cárnő"*je is. Ró* 
bert itt volt a darab Nemzeti Szinház* 
beli bemutatóján. Rögtön megvette, künn 

GRÜN LILI 

Die Steiner Mädel 
(A Tündérlaki lányok) 

minden előkészületen levő darabját féke* 
tette és a magyar bemutató után kat 
héttel már be is mutatta. Roland Ida TÍ* 
lághirü lett a címszereppel és egész Euró* 
pában a Róbert rendezési példánya see* 
rint játszották a darabot. 

Heltai Jenő „Tündérlaki*lányok" cimü 
darabja is Róbert révén került a berlini 
közönség elé. Ebben tünt fel az uj német 
naiva*tehetség, a kis Ebinger Blondine, 
akit Róbert fedezett fel. Földes Imre 
„Grün Lili"*je, Drégely Gábor „A see* 
rencse fia" szintén nála került szinre. 

A sok magyar darab miatt eleget bán* 
tották. De nem tanult belőle. Legutóbb 
színre hozta Hatvany Lajos „Die Spur" 
cimü darabját . A magyarfaló német kri* 
tika csúnyán nekirontott. Nem okult eb=> 
bői sem. Tovább dolgozik odakünn a ma* 
gyar tehetségek elismertetésének az wt=> 
ján. 

Juniusban tiz napra eljön vendégsee* 
repelni a Fővárosi Orfeumba. Hozza elő* 
adásai között azokat az estéket is, ame* 
lyek erről a missziónak becsülhető gyö* 
nyöru munkáról adnak számot: a magyar 
igazgató elhozza azokat a magyar dara* 
bokát, amelyeknek németül meghód©'* 
tatta a németeket. 
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Nagy Endre konferált 
Vasárnap este Nagy Endre konferált a 

Zeneakadémiában. Mondani sem kell. 
hogy erre a kivételes és annyira óhaj tot t 
alkalomra zsúfolásig megtelt a zeneaka* 
démiában. Mondani sem kell, hogy erre 
a kivételes és annyira óhaj tot t alkalomra 
zsúfolásig megtelt a zeneakadémia hang* 
versenyterme és mondani sem kell, hoPív 
Nagy Endrének óriási sikere volt. Amit 
mondott , csupa frappáns és ragyogó eh 
mésség. Nagy Endre ezúttal sem kiméit 
senkit és semmit, szavai mint az ostor 
sújtot tak le ferdeségekre, viszáságokra 
és csak ugy harsogott a kacagás egy*egy 
találó és szikrázó elmésség után. Két óra 
hosszat tartott ez a nagynivóju vidám* 
ság. egy kiváló iró örömteli találkozása 
lelkes és hálás közönséggel. Politika, tár* 
sadalom, irodalom és művészet, mindent 
fölvonultatott Nagy Endre. Percekig zugó 
tapsok gyakran szakították meg az elő* 

adást . 

Mrnyam 
Bort ittam. Jót. Sokat. Most úr vagyok! 
Bátor vagyok! Erős! Hitetlen! 
Az éjszakában senki! Csak mi ketten: 
Fekete futárom, meg én! 

Fehér havon a fekete futár: 
Fut árnyam éisötét színében, 
Tajték a hó s az árnyam: mint az ében. 
Fehér havon fekete árny. 

És cseng a csillogó sok hópihe. 
Ruhám, fejem hóval befedve. 
Megyek a hideg halotti lepelbe. 
Fehér havon a fehér halott. 

Lassan beföd egészen már a hó, — 
Mintha nem is mennék előre, 
Beléveszek a fehér hómezöbe . . . 
Egyedül egy árnyék mozog. 

.1 végtelen, szörnyű, fehér mezőn 
Egyedül lépked át egy árnyék — 
5 most ---- mintha telnék, lassan testre 

válnék: 
Az árnyék talpra áll, — siet. 

Fekete test a fehér hómezőn. 
Fehér árny jár vele sietve — 
Fekete test után halott lepelbe' 
Futok loholva én. az árnyék. 

Törzs Jenő. 

M A G A CSAK TUDJA 

Intim Pista, hi>í4y 
ki ez a művésznő, 
akit lerajzoltam. 
Ugy*e, kitalálja, 
hogy ez nem lehet 
más. csak a kedves 
és kitűnő Váradv 
Aranka, 

Vészi Margit. 

NYARAI A N T A L ELSŐ NÉPSZÍN-
HÁZI KRITIKÁJA: „Nagy és őszinte 
sikere volt még Nvárai Antalnak is, aki 
ma este mutatkozott be és úgyszólván 
egy csapásra meghódította a közönséget. 
Nvárai a magyar Girardi. Nemcsak arc* 
vonásaiban és külső megjelenésében, 
hanem művészi egyéniségében is çrôsen 
emlékeztet a híres bécsi színészre. Min* 
den szavában és mozdulatában kiváló 
intelligencia és izlés nyilatkozik meg; 
sohasem keresi az olcsó hatásokat, min* 
dig érdekes és előkelő. Amellett szépen 
énekel. Van timbrejében aféle Odryra 
emlékeztető, szívhez szóló sötét színe* 
zet is." 

A Pesti /í/r/ap közlése, 1902 október 12. 
Casanova előadása alkalmából. 
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Premier után 
— Beszélgetés Haivany Lilivel. 

A premier előtt Budapest legérdeke* 
sebb asszonya volt. Most sem más: a 
legérdekesebb pesti asszony, de azon* 
felül még nagysikerű szinmüiró. A „Noé 
bárkája", amelyet kissé idegenkedve, a/ 
előkelő dilettánsoknak járó hűvös udva-
riassággal várt a saj tó és a publikum, 
most a fővárosi szinházi élet egyik leg« 
jelentősebb sikere, annak rendje és 
módja szerint sikert aratott kasszadarab, 
amelyet nem a szerző miatt, hanem a 
sikere miatt lett kötelező divat részint 
megnézni, részint könyvben elolvasni és 
újra jól mulatni raj ta . 

A bemutató előtt a tudósító még báró 
Madarassy*Beck Gyuláné Hatvany Lili 
bárónőt kereste fel, most a bemutató 
wtán felkeresi Hatvany Lilit, a legszebb 
és legújabb magyar szerzőt. Megkérdez* 

tűk tőle. hogy ily siker után mit szól az 
egész dologhoz. 

— Egyszerűen boldog vagyok. Még 
most sem merem ugyan elhinni, hogy a 
darabnak csakugyan sikere van, de e / t 
az állítást olyan jegypénztári kimulatá* 
sok igazolják, hogy kezdek megingani 
szilárd kétkedésemben. 

— Ks ha csakugyan siker van, akkor 
ennek legnagyobb részét a színházra sze* 
retném áthárítani. Itt Bárdos igazgatótól 
kezdve a legkisebb szereplőig mindenki 
annyira kedves volt és annyi jóindulat* 
tal járt a kezemre, hogy ezt nem tudom 
elégszer megköszönni. A sajtó meg nem 
érdemelt kedvessége pedig egyenesen el-
ragadott. Komoly és tekintélyes kritiku* 
sok annyi elismerni valót találtak az én 
mulattatási céllal készült, igénytelen kis 
munkámban, hogy repesett a szivem, mi* 
kor a véleményüket olvastam. 

— Igen, olvastam azokat a hozzászó* 

Cortliy Mira, Simonyi Mária, Buán Nelly, Mészáros Giza, Harmos Ilona. Ilosvay Rózsi. 
Belvárosi Szinház: Noé bárkája . Papp Rezső fölv. 
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lásokat is, amelyek erőteljesen akartak 
arról a kormányrendeletről felvilágosí-
tani, hogy bárónénak darabot irni nem 
szabad. Szolgáljon mentségemül, hogy 
ezt a rendeletet nem ismertem. Nem tud* 
tam, hogy nem szabad. Őszintén sajná-
lom, ha ezzel valami olyat tettem, ami 
a társadalmi rend fennállását veszélyez* 
teti. Nem is beszélek tovább. Hátha egy 
bárónénak nyilatkozatot sem szabad ad* 
nia? Isten őrizz, hogy valami tilos do-
logba menjek bele. Általában mindenki* 
tői bocsánatot kérek, akit a „Noé bár* 
ká ja" megbántott. Nem szándékosan 
történt. 

rqr--7—\ A FÁRADT SZÍNÉSZ. Egy 
T i vidéki házaspár jött fel néhány 

napra Pestre és jó vidéki szo* 
I kás szerint megnéztek mindent, 
I iflbal amit csak megnézni lehetett. Az 

egyik délután megnézték a 
..Károly bakák" filmet, melynek főszerepét 
Beregi Oszkár adja, este pedig beültek a 
Nemzeti Színházba, ahol a „Charlotte kis* 
asszony"*t játszották. 

—• Szivem, — szólt az első felvonás után a 
vidéki úriember — nekem ugy rémlik, hogy 
Beregi Oszkár kissé fáradtan, bágyadtan ját* 
szik ma este. 

— Nem csoda, — válaszolt a naiv vidéki 
asszonyka — hiszen alig egy órával ezelőtt 
játszotta cl azt a nehéz — moziszerepet. 

MÉSZÁROS GIZA, SIMONYI MÁRIA 
Belvárosi Szinház: Noé bárkája Papp Rezső fok. 
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Boldogság 
DeaschetLázár Alfréd darabja 
a Vígszínházban. 

A külföldi nagy sikerek után a 
Vígszínház egy u j magyar irót avat. 
Egy magyar darab a Vígszínház legi 
íközelebbi eseménye és a darab cime 
Boldogság és szerzője ismert név ugy 
az irói világban, mint az előkelő társ 
saságokban: Drasche^Lázár Alfréd. 

Töltsünk egynéhány percet ennél a 
névnél. Drasche?Lázár Alfréd, mint 
miniszteri tanácsos, vezetője a mi* 
niszterelnökség elnöki osztályának 
és ebben a fontos és nehéz pozíció* 
ban állandóan, mint a magyar toll, a 
magyar Írásművészei igaz megbecsül 
'lője dolgozott és szerepelt. Maga is 
vérbeli iró, aki azonban rengeteg 
dolga mellett nem ért rá nagyobb 
munkába belefogni, de azért a Tiiz* 
próba cimü regénye, amely tav 
hagyta el a sajtót, egyik legemlege* 
tet tebb könyve volt a magyar irói 
piacnak és filmre is feldolgozták a 
lírámai fordulatokkal gazdag regényt. 

Drasche^Lázár Alfréd, mikor a 
sajtóosztály éléről az elnöki osztály 
élére került, teljes erejével régi vá* 
gyának kivánt eleget tenni és uj re« 
^ényt kezdett, amely a Tüzpróba 
folytatása s amelyet egyik hetilapunk 
közöl hétről-hétre, de irt egy három* 
felvonásos színdarabot is, amelyet a 
Vígszínház szerzett meg előadásra és 
amelyet legközelebb már be is mutat. 

Alkalmunk volt, eövik próbára be* 
nézni éS a köteles diszkréción tul 
elárulhatjuk, högy a Boldogság egy 
nemes és finom színdarab, talán leg* 
inkább ahhoz a fajtához tartozik, 
amelyet sikeresen reprezentált a Kék 
róka. 

Lélektani motívumokra és frappáns 
megfigyelésekre építette fel az illusz* 
tris iró darabját, amelyben csak öt 
szerep van, de mindegyik kitűnő és 
karakterisztikus. 

Góth Sándor kapta a darab fősze* 
repét, egy hatalmas, végig beszélő 
szerepet, amelyben minden jó tulaj* 

donsága jelentkezni fog a kitűnő S2 
nésznek. Rajta kivül a fiatalok ju 
nak szóhoz: a két női szerepben M 
kai Margit és Gombaszögi Ella, m 
a humort Kardoss Géza fogja kép^. 
selni a Boldogságiban. 

A próbák gőzerővel folynak s 
egv nagy sikerét renu 

Drasche*Lázár első darabjától. 

Te az örök Évát játszva magyarázod, 
Csodás mélységeknek világát. 
Világát gyönyörnek, szerelemnek, vágyn 
S érezzük szépségét ennek a világnak. 

(Jászay Marihoz, 1886*ban, mid 
Kolozsvárott az. Ember tragédiáj 
ban vendégszerepelt.) 

Az egyes honvédek hangversenye 
Lukachich baronessz mesterével, 

Hubay Jenővel 
Papp Rezső föh 
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INTIM PISTA, hogy mikor lesz 
már a Lenkeffy Ica esküvője? 

— Végre valami, amil nem tudok. 
Szolgáljon mentségemül, hogy maga 
az ifjú pár sem tudja. Egyelőre nincs 
lakásuk. Meg is kértek engem, hogy 
hirdessem mindenkinek ezt a bajt, 
hátha megszánja őket valaki, aki tud 
egy lakást nekik és résztvevőén segít? 
ségére siet a jegyeseknek. Nekem 
Roboz Imre, a boldog vőlegény, egy 
páholyt igért a legközelebbi Fedák? 
premierre, ha lakást kerítek neki. 

— Majd kérdezősködünk, hátha si-
kerül. Mi újság van még családi bob 
dogságban? 

— Gyöngyössy Teréznek, akire 
maguk is bizonyosan emlékeznek a 
Vígszínházból és aki aztán egy csinos 
mérnök miatt otthagyta a színpadot, 
kis fia született. 

— Éljen az uj honpolgár! Ö remél? 
hetőleg már nem kerül a frontra. Mi 
újság különben a Vígszínháznál:' 

— Még az idei terveken tul sincse-
nek, már a jövő szezon terveit fon 
málgatják. Lesz például jövőre is 
Arcübasev?darab. A „Féltékenység" 
utódának „Szenvedély" a címe és a 
Vígszínház olyan sokat vár tőle, hogy 
igen illusztris fordítóval ültetteti át 
magyarra a darabot. Rródy Sándor? 
ral. Sándor bácsi különben alighanem 
eredeti darabbal is fog szerepelni a 
Vígszínház uj szezonjának műsorán. 

— Jövőre is ilyen gazdagnak ígér? 
kezik a szezon? 

— Sőt még gazdagabbnak. Az igaz; 
gatók fiókjai a legérdekesebb dara? 

bókkal vannak tele, azonkívül uj vál? 
lalkozások is vannak a levegőben. 

— A Vígszínház már ki is rukkolt 
egy hatalmas nyári meglepetéssel. Ha 
még nem tudnák, hát megmondom, 
hogy visszahozza a színpadra Pálmai 
Ilkát, ö fogja játszani a Hannerlben, 
a Három a kislány folytatásában, az 
egyik főszerepet. 

- Mi van a Medgyaszay?szinház?• 
zal? 

— A mult héten már megkezdték 
az építkezést az Eskwut 3. számú 
házban, Lechner műépítész tervei 
szerint. A munka folyik, szeptember 
huszadika és október elseje között 
az uj színház meg is nvilik és Nyáray 
Tóni, aki a színház férfiprimadonnája 
lesz, máris olyan izgatott, hogy alig 
lehet vele beszélni. 

A nyáron nem játszik Mimi 
sehol? 

—- Nem. Pihen és tartja magát a 
nagy szezonra. Általában már meg: 
indultak a vakációra vonatkozó ter? 
vezgetések. Példának okáért Karls? 
badban megint egész kis magyar ko?• 
lónia fog juliusban összeverődni. Ed? 
dig Fedák Sári, Heltai Jenő, Márton 
Miksa, Krausz Simon határozták el, 
hogy odamennek és valószínűleg oda-
megy-Ambrus Zoltán is, ha lakást 
tud kapni. 

— Pletykát nem tud semmit:' 
— Az imént hallottam egy i f j ú 

primadonnától valamit. Csinos szoba; 
lánya van neki, aki este mindig elki? 
séri. Egyszer csak egy délceg ormes? 
ter bukkant fel a látóhatárom A prU 
madonna észrevette, hogy az örmes? 
ter sokat mászkál a kapu előtt, meg 
a színház tájékán, de nem szólt sem? 
mit. A szobalány nekibátorodott és 
a baka már feljött a konyhába is. A 
primadonna ezt is hagyta. Végül a 
baka egyszer hazamenet csatlakozott 
hozzájuk. A primadonna ezt is hagy? 
ta, hadd legyen boldog a Juli. Otthon 
aztán másnap a Juli nagy pironkodva 
ezt mondta a primadonnának: „Kézit 
csókolom, azt sütöttük ki a katonám? 
mai, hogy az ö hadnagya nagyon egy 
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csinos, fess ember. Jó volna, ha a 
naccsága a hadnagyot szeretné. Mi; 
lyen széperi sétálnánk ii iza a sziru 
házból négyesben . . ."' 

— Nagyo-n kedves. 
— Köszönöm az elismerési és ke; 

ziiket csókolom. 
- Hová oly sietve? 
- Megyek gratulálni Beregi Osz* 

kárnak: felesébe vasárnap délután egy 
"" iSüőWái gyermeknek 

adott életet. Az ifc honpolgár )IeJÍ> 
Beregi Oszkár Pe er. 56 centiméter 
magas, súlya 4 kii ) 28 deka és kopo« 

nyabősége 36 cm. 
— Mondja meg kérem Beregi Osz-

kárnak, hogy mi is igaz szivvel gra* 
tulálunk. Mi újság a Királyban? 

- Megvolt a Pacsirta századik elő-
adása, melyre betegen jött el Lehár 
Ferenc, kedves, művészi aiándékkai, 
egy-egy Lehánplakettdel lepvén meg 
darabja szereplőit. A mesternek tüdő-
csucshurutja van. Pesten egy kicsjt 
jóbban érezte agát, most elutazott 
h^-i.JSl'e^l'őre gyógyulni. Küldök 
neki a m l n e v é b e n is képes-
lapot. Pá. 

Az egves honvédek hangversenve 
Hu rián Károly, Dohnányi Ernő, Paulay Erzsi, Hegedűs Gyula, Lukachieh haronessz 

Papp Rezső föif. 
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íHogyan infam 
'OperaHöreitót ? 
Földes Imre a Színházi Élethez 

alahányszor a Színházi Élet 
levelboritékját megpillantom a 
postásom kezében, azt mondom 
magamban „Incze már megint 

kíváncsi." Sohasem csalódtam. Most se. 

pedig ő ilyen tatenturfi, ölyan talentum, 
én pedig egy kegyélten, fo«Szszi',H4 ember 
vagyok. 

Így: röviden leírva, Jüi&i,án h^ftgzik. 
De a beszédjében ann^f- I t é r é s naivság, 
határtalan önbizalom, rftWndlfl*tnám: ön* 
imádat volt és amellett 'fljtáh' könyöi'gő 
szemmel nézett rám, \ íogy rtlegpuhtiU 
tam és azt mondtam m.ag£ftfibähr- „ez & 
naiv fiu feltétlenül t ehe t ség . " ' 

„Legyen kedves elmondani, hogvan í á H . i f m e g j ^ n j ^ j j ^ i f i i i r : 0 
árazta el magát opcra*szöv<afBI*k f és ^ n t r ^ é K Ï , zenesitse meg, v 

rához és ha ott elfogadják: rög 'otti neki« 
ülök a második felvonásnak. El ijbfcb nem. 
Meggyóntam neki, hogy balekn çjcç érzem 
magamat már ez az egy f e l v o n , e r e j é i g 
is. A másodikat nincsen joga ki$ifcmi be* 

•«, eáiLnaond* 
vigye UI)8H 

ha maT elhatározta, m é r j ^ p e n Krausz 
Mihály számára irta n^g a „Máriká"*t? 

Incze már megint k a n c s i ! 
És én engedelmese^ felelek, ' egyrsézt, 

mert szeretem mag? t kedves Inczém, 
másreszt meg azért, m e r t s z i n p a d i szer» 
zonek nem jó kaba' a a Színházi Élettel 
nadjlabon allm. 

Válaszom rövidpn a következő: 
Eszemagaban, v o I t s o h a operát 

rrni, Krausz ^ h á l y t pedig egy év előtt 
még nem i s / s m e r t e m . 

Kern A r ^ j h i v t a f e l r á a figyelmemet. 
1 e I e { o n o ' / f elszólított és azt mondta: fel 
fog k e r r s n i e g y Krausz Mihály nevü fia* 
tal zen^ akit melegen ajánl a jóindu* 
latomb. 

Legyen szerencsém, — fclel+em, 
m e r t egyebet nem is igen válaszolhat* 
tafVt, mindig udvarias ember lévén. 

b még aznap beállított hivatali iro* 
dámba Krausz Mihály. Egészen fiatal, 
göndörödő hajú, jó — fekete emberke. 
És bevezetésképpen igy szólott: 

— Legyen olyan jó, írjon nekem egy 
librettót. 

Azt sem felelhettem, hogy „— de 
uram, én nem is ismerem önt" — már 
sietve tudomásomra hozta, hogy ő egyike 
a legtalentumosabb zeneszerzőinknek, 
akinek hóna alá nyúlni, akit szinpadra 
jut tatni az én részemre feltétlen gyönyö* 
rüség kell, hogy legyen. 

Kinevettem. — Neves zeneszerzők 
évek óta kérnek tőlem librettót és azok* 
nak megtagadtam. Hát még önnek, aki* 
ről azt se tudom, kicsoda*micsoda? 
Hagyjon békén. Nem irok librettót. Nem 
értek hozzá. 

Röviden tudomásonfira adta, hogy igen 
is én értek hozzá, — és nem hagy békén, 
eszeágában sincs. És aztán nekem jött. 
A szó szoros értelmében sirni kezdett, 
hogy a tehetségének el kell pusztulnia, 
mert nincs senkije, aki szóhoz juttatná, 

lőlem mindaddig, amig az elsőnek elfő* 
gadtatásával be nem bizonyifjai, hogy 
csakugyan tehetség. 

Krausz Mihály elment, a hç)t • alatt a 
szöveggel, megzenésítette, benyúj tot ta 
az operához és azzal a v á l a s z a i jö t t 
vissza, hogy bevégzetlen nypnfcával ott;, 
nem érnek rá foglalkozni. TeJnát irjanti 
meg a másodikat is, mert igy nem étv 
semmit." 

Ezúttal kemény voltam. î î îâba sirt. -
Van még más jónevü szeret) is, — ira^Sft 
meg a folytatást mással, nagyszerű! 

Krausz Mihály elment,, hóna alatR a. 
szöveggel és a zongorakivonattal. 

Egyszer csak hallom:. Berlinben* van_ 
ott dolgozik nagyban. Az egyik Is^hire«' 
sebb berlini szinfónikcts zenekar hang* 
versenyén előadták a Marika néhány 
részletét. Olvasom a kritikát, égig ma* 
gasztalják. 

Elszégyeltem magam. Mire Krausz ha* 
zajött, már készen várta a második fel* 
vonás. A többi ne?m érdekes. A Marikát 
azóta már elfogadta a m. kir. Opera. 
Jövő szezonban játszák. 

Szeretettel 
Földes Imre 

Vizvnri Mariska első kritikája. „Vizvári 
Mariska kedves, értelmesen beszélő leányka, 
akit szívesen láttunk a színpadon s aki a jó* 
indulatu közönség tapsaira mindenben rászól* 
gált. Ha szinpadra fog lépni, minden valószi* 
nüség és az összes átöröklési theoriák szerint: 
jó színésznőnek kell ma jd lennie". 

(Fővárosi Lapok 1894. 258. sz. „Egy 
szegény ífju története" előadása ab 
kalmából, melyben V. M. Krisztina 
szerepében debütált a Nemzeti Szin= 
házban.) 
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Az egyes honvédek hangeversenye 
Kemény Pál báró százados főrendező vezérkarával. Papp Rezső fölv. 

M régi JVagy Endre 
Kabaré reprize 
— A Fővárosi Orfeumban május 25;én — 

Egy napra visszatér, ha csak délutánra 
is, a régi Nagy Endre;kabaré, hogy em-
lékeztessenek bennünket az elmúlt szép 
napokra, amikor az Andrássymti kis he-
lyiségben vidította napról-napra az em* 
bereket, mókával és dallal, mindent és 
mindenkit verő ötletességgel és lendü« 
lettel. 

Nagy Endre volt a koronázatlan ki* 
rálya ennek a kabarénak, tagjai Med' 
gyaszay Vilma, Vidor Ferike, Hollós 
Terike, Kőváry Gyula, Boross Géza, Ma* 
gyári Lajos, dr. Szirmai Albert, Erdélyi 
Patat Leó, Máhr Nándor. A társaság 
szétszóródott, Nagy Endre nyugalomba 
vonult, a többiek elszerződtek, de jó« 
kedvű és elégedett mind — az egy Sajó 
Géza kivételével, aki évek óta jár ja a 
szanatóriumokat, súlyos beteg- és man-
kókra támaszkodva tesz néha egy-két lé-
pést, ha felkel) az ágyból. 

Most Sajó Gézának Svájcba kell utaz< 
nia, egy híres szanatórium egészséget és 
felépülést igér neki, de Svájc messze 
van, az ut és az ott tartózkodás sokba 
kerül: — ezért fogtak össze a régi bará* 
tok és felkérésükre a Színházi Élet má-
jus 25'én d. u. 3 órakor a Fővárosi Or: 
feumban kabarét rendez, amelyen fel» 
lépnek Nagy Endrével, Medgyaszay Vil* 
mával élükön mindazok, akik valaha 
kollégái voltak Sajó Gézának. 

A tiszta jövedelem teljes egészében 
Sajó Gézáé, akinek ez segítséget nyúj t 

KfTotlm héten se felejtie el mefrenni a 

BORSSZEM JANKO-t 
Magyarország iegelső, leg- Előfizetés : n» 
jobb humorisztikus hetilapját frexHrm T.fiOK 

Feielós szerkesztő: Molnár Jenő. ügyes s z á a 
Műrészét! szerk. Bér Dezsd. ^ C A f » 
Főmunkatárs: Karinthy Frigyes. O v / 

A lap munkatársa : minden Kiadóhivatal«) 
számottevő iró és művész. V. József-tér 13 

Svájcba utazására. Azt hisszük, kicsi 
lesz a Fővárosi Orfeum azok számára, 
akik mind ott akarnak lenni ezen a dél* 
utánon. J j 

Jegyek ára 5—30 korona és csak a 
Színházi Élet kiadóhivatalában (Erzsé* 
betíkörut 24.) kaphatók. 

Ttz egyes h«>i védek 
h angversenye 

Az egyes honvédek nagyszabású hang* 
versenyének óriási művészi sikere és ha* 
talmas anyagi eredménye volt. A Szim 
házi Élet mai száma bemutat ja képben 
a hangverseny rendezőit és közremükö^ 
dőit. Az anyagi eredmény eddig száz= 
negyvenezer korona, de még többet fog 
eredményezni az a páratlanul lelkes és 
példátlanul nagyszerű művészi eszközök; 
kel vezetett akció, melyet báró Kemény 
Pál százados nagy hozzáértéssel, körül-
tekintéssel és fáradhatatlanul irányított. 
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O I I Í F L T S I K K J E I A S C W 4 J I T M E R M É E 

Kékgolyóíuccában van egy pa» 
lota, hercegi park közepében 
— ennek a palotának pompás 
dísztermében a minap hangver* 
seny volt, amiről nem emléke* 

zett meg a Szinház*rovat, pedig kitűnő 
művészek léptek fel és a jótékony cél 
igazán nyilvánvaló volt. 

Többek között Karinthy Frigyes is 
megjelent a felolvasóasztal mellett. 
Utóbb megkérdeztük a jeles írót, milyen 
impressziója volt rendkívüli közönségé* 
ről. Kicsit zavartan válaszolt. 

— Ami a közönséget illeti, igazán nem 
kívánhat magának jobbat az ember. A 
szanatórium betegei figyelmesen és jóin* 
dulattal hallgattak végig. Ezúttal talán 
nem hangzik túlzásnak, vagy szerényte* 
len elfogultságnak, ha biztosítom önt, 
hogy őrült sikerem volt. Komlós igaz* 
gató, aki meghívott, igazán nagyon ked* 
ves volt és azóta is lelkiismeretfurdalá* 
sokat érzek, hogy köszönés nélkül men* 
tem el, éjjeli egy órakor, a Kékgolyó* 
uccábó l . . . 

—• Köszönés nélkül? Dehát miért? 
Karinthy zavartan dörgölte meg az 

orrát. 
— Hát — tetszik tudni — az ugy volt, 

hogy mikor két nappal a- felolvasás előtt 
Komlóssal találkoztam és ő könnyedén 
és odavetően említette nekem a dolgot, 
hogy hangversenyt fognak tartani a sza* 
natóriumban és hogy szeretné, ha én is 
felolvasnék valamit, akkor még semmi 
rossz érzésem vagy mellékgondolatom 
nem volt. Szívesen megígértem és köz* 
ben meg is feledkeztem talán a dologról, 
remélve, hogy a hangverseny napján 
majd eszembe jut tat ják. Este kilenckor 
aztán kocsi állt meg a szerkesztőség 
előtt. Két barátom jött fel, akik nagyon 
kedvesen és gyöngéden beszéltek velem, 
hogy ma van a felolvasás, siessek, mert 
elkésünk, hogy lent vár a kocsi és hogy 
ők elkísérnek engem, — biztosítottak, 
hogy nagyon érdekli őket a hangverseny 
és hogy Komlós igazgató a lelkükre kö* 
tötte, hogy feltétlenül hozzanak el engem. 

Kocsiba ültünk és kedélyes beszélgetés 
közt értünk át Budára. Komlós már az 
aj tóban várt és feltűnően nyájasan foga= 
dott. Borzasztó nyájas volt, tetszik tudni 

— és ebben a pillanatban valami határo* 
zatlan, furcsa nyugtalanság fogott el. 
Ejnye, gondoltam — de furcsa dolog ez, 
most veszem csak észre. Hogy is volt? 
Az Otthonban ültünk és én éppen egy 
dramaturgiai elméletemet adtam elő. 
hogy milyennek képzelem én az' .uj ma* 
gyar drámát — az igaz, hogy nagy tüz* 
zel és igen élénken adtam elő, mert iz* 
gatott a kérdés — amikor egyszerre ez 
a Komlós odajöt t hozzám és azt mondta, 
hogy szeretné, ha eljönnék a szanató* 
riumba, a hangversenyre. És, most jut 
csak eszembe, olyan különösen nézett 
rám . . . És most ketten hoztak el, kocsin 
és Komlós már itt vár rám, a kapuban... 
Ejnye, de furcsa . . . 

Mig a terembe értünk, elfogulatlanul 
igyekeztem csevegni, de közben feszülten 
és görcsösen figyeltem. 

— Aztán mondja csak igazgató ur, — 
mondtam könnyedén, — hogy szokták 
ide behozni a szegény betegeket? Mert 
felteszem, hogy nem szívesen jönnek, a 
saját jószántukból . . . 

— Ó, -— mondta Komlós — ennek már 
kipróbált gyakorlata van. A beteget rep* 
desen valami ürüggyel csaljuk be. A fog* 
lalkozása vagy hivatása szerint választ* 
juk ezt az ürügyet. Az ügyvédnek azt 
mondjuk, hogy az igazságügyminiszter 
h i v a t j a . . . Ha valakinek az a mániája, 
hogy ő a római pápa, azt mondjuk neki, 
hogy a bibornokok várják . . . A dühön' 
göt megnyugtatjuk, hogy csak vendég* 
ségbe megyünk . . . A színésznek azt 
mondjuk, hogy fel kell lépnie . . . Aztán 
kocsiba ültetjük és behozzuk . . . 

—• Ü*úgy, — mondtam és a szemébe 
néztem, — és az irónak mit mondanak? 

De Komlós már előre sietett, fogadni a 
vendégeket. 
• Mondanom sem kell, hogy kezdtem 

magam nagyon furcsán érezni. A felöl* 
vasás alatt, látván, hogy udvariasan 
figyelnek és melegen tapsolnak, egy ki* 
csit csökkent borzongó gyanúm — végre, 
ha valami céljuk volna velem, ahoz nfem 
csinálnának egész hangversenyt. És ha 
gyanúm alapos volna, akkor most nem 
ülhetnék itt szabadon, az asztal melleit... 
akkor most már kiderült volna, hogy . . . 

Felolvasás után elkeveredtem a hallga* 
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tóság közé. Beszélgettem nehán> ked* 
ves, rokonszenves elmebeteggel, akik 
meglepően jól érezték magukat a társa* 
Ságomban. Tizenket tőkor odamentem 
Komlóshoz. 

— H á t nagyon köszönöm, igazgató ur. 
a szíves vendéglátást . Most sietek, sze* 
Tetnék még kocsit kapni. 

Komlós ebben a pillanatban megra* 
gad ta a vállamat. 

— De hová gondol, kedves m e s t e r ! ! . . . 
Szó sincs róla, ilyen korán e lmenn i . . . 
A z t már nem engedem, az én kedves 
v e n d é g e m e t . . . 

Éreztem, ahogy elsápadok. 
— De igazgató ur — — hebegtem . . . 

igazán . . . megígértem a feleségemnek . . . 
mennem k e l l . . . 

— Szó sincs róla, — harsogott Komlós, 
vidáman, — nem engedem még . . . 

En?ek a fele se tréfa. A szívverésem 
megállt. 

— No, de mégis . . . mondtam . . . in* 
nen Budáról olyan nehéz hazajutni . . . 

— Hát minek akar hazamenni? — 
mosolygot t Komlós vidáman. — Nem 

megy. Itt maradunk még egy kicsit •— 
aztán átmegyünk hozzám, a B. pavil* 
lcnba . . . jól megvacsorálunk, iszunk egy 
kicsit, aztán éjszakára itt marad, kedves 
mester, ott fog aludni a mellettem levő 
szobában . . . 

— Igenis, — mondtam gyorsan, sarkon* 
fordultam és elvegyültem a betegek közt. 
Tehá t gyanúm nem csalt! Fondorlatos 
ürügygyei, azzal, hogy tar tsak felolva* 
sást, becsaltak az élő halottak közé . . . 
és most itt akarnak t a r t a n i . . . 

Az a j tóhoz rohantam: be volt zárva. 
Kilopakodtam a konyhába és elbújva 

az a j tó mögé, megvártam, mi<J az egyik 
ápoló kinyi t ja az a j t ó t . . . Akkor hirte* 
len kisurrantam, á tvetet tem magam a 
kerítésen . . . végigrohantam a Dunapar* 
ton . . . és most itt vagyok. Be kell val* 
lanom, egy napig nem mertem kimenni 
az uccára, nem mertem felvenni a tele* 
fonkagylót, ha csöngettek. Most már 
kezdek kicsit megnyugodni — ugy lát* 
szik, mégis tévedtem. Ha a felolvasás 
csak ürügy volt. azóta már kerestek 
volna. 

HERCZEG, SÁNDOR, SZENES, KÖVARY 
Apollo kabaré: Duna gyöngye. I'app Rezső fölv. 
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A szezon a korzón Major Henrik raj-
it véve alapul, — Ekként alakul — 
ondzsa szerelmes Árva Lászlóba, — 
zzel szemben Gomba a Királylyal van 

Zsazsa m e g v e r í e 
ló t s ä h e y1* 
, flt z Apolló»kabaréban zsúfolt ház 

w^Effilk van minden este, az utolsó zu* 
UKAKÉ, gig megtelik a nézőtér, ami iga» 
• ' zán nem csoda, még a májusi 
vaszi időben sem: a szinpad olyan va» 
zsos hatású, hogy vonzza a közönséget, 
jaz: ilyen műsorral még az Apollókká» 
íré sem lepte meg a publikumot, pedig 
jzzászoktatta ahhoz, hogy műsorróhmű» 
irra fokozza igényeit. Az ugrás azonban 
ost nagy volt, ez a műsor igazán nem 
így hátra semmi kivánni valót, darab» 
it, magánszámait és szereplőit boszor» 
Lnyos ügyesség és valami kivételes ösz» 
n válogatta össze. 
Hogy mindjár t a nagy attrakcióval 
:zdjük: itt van a Gábor és Brigitta. 
ró La jos a szerző, Fedák Sári és Rózsa» 
•gyi Kálmán a szereplői. Igazán elég 
»Ina ennyit mondani róla, de hát külön 
rténete is van ennek az egyfelvonásos» 
ik, melynek olyan hatalmas sikere van, 
>gy valóban beszélnek róla. Hamar hire 
ent ugyanis, hogy Rózsahegyi a darab 
eséje alapján -annak rendje és módja 

szerint minden este alaposan elveri Zsa» 
zsát. Nem szinpadi műveréssel, hanem 
komolyan, egész tenyérrel és egész erő» 
vei, nemcsak látni, hanem hallani is le= 
het. Zsazsának, Rózsahegyinek, de leg* 
főként a közönségnek nagyon tetszik ez 
a verés, ámbár minden este vannak a 
zsúfolt nézőtéren érzékeny lelkek is, akik 
komolyan megsajnálják Zsazsát, mialatt 
Rózsahegyi ugy istenigazában eldöngeti. 
Halk, félő sikolyok, egy»egy félénk kiáfe 
tás: 

— Jaj! Rózsahegyi ur, ne bántsa! 
Ez minden este van, de volt olyan elő-

adás is, amelyen egy német néző, aki egy 
kukkot sem ért magyarul, egész komo* 
lyan kifakadt, hogy miként lehet egy nőt 
ennyire inzultálni. Sőt leveleket is kap 
Rózsahegyi, kérő, könyörgő, sőt fenye» 
gető leveleket, hogy ne merje annyira 
ütni Zsazsát. Egy este azonban Rózsa-
hegyi annyira belemelegedett a verésbe, 
hogy Zsazsa is megsokalta és egy merész 
fordulattal eljátszotta azt a feleséget, aki 
megveri az urát — persze a színfalak me» 
gött. A közönség igazán sajnálhatja, hogv 
nem látta ezt a pompás műsoronkivülí 
számot. 

i s z e z ó n a Duna korzóm jóba — azaz értsék ah! meg — Cavallini 
csicsereg, mint egy fülemüle —• s ezt 
hallgatja Achmed — azaz Király füle, — 
s mivel egy császárra az ilyesmi hát-
rány — s izgatja e látvány — II. József 
áhitván a mamát — karonfogja Annát. 
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A műsor maga az elmésség, irodalmi* 
$ág, vidámság, az előadás a legművészibb 
vabaréstilus. A darabok: Az anyakönyv* 
vezető, A kudus ur, a Kormányválság, 
iz Egy vállalkozó szellemű ur és a Duna* 
Jyöngye, csupa elsőrangú irás, méltó a 
szerzői gárdához, mely a közönséget 
megajándékozta vele. Igaz, ha egy kaba* 
ré olyan szerzőket tud felvonultatni, mint 
Liptai Imre, Gábor Andor, Hervay rri* 
gyes és Kőváry Gyula, az már igazán a 
legteljesebb sikert jelenti. És hogy Nyá* 
rai Antal, Haraszthy Mici, Herczegh Je* 
nő, Kőváry Gyula, Sándor József, Mály 
Gerő, Varsa Gyula és Szenes Ernő ját* 
szanak ezekben a darabokban, csak a 
kabaré művészi nivóját illusztrálja. 

Külön fejezet jár a magánszámoknak 
is, melyek szerzői sorában Nádas Sán* 
dor szerepel két pompás és nagyhatású 
verssel. Harsányi Zsoltnak olyan nagy si* 
kere van a Hölgyfodrász*sza\, hogy azt 
már negyedik hónapja énekli Ny árai, 
kupiét ennyiszer egymásután még nem 
adtak elő. Németh Juliska finom művé* 
szete, csodálatos talentuma, mely ragyo* 
gó kifejlődésben van, estéről*estére job* 
ban érvényesül és érvényesiti a szerző* 
ket, akik boldogan tudják dalaikat az ő 
kezében. Nagy hatásuk van a Szentmik* 

MAGYAR VONÓSNÉGYES TÁRSASÁG. 
Waldbauer, Kcrpely, Kornstein, Temcsváry 

Mindenkinek ácsi — ezt kiáltja büszkén 
i Pali bácsi — és egyelőre más hián — 
tt hódit Müller Flórián — s mint lény, 
kinek lényege az éther —- itt andalog a 

vajszivü Juhász Péter — s jár sziveket 
orzón — a nagy tengerész is a korzón — 
s képzeld hozzá a hódolók hadát —• 
amint követik a legszebb dadát. 

Ztísí*verseknek is, ez a poéta széles ská* 
láju, megható versei nyomán a megin* 
dultság csöndje van a nézőtéren, vidám 
dalát harsogó kacagás kiséri. A muzsikát 
talán nem is kell külön dicsérni: azt Rev 
nitz Béla irta. És a zongorakiséretet sem 
kell már dicsérni, az úgyis külön neves 
zetessége az Apolló*kabarénak, Erdélyi 
Patat Leó egyike a legkvalitásosabb zon* 
goravirtuózoknak. 
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Képrejtvény 
Az Otthonban ültünk együtt, nehá* 

nyan, akik nem kártyáznak, kint a 
párnás gyékényszékeken. 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (Carinii rajza) 

Egyszerre Kosztolányi, aki éppen a 
Nyugatot lapozgatta, felnevetett. 

— Óriási! — mondta. 
.— Mi az óriási? — kérdeztem én. 

Válasz helyett letette a Nyugatot és 
az utolsó, üres oldalát forditotta felém. 

— Ismered Kádár Endrét? 
— Hogyne. Kitűnő ifjú iró, a háború 

óta Svájcban él. Kppen most folyik egy 

regén ve, a Nyugatban. 
— Tudom. 
— Azt hiszem, Balalajka a cime. Na* 

gvon érdekes, az első folytatását már ol* 
vastam. 

— Tudom. 
— Ha tudod, hát minek kérded. 
— Ismered személyesen is? 
— Hogyne. 
— Jól emlékszel rá? 
— Persze, mit akarsz vele? 
— Le tudnád rajzolni? 
— Hogyne . . . Csupaszképü, barna, áb* 

rándosképü fiatalember, az orra . . . 
— Nem úgy értem a lerajzolást, átvitt 

értelemben. Le tudnád rajzolni, ceruzá* 
val, ide, erre az üres lapra? 

— Nem. 
— Miért nem? 

Mert nincs nálam ceruza. 

Kaptam egy darab ceruzát. 
— Voilá. Ez Kádár Endre, — mond* 

tam fölénnyel. 
•— Nagyon jó, — mondta Kosztolányi, 

— most már én is ráismerek. 
— Hát te is ismerted? 
— ő t nem, de már egyszer lerajzol* 

tad. akkor is igy rajzoltad. Most figyelj 
ide. 

Kinyújtot ta a mutatóuj já t és rámuta* 
tott a képre, igy. 
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— A végzet ujja, — mondta Herczeg 
Céza. 

— Oroszlánköröm. — mondta Har« 
sányi Zsolt. 

— Egyik se. Figyeljetek meg, hol van 
az ujjam. Ez egy teljes regényeim. Mi ez, 
ahová mutatok? Ez Kádár Endre alsó 
ajkának a balfele. A teljes regényeim 
tehát: 

Kádár Endre: Balalajka. 
Ezekután Kosztolányi még két szives* 

ségre kért meg: szólnék Molnár Jenő* 
nek, a Borsszem Jankó szerkesztőjének, 
hogy értesítse őt telefonon, mit fizetnek 
egy jó képrejlvénvért és hogy ne szól* 
jak senkinek a dologról. 

Mindkét kérésnek eleget tettem — 
szóltam Molnár Jenőnek és senkinek 
nem mondtam el a rejtvényt. Arra nem 
kért, hogy ne is irjam meg sehová. 

— Mi ez'-' — kérdezte rejtélyesen. 
— Ujjlenyomat, — mondtam én. 

ïïmifiùï üiúlciL 
Hédervári Lehel 

A legideálisabb színházbarát. Habitué 
minden színházban, aki ott van minden 
bemutatón és lelkesen és örömmel tap-
sol a századik előadásokon is. A barát* 
ság, szeretet és megbecsülés ezer szála 
fűzi a színészethez és mint kiváló kultur« 
politikus, ő az, aki a parlamentben is 
szót emel a színészet és színészek érdé* 
kében. 

SZENTMIKLÓSI LEÓ 
népszerű poéta, akinek vidám és komoly 
hangú poémáit egyaránt nagy sikerrel ének« 

lik az Apollóskabarcban. 

EGRESSY GÁBOR GYÁSZJELENTÉSE: 
„A veszteség, mely a Nemzeti Színházat és a 
magyar szinművészetet érte, kipótolhatatlan: 
vele szállnak sirba művészileg alkotott sze« 
repei, melyeknek ő adott életet. A boldogult* 
ban a lángész a legnagyobb szorgalommal 
•egyesült; a magyar színpadnak negyvenegy 

\ éven át büszkesége s az Országos Nemzeti 
Színháznak kinyitása óta elsőrendű művésze 
volt." 
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Piiiangó főhadnagy 

V * ! 
Í 

Király * Szinház próbatermében 
egy néhány nap óta daliás hu* 
szártisztek, excellenciás, méltó* 
ságos és kegyelmes urak éne* 

kelnek és táncolnak gyönyörű hölgyek 
társaságában. Peng a sok sarkantyú, har* 
sog a hurrá és az előkelő társaság elbü* 
völő muzsika mellett néha 3 óráig lejti a 
szebbnél*szebb keringőket. Néha*néha 
harsogó kacagás szakítja félbe a decens 
mulatságot. A társaság központja egy 
egyszerű kis hadiönkéntes, aki ellenáll* 
hatatlanul kedves, eredetien groteszk 
mókáival valósággal nevetőgörcs*járvá* 
ayok okozója. 

N e tessék megijedni! Ez a kis cikk 
lem szenzációs leleplező riportnak ké= 
szült. A Király*Szinház próbatermei nem 
alakultak át hirtelen titkos táncszaló* 
lókká. Sándor László főkapitány egé* 
zen nyugodtan alhatik. Az előkelő hu* 

>zártiszteket Nádor Jenőnek, Szirmay 
Imrének és Latabár Árpádnak hivják, a 
íyönyőrü hölgyeket Lábass Jucinak és 
Szentgyörgyi Idának, a mindenkit meg* 
kacagtató Freiwilliger pedig nem más, 
nint a —- hál' Istennek — betegségé* 
JŐ! teljesén felépült nagyszerű Rátkai 
Marci. Az, egész mulatságot pedig „Pil* 
angó főhadnagy"*nak keresztelték el 
Martos Ferenc, Harmath Imre és Kom-
játhy Károly, az uj slágeroperett szerzői. 

Talán még sohasem volt ennyire bizo* 
lyos egy operett előrelátható nagy sike* 
-e. Hogy milyen alapon állithatjuk ezt 
lyen határozottan? Van a Király*Szin* 
iáznak egy öreg diszitője, a Nép bácsi. 

Ez a Nép bácsi, aki arról hires, hogy 
ed'dig halálos pontossággal mondta be 
minden esetben már az első próbákon az 
uj darabok előadásszámát; a „Pillangó 
főhadnagy"=nak már az első rendelkező 
próbáján, nyilatkozott. Mikor Rátkai 
mint Csollán Manó hadiönkéntes bebot* 
lott a szinpadra és csak annyit mondott 
a szerepe szerint „pardon, bocsánat"; 
Nép bácsi az öreg diplomata ravasz mo* 
solylyal mondta be a holt biztos tippet: 
„200!" 

Mi, akik egy próbán jelen lehettünk, 
aláírjuk Nép bácsi próféciáját. Sokáig — 
nagyon sokáig fog a Király*Szinház há* 
lás közönsége mulatni azon a pompás, 
szinte szenzációsan mulatságos figurán, 
amit a csodálatos Rátkai Csollán nevű 
szerepéből formált. 

Czakó főrendező agilitása csak ugy 
ont ja magából a jobbnál*jobb ötleteket, 
a zenekar el van ragadtatva a kiváló 
csupasláger muzsikától, Lábass Juci hó* 
ditóan szép. gyönyörű hangú Katinka, 
Rátkaival táncolt duett jei népszerűbbek 
lesznek eddigi slágereinél. A bájos Szent-
györgyi Ida még hiressé vált „Stázi"*já* 
ban sem volt olyan kitűnő, mint most 
ditó kedvesség és elragadó sarm. Szir* 
mai Imre kabinetalakitást formált egy 
lesz. Latabár Árpád ezredese csupa hó* 
öreg excellenciás szerepéből, Nádor Jenő 
pedig Ráthonyira emlékeztető eleganciá* 
val és szárnyaló tenorhanggal énekli és 
játssza a hálás, sok lányszivet megdo* 
bogtató cimszerepet. Mányoki Gizi ka* 
détja, Kabók Győző őrmestere és Radó 
Sándor puccere erősségei az előadás* 
nak. 

DE LEGALÁBB FAGY* 
LA LTOT... Rózsahegyi Kál* 
mánéknál estély volt a héten 
:s erre az alkalomra rajzolta 
î«t a kedves kis rajzot Rózsa* 
hegyi Lacika. Persze aludni 
küldte a mamája, de Lacika 
most az egyszer ellenmondott: 

—- Anyuskám, én ugy sze* 
etnék megismerkedni a Szo* 

mory bácsival. 
Rózsaihegyiné azonban, mint 

ló anya, kérlelhetetlen volt, 
nem engedhette meg, hogy 
Lacika este tiz órán tul fenn* 
maradjon. 

— Hát akkor legalább — fa* 
kadt ki keserűen Lacika — 
cgalább tegyetek el nekem 
•egge! re — fagylaltot. 

„Mester, én színésznő akarok lenni!" 
Rózsahegyi Laci rajza. 
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Nyáray Untai, 
a Hötgyfodrász 
Mióta »minden este, estelente, 
A hölgyfodrászt előadom vigan, 
Ezer levél jön: „Tente, baba, tente. 
V.ngem szeress szerelmes kis fiam". 
Ezer levél, millió asszony irja, 
Ahány csak van, az mind engem akar, 
d)e nem pirul az én arcomnak pirja, 
Feléjük büszkén igy mutat e kar: 

Majd a segédek, kérmássan asszonyom, 
Majd a segédek, kérmássan asszonyom, 

De tesz egy nő, oh érzem, érzem, éraem 
Ártatlan, szőke, rózsás, fiatal, 
És ott leszek majd szolgálatrakészen. 
Amikor ő is majd engem akar. 
Bejön hozzám a fodrásztmüterembe. 
Rámnéz, mosolyog, aztán rámnevet. 
A kis kacsó ja reszket a kezemben 
S én igy dalolom az éneket: 

Majd csak magam, kérmássan 
asszonyon 

Majd csak magam, kérmássan 
asszonyon 

I S Z l M t a K É P E S L A P O K A S Z l I i H á Z l É L I T BfMLTJÁBAH 

NYARAI: Majd a segédek . . . NYARAI: Majd csak magam . 
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Papp Fezsö 
A Színházi Élet fotóriportere, rokkant hős, 
ak; a háború előtt egyike volt a legkereset-
tebb artistáknak, művész, aki minden hang» 

szeren játszott. Rokkantsága miatt hagyta cl 
előbbi pályáját és lett fotográfus és ezen a 
pályán is gyorsan érvényesült. Most sokat 
beszélnek róla érdekes es-ete kapcsán. Tudva* 
levő ugyanis, megírták a napilapok, hogy az 

egyes honvédek hangversenyén Jeritza Mária 
elvesztette százhúszezer koronás ékszerét a 
Városi Szinház színpadán. Nagy volt a riada» 
lom, melybe azután Papp Rezső reflektora 
hozott megnyugvást, melyet fotoriport útjaira 
visz magával, mikor a Színházi Élet-nek fotog* 
rafál. A reflektor fényében megcsillant az 
ékszer és a művésznő boldogan mondott kö= 
szönetet a Színházi Élet fotoriporterének. 

n̂ y > i n ** « h^ »i fis^* > ni • 

Nárcisz 
A Télikert uj operettje, 

A Télikertében egy uj operett arat 
esténként nagy sikert. A eime Nár; 
cisz és a szövegírója Harmath Imre 
és a zeneszerzője egy uj név, Dénes 
József, aki ezzel az operettjével egy* 
csapásra megállapította a hirnevét-

Áz operettben nagyszerű gárda 
produkál elsőrangút. A női szerepe* 
ket Körmendv Ilonka és Kürthy Bős* 
ke játsszák kedvesen, vidáman és ki* 
tünően. A komikusok: Ujváry Károly 
és Pártos Jenő nagyszerű mókáikkal 
tar t ják derültségben a közönséget. 

körmendy Ilonka, Kürthy Böske, Pártos UJJJ NÁRCISZ Kürthy Böske, Ujváry Károly 
A Télikert operettje Papp Rezső fölv. 



BÂNHIDY 
s. nagyjövőjü szcp fiatal művésznő nagy megs 
lepetést tartogat a nyárra a közönségnek, 
mely figyelemmel kiséri nagyivü fejlődését. A 
nyári szenzáción kiviil is gazdag programja 

ILONA, 
van a jövőt illetőleg, több nagy szerepe lesz 
az uj szezonban és megjelenik mint mozi» 
csillag is, a Star szerződtette egy pompás és 

nagyszabású moziszerep eljátszására. 
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Guthl Soma 
szerencséje 

utius mindig népszerű volt, a 
bohózatíiró Guthi Somának 
mindig sikerei voltak, most 
maga Guthi, az ember, a 

humorista, az előadás lett példátlanul 
népszerű, amióta először került közvetí 
len érintkezésbe a közönséggel. Először 
az Urániában tartott humoros előadást, 
azután a KirálysSzinházban egy déb 
előttön kellett megismételnie, mig most 
pünkösd vasárnapján este kénytelen hu* 
moros előadást tartani a Zeneakadémiái 
ban. Kénytelen, mondjuk, mert a dolog 
előzménye az, hogy egy nagy sereg em--
ber valósággal összebeszélt és egysze* 
rüen lejegyezte egy zeneakadémiai elő* 
adás jegyeit, csak azután fordultak 
Guthihoz, hogy most pedig tessék május 
19-én este humoros előadást tartani. 

— Jó — mondta Guthi Soma — meg* 
lesz. Az előadás cime: A nő kérje meg 
a férfit! 

— És miről szól? — érdeklődtek. 
— A hallgató ne kérdezze az előadót, 

hanem hallgassa — intette le a kiván* 
csiskódást Guthi Soma harsogó derültség 
k ö z b e n . , . 

Megkértük a kiváló humoristát, mond« 
jon el nekünk valamit önmagáról és 
áruljon el valamit abból, amit pesti kö* 
zönségének és biztosan nagysikerű vis 
déki turnéján az ország közönségének 
.előad. Ezt a feleletet kaptuk. 

— Ügy nézzenek rám, hogy ötven 
esztendeje kergetjük egymást: én és a 
szerencse. Nem tudok ráakadni soha és 
sehol. Bújócskát játszik velem. 

Tessék elhinni: ha a szerencse a halál 
volna, én örökké élnék! 

És ha akadna valahol egy Halmos 
Izornál sokkal Halmosabb Halmos, aki 
hilvánv kétezer korona helyett kétszáz: 
ezer korona pályadijat tűzne ki a világ 
Icgpechesebb embere számára, — taláb 
ják ki: miért nem nyerném el a pálya 
dijat? ... Meri én vagyok a világ leg-
pechesebb embere! 

Igaz, úgy szórványosan akadnak kivé-
telek is, amikor a messze távolból felém 
is sandit a szerencse... Például... péb 
dául hallgassák csak meg ezt az esetet, 
amikor óriási szerencsém volt. 

Kérem: kimegyek az alagi lóverseny= 
re hatszáz koronával. Hat futam van. 
Az elsőben elvesztek százat. Marad öt-

száz, ugy--e?... A másodikban megi 
elvesztek szézat. Nem baj! Marad m 
négyszáz... /I harmadikban, negyed 
ben, ötödikben és hatodikban újra 
vesztek szánsz áz. száz-száz koronát. Ne 
marad egy huncut krajcárom se... 

szerencse? 
Most következik. Csönd és figy 

lem!... Amint a páívá'ól lehorgaszh 
fejjel, nagybúsan kifelé ballagok, az 
mentén ... juj, milyen szerencse! szir, 
kimondani se merem ... találok az 
mentén... nem rongyos, tizthuszei 
koronát, nem!... Találok egy — nég 
levelű lóherét! 

Na, mit s 'a Inak a szerencsémhez?!. 

A Nemzeti Színházban a premierei 
hosszú időkön át pénteki napokon tartottá 
1892 márc 23*t0l kezdve szerdai napokra ti 
ték ki. Első izben Victorien Sardou Therr 
dórját adták szerdai bemutatással. 
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Lilike, aki a legközelebbi csütörtökön 
részletesen még tudta Perkátytol a si» 
kertelen házkutatás történetét, s aki ön* 
maga egy pillanatig se hitt abban a le» 
gendában, hogy a Majorek koponyája 
mögött titkos tehetségek lappanganak, 
egy darabig elgondolkodva szögezte 
pisze orrocskáját a levegőbe, aztán dia» 
dalmasan igy szólott: 

— Megvan? 
— Mi van meg? — kérdezte izgatott 

hangon Eerkáty Zsolt. 
— A csapda, amibe a maguk agyafúrt 

szerzője okvetlenül beleesik. A kíváncsi 
szinházdirektorokat könnyen az orruk* 
nál fogva vezetheti egy ügyes ember, az 
u j ságriporterek meg a detektívek elől is 
meg lehet szökni, de olyan férfi még 
nem született a világra, aki egy csinos 
nő elől megszöknék. Lehet valaki olyan 
fiatal, mint egy ludovikás, lehet olyan 
öreg, mint a bibliabeli matuzsálem, de 
egy forró csókot a maga akaratából sen* 
kise szalaszt.cl. És mivel csinos nő vé* 
letlenül akad a h á z n á l . . . 

— Csak nem magára gondol? — vá* 
gott közbe kissé megütődve az öregedő 
direktor. 

— N e vegye elbizakodottságnak, de 
csakugyan azt hiszem, hogy csinos va* 
gyok, s mivel ravaszság dolgában is föl 

merem venni a versenyt a maguk ano* 
nymusával, nyugodtan megfogadhatja, 
hogy a titokzatos ismeretlen egy héten 
belül a hálómba kerül. Nem gondolja, 
hogy pokolian guszta lesz, mikor kézen* 
fogva idehozom magához? 

Perkáty oly ijedten nézett a hencegő, 
szőke leányra, mintha az hirtelen, a sze* 
meláttára megőrült volna. 

— Egy forró csókot akar adni neki? 
— Akár tizet is! Aki ily szenzációs 

remekműveket ir, az bőségesen rászól* 
gált arra, hogy minden honleány a keb* 
1ère boruljon. Azt hiszem, minden jó 
honleánynak kötelessége, hogy a nem* 
zeti irodalom oltárán áldozatokat hoz* 
zon! 

A fitosorru kis bestiára, akinek áttört 
selyem harisnyája merészen kisárgállott 
kicsike lakktopánjáhól, valóban nem na* 
gyon illett a honleány kifejezés, de- a 
páthosz, melylyel szavait elmondta, Dru* 
geth Katának vagy Zrinyi Ilonának is 
becsületére vált volna. A vén szinház* 
direktort azonban a nemes páthosz nem 
tette mámorossá. 

— Szép gyermek, — mondta csügged* 
ten, — angyali szép gyermek, ez mind 
nagyon szép, de maga egy dologról meg* 
feledkezik; ahhoz, hogy a honleány a 
keblére borulhasson valakinek, nemcsak 
jó szándék kell, hanem egy pozitív kebel 
is. Honnan akarja magácska előkeríteni 
a titokzatos szerző keblét? Én csupán a 
kis uj já t szeretném megcsípni, — és még 
ez se sikerült, maga mindjárt az egész 
keblére pályázik? Oh, lelkes honleány, 
maga ugy látszik nem tudja, hogy a szel* 
lemek levegőt viselnek a bordacsontjaik 
helyén! Teringettét, magam se szorulnék 
a magyar Sherlock Holrftesekre, ha a ti* 
tokzatos szerző keble valamiképp a ke* 
zeim közé ktrülne! 

Lilike fölényesen mosolygott, — a Per* 
káty naivitása láthatólag földeritette. 

— Hallott már maga arról, hogy mivel 
csalogatják be az egeret az egérfogóba? 
— kérdezte jókedvűen. 

— Mivel? 
— Szalonnával, vagy más hasonló cse* 
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megével, mert az egérnek is megvan ám 
a magához való esze s a gáliekő kedvéért 
nem rohan a veszedelembe. Maga akár 
Ítéletnapig is ott ülhetne az egérfogóban, 
de én — ne vegye elbizakodottságnak —-
talán még a legkitűnőbb szinházdirekto* 

roknál is jobban izgatom a férfiak fan* 
táziáját. Ha én leszek a csalétek, bizo* 
nyos lehet benne, hogy még a mi ravasz 
és óvatos egerünk is lépre kerül. 

Az igazgató értelmetlenül nézett maga 
elé, Lilike pedig egy gyors mozdulattal 
ott termett az Íróasztalnál. 

— Adjon egy darab papirt! És ceruzát 
is adjon! Most pedig vonuljon félre és 
ne zavarjon, mert nekem is az a szán* 
dékom, hogy remekművet irjak! 

Perkáty leült egy karosszékbe, Lilike 
helyet foglalt az Íróasztal mellett, aztán 
jó darabig nagy ügybuzgalommal szopo* 
gatta a citromsárga Kohinoort. Végre 
fölcsillogott a szeme, az arca kipirult, s 
gyorsan, szinte lázas lelkesedéssel irta le 
a következő sorokat: 

,,A Roskadozó falak és a Szivek szer* 
zőjét arra kéri egy ismeretlen rajongója, 
adjon rá alkalmat, hogy mielőbb talál* 
kozhassék vele. ,Az ismeretlen rajongó 
szőke és kékszemű és milliószor jobban 
lelkesedik egy lehetséges íróért, mint egy 
bálteremnyi tusztcpp*táncosért vagy egy 
métermázsa Kugler*bonbonért. Még csak 
tizennyolcéves, de — sajnos — már is* 
meri a férfiakat és fiatal kora ellenére 
rég tisztában van vele, hogy a lovagias* 
ság a keresztes vitézek óta kihalt a férfi* 
nemből. Nincsenek lovagok többé, csak 
csókra éhes egoisták vannak. Ismerem 
őket és belelátok az önző lelkükbe és 
ugv irtózom a mézédes bókjaiktól, mint 

a póktól, mely véletlenül a kezemre esik. 
N e kívánja tőlem, hogy életem regényét 
elmeséljem, — ez a szomorú titok örökre 
be lesz zárva a szivembe — de adjon rá 
alkalmat, hogy mégegyszer visszaszerez* 

vai mögött, melyeket annyiszor végig» 
hallgattam a nézőtérről, konokul ott sej= 
tem a nemes és megértő férfit, akiről 
öntudatom felébredése óta álmodoztam. 
On nem lehet olyan, mint a többi, — ö n 
meg fog engem érteni és jut tat nekem 
valamicskét a jóságból és melegségből, 
mely láthatatlan alakjából felém sugár® 
zik. Nem kérdezem, öreg*e vagy fiatal, 
gazdag*e vagy szegény, Szép*e vagy csu* 
nya, nem kérdezem, boldogan jár*e az 
emberek között, vagy sirva vonul félre 
egy magányos sarokba, de érzem, hogy 
fölengedne a szivem, ha csak egyszer 
halkan a nevemen szólítana! Jöjjön, — 
én most már bizonyos vagyok benne, 
hogy öntudatlanul mindig csak magára 
várakoztam! 

Ha akarja, dobja félre a levelemet, — 
hiszen mi magának, ugye, egy ostoba 
gyermek boldogsága? De ha mégis meg* 
fordul a fejében a gondolat, hogy talán 
önmaga ellen is vétkezik, ha egy drága 
órát elmulaszt, — akkor, biztosítom róla, 
hogy nem jár rosszul! Először: nyugodt 
lehet afelől, hogy én nem az inkognito* 
ját akarom leleplezni, másodszor: igazán 
nem tartozom azok közé, akikkel a fér* 
fiak csak rábeszéléssel hajlandók mégis* 
merkedni. Nem tartom valami különös 
dicsőségnek, hogy bájosnak mondanak, 
— épp ugv születhettem volna csunyá* 
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nak és ellenszenvesnek is — de a való* 
ság az, hogy eddig minden társaságom» 
béli ur állhatatosan szimulálta ked* 
vemért az őrültet, s hogy az utcán, aka* 
ratom ellenére, keltek bizonyos feltűnést 
a járókelők között. A szép szememre és 
az annyiszor magasztalt alakomra azon* 
ban távolról se v-agyok oly büszke, mint 
arra, hogy a szép emberi lélek még a 
legszebb külsőnél is jobban érdekel. 

Ha látni akar, ajánlok egy veszélytelen 
kísérleti módot: válaszoljon nekem poste 
restante a főpostára. Ezt a levelet szer* 
dán megkapja, a válasz tehát péntekig 
a főpostán lehet. Én szombaton, pont 
déli tizenkét órakor, elmegyek a leve* 
léért a Koronaherceg*utcába. Kék kosz* 
tiimöt fogok viselni és sötétbarna fél* 
cipőt, a kezemben fehér rétícule*t tar* 
tok, — rámismerhet, h isz 'n ugye nem 
veszi dicsekedésnek, ha azt mondom, 
hőgy ki fogok válni az átlag*sétálók ko» 
zül? Maga minden rizikó nélkül meg* 
figyelhet, — én nem ismerem magát, s a 
Koronaherceg*utcai közönség közt ugyan* 
csak nem fogom felfedezni a Roskadozó 
falak szerzőjét. Ha tetszem magának, 
akkor bátran megszólíthat, vagy nyomon 

követhet a lakásomra és eljuttathat hoz* 
zám néhány sort a házmester közvetítés 
sével — nem is kell, hogy személyesen 
tegye, ha attól tart, hogy ilymódon az 
inkognitóját leleplezem. Maga kényelme* 
sen megfigyelhet engem, mig nekem még 
csak sejtelmem se lesz róla, hogy melyik 
járókelőben tiszteljem a magyar Lave* 
dant, — ez az alku, azt hiszem, nem le* 
het ellenére. Egyet már most megígérek: 
akár megszólít, akár levelet ír, én épp 
ugy meg fogom őrizni a titkát, mintha 
az anyja vagy a testvérhúga lennék. 
Nem gondolja, hogy egy romantikus kis* 
leány még ilyen hallatlan hőstettre is 
képes? (Folyt, köv.) 

1 I * I 1 ̂  * ' » >i « n^f >> I • ̂ f ifc I 
Ligeti Juliska első kritikája. Ma végre ta* 

láltunk az ifjú hölgyek közt is egy figyelem* 
reméltó tehetséget, Ligeti Juliska személyé* 
ben. Talán ő lesz az a naiva, akit nagy idő 
óta keresünk, aki a naiv elemet, a tiszta bá j t 
nem a csucsorodó ajkon, hanem a lenijében 
hordja. Finom, diszkrét és mégis agilis és 
szeretetreméltó. 

(Fővárosi Lapok közlése 1895. május 
6:án, a színiakadémia vizsgája alkab 
mából, a „Virágfakadás" előadásáról.) 

MARTON ERZSI ABBAZIABAN 
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M budai színtársulat 
gy névsor 62 névvel, ez a buda* 
temesvári társulat művészgár* 
dája, olyan hatalmas színész* 
tábor, melyhez fogható kevés 
van az országban és amely ve* 

tekszik a nagy budapesti kőszinházak 
társulataival is. Hatvankét szinész és szí* 
nésznő, opera*, operett* és drámai társu* 
lat, a legjobb erők. akik Sebestyén Géza 
igazgató kitűnő szeme és nagyszerű ér* 
zéke ' válogatott össze. Társulat, amely 
télen át Temesvár előkelő közönségét 
szórakoztatta és amely most nyáron át 
Budát és Pestet fogja gyönyörködtetni. 
Május ll*én kezdődött a buchi szezon, 
mely a jelekből Ítélve: változatosabb cs 
gazdagabb lesz minden eddiginél. Hogy 
a társulat mennyire elsőrangú, az legjob* 
ban a névsorból tűnik ki, melyet alább 
részletesen isner te tünk. 

Bacsányi Pí,ula anyaszinésznő. akinek 
nagy drámai sikerei voltak, vannak és 
lesznek. 

Bársony Aladár hősszerelmes, ö a tár* 
sulat drámai rendezője is. Azí mondják 
róla, hogy a legjobb Oeskay, de épp igy 
mondhatnák a legjobbnak minden sze* 
repében," melyet játszik. 

Bodonyi Béla régi és kedvelt ismerőse 
már a fővárosi közönségnek is. Jellem* 
szinész a legjavából. 

Dióst Nusi a primadonnája a társulat* 
nak. Primadonna. akit" épp ugy ünnepelt 
a télen Temesvár, mint két év előtt 
Budapest és a nyáron újra Pest. A leg* 
elegánsabb, legkedvesebb operettprima* 
donnák egyike. A társulatnál csak azért 
nem szeretik, mert válni készül a szin* 
padtól, férjhez megy. 

Donáth Jenő karnagy és zeneszerző és 
tüzérönkéntes. Egy népszerű szerzemé* 
nyét, a Hess>indulót már minden temes* 
vári suszterinas fütyöli. 

Erdélyi Blanka operaénekesnő, gyö* 
nyörü althangja van. A Pillangókisasz* 
szonyban, Trubadurban és a Cigánybáró* 
ban voltak nagy sikerei. 

Étsy Emilia szendeszinésznő, aki 
mindent tud, megjelenése, játéka, be* 
szédje egyaránt a sikert jelenti. 

Fülöp Sándor a naturburs. Kedves, vi* 
dám, taientumos fiatal szinész, sokszor 
fogunk írni róla. 

Huszár Károly énekesbonviván. ő lesz 
a budai lányok titkos szerelme, róla fog* 

nak suttogni a zöld zsalugáteres ablakok 
mögött. 

Jósika Mici társalgási színésznő. A 
legnagyobb feladatokat szereti és a leg* 
nagyobb művészettel oldja meg. Az Uri 
divat és a Hotel Imperial főszerepeiben 
voltak zajos sikerei. • 

Kertész Vilmos operatenorista. Csengő 
hangja van, pompásan iskolázott, nagy* 
szerűen énekel és művésziesen játszik. 

Kulcsár Juliskát az Operaházban fö* 
dözték fel Budapesten és Temesvárott 
ünnepet jelentett minden föllépte. Se* 
bestven direktor folyton arra drukkol, 
hogy az Opera siet tőle visszahóditani a 
fiatal művésznőt. 

Lakatos Ilona a szubrettprimadonna. 
A fővárosi közönséfg jól ismeri és szereti 
a bájos művésznőt, aki már tavaly is 
kedvence volt. 

Markovics Margit anyaszinésznő. Öt 
is jól ismeri a főváros közönsége. Nagy 
drámai sikerei voltak, különösen emléke* 
zetesek azok, melyeket az U j Színpadon 
aratott. 

Medgyaszay Jenő énekesbonviván. 
Ugyancsak nem ismeretlen, sőt nagyon 
is jóhangzásu név Budapesten, több fő* 
városi színháznak volt .már kedvelt tagja. 
Elegáns művész, gyönyörű hangja van 
és játékban is elsőrangú. 

Milassin Mária operaénekesnő. Mezzo* 
szopránja elragadta a temesváriakat a 
nagysikerű operaestéken. 

Pajor ödön operabariton. Kiváló éne* 
kes, aki hosszabb betegségéből fölépülve 
tér most vissza a szinpadra, ahová szere* 
tettel várja a közönség. 

Papp Manci énekes naiva, ha kell, vig* 
játéki is. Taientumos és bájos fiatal mű* 
vésznő, aki már a fővárosban is jelentős 
sikereket aratott. 

Pataky Vilma koloratur énekesnő. 
Operettekben és operákban egyaránt ki* 
tünt gyönyörű hangiával és pompás já* 
tékával. 

Róna Valér a társulat művészeti tit* 
kára, akit elfoglalnak a direkció gondjai, 
pedig maga is kitűnő művész, akinek ki* 
váló alakításai vannak, ha játszik. 

Sebestyén Mihály szerelmes szinész. 
A temesvári lányok egyik kedveltje volt 
és marad. Minden szerepében kitűnő. 

Serfőzy György jellemszinész és bari* 
tonista, egyike a legjobb és legmegbiz* 
hatóbb színészeknek, aki mindent tud és 
mindent a legjobban megcsinál. 

Simándi József az első karmestere a 
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társulatnak. Ismert és elismert név; 
nagyszerű dirigens. 

S. Szilágyi Rózsi társalgási szinésznő, 
aki kis és nagy szerepeket egyaránt ki* 
tünően játszik. 

Tamás Benő énekes naturburs és tán* 
cos komikus. Fiatal szinész, akinek mű* 
vészi pályája a legszebb sikereket igéri. 

Tihanyi Vilmos operettrendező és 
buffo. Nagvtudásu és elsőrangú művész* 
ember, kiváló érzékkel és talentummal. 
Erőssége a társulatnak, jellemzi képes* 
ségeit, hogy ha kell, nagyszerűen le tud 
fordítani egy operettet is. 

Ujj Kálmán a legsokoldalúbb magyar 
szinész ,aki mindent játszik és mindent 
jól játszik, tragédiától a bohózaton át az 
operettig és vissza, sót ha kell, egy kis 
operapartitól sem riad vissza. 

Ujj Kálmánné Dinnyési Juliska egyike 
a legszebb hősnőknek, aki már megjele* 
nésével is el tudja hitetni, hogy harcok 
viharzanak körülötte a tragédiákban. 

B. Ujfalusi Bella ballletmesternő, a 
pompás táncprodukciók nyomán fölzúgó 
taps főként neki szól.l fáradhatatlansá* 
gának és hozzáértésének. 

Vágó István az igazgató helyettese és 
gazdasági titkár, a leggondosabb, legdol-
gosabb és legpontosabb ember a társu> 
latnál, 

Vág óné B. Margit kómika és anyaszi* 
nésznőí aki ezt a szerepkört olyan nép* 
szerűvé tudta tenni nagyszerű művésze* 
tével, hogy vetekszik a legünnepeltebb 
primadonnákkal. 

Vajda Frigyes operabasszista. Fejlett 
technikájú énekes és kiváló szinész, 
egyik kitűnősége a társulatnak. 

Zsoldos Andor lirai szerelmes, nagy* 
tehetségű fiatal szinész, aki már Nagy* 
váradon és Temesváron hóditotta meg 
a lánysziveket. Biztosan kedvence lesz a 
fővárosi közönségnek is. 

Ezek a társulat vezető tagjai. A név* 
sor kiegészitéséül álljon itt a kitűnő kar 
tagjainak névsora is: 

Abay Gyuláné, Balogh Antalné, Ba* 
logh Terus, Buday Gusztáv, F. Erdész 
Paula, Fáncsi Tamás, H. Hatvani Ma* 
riska, Horváth Marietta, Kertész Illés, 
Koháry Pál, Koháry Pálné, Kozma Pál, 
Kőszegi Erzsi, Medgyaszai Klári, S. 
Melczer Julia, Mihályi Marcella, Odry 
Gergely, Papp Ferencné, Radó Béla, 
Reil Rózsi, Simon József, Szepesi Manó, 

Szepesi Manóné, K. Szokol Margit, Za* 
jonghv Elemér. 

Ez a társulat, mely május l=én vonult 
be a Fővárosi Nyári Szinházba, hogy 
késő őszig itt maradjon nálunk. A meg* 
nyitó előadáson a Csárdáskirálynő került 
szinre és egymásután három estén sze» 
repelt a műsoron. Május 17*én eredeti 
bemutató volt> Budapestet! először került 
előadásra A táncos grófnő cimü operett, 
mely a budai szezon első részét előre* 
láthatólag dominálni fogja. 

A R1CHMONDI VASAR. 
Operaházi habitüék ültek a mi* 
nap a Városi Szinházuan, hogy 
meghallgassák „Mártá"*t. À 
második felvonást adták, a hi* 
res richmondi vásárjelenetet, 

amelyben az eladó lányok a vásár tárgyai. A 
zenekedvelők gyönyörűséggel hallgatták a 
szép előadást és különösen Zádor Dezsőt ma* 
gasztalták, akinek érzéki baritonja mindenkit 
elragadott. 

— Nagyszerű énekes ez a Zádor! — lel* 
kendezett a társaság egyik tagja. — Pompás 
hang, nagy zenei intelligencia, kitűnő játék, 
nem csoda, hogy az Operaház elszerződteti 
ezt a kiváló művészt. 

— N o lám, — vágott közbe egy másik ha* 
bitüé — még a „Márta" szövegét is megmá* 
sitják a körülmények. Íme, a zenetörténelem* 
ben ez az első eset. hogy a richmondi vásár* 
ról nem a nőket, hanem a férfiakat viszik 
el . . . 

BEREGI OSZKÁR A Z INTIM*KABA* 
RÉBAN. A budapesti szinész* és iróvi« 
lágban emlékezetes lesz ez a' nyár, amely 
egy nagy színművészeti eseménnyel lesz 
gazdagabb. Az esemény központjában a 
zengő beszéd nagy mestere, a Nemzeti 
Szinház európai hirű művésze, Beregi 
Oszkár áll, aki az Intim-Kabaré uj mű* 
sorának keretében egy u j darabban leg* 
imponálóbb szerepeinek egyikét fogja el* 
játszani. A darab hőse egy Szibériából 
hazakerült rokkant tiszt. A darabban, 
melyet Zemplényi Klára irt, Bereginek 
olyan grandiózus alakításra nyilik alkal* 
ma, amely művészi eseményszámba megy 
majd nála is. Az uj műsor bemutatója 
május 24*én lesz. Addig is a pompás má* 
jusi műsor megy, a mulatságos „Niki a 
háremben" cimü operettel, „A bunda", 
„A titokzatos imádó" stb. kitűnő dara* 
bókkal.és remek magánszámokkal. A kös 
zönség estérőlíéstére zsúfolásig megtölti 
az Intim*Kabaré nézőterét. 
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nagyon jól énekel és kitűnő operett» 
színésznő is. 

Még egy férfiprimadonna: Sarkadi Ala* 
dár. Jókedv, kacagtató mókák, jóizü tré* 
fák csak ugy ragyognak a mulatságos 
ábrázatáról, ha kilép a szinpadra. Még 
most is könnyekre tudja kacagtatni az 
embereket. Pedig most nem könnyű. 

Pártos Gusztáv, a kedves, elegáns fias 
tal szinész, az ennivalóan szőke Oláh 
Erzsi csupa mulatságos dologban lépnek 
fel. Németh Piroska, a felejthetetlen Nés 
meth József leánya, mint igen nagy kar* 
rierre hivatott táncművésznő fog debü* 
tálni, viszont saját tánckarrierjét foly* 
tat ja a délceg és hires Krisztinkovich 
Jenny. De se szeri, se száma annak a 
sok kitűnő résznek, amely a Zsarden 
első műsorát még disziteni fogja. 

Hát még a külföldiek! De erről még 
korai beszélni. Válogatott nagy attrakció 
valamennyi. Operett, tréfa, tánc, kaca* 
gás, kupié, pezsgő — ez fog történni jus 
niusban a Berlini Kertben. 

M Seriint Kert 
megnyitása 

A pesti ember nem Berlini Kertnek is* 
mieri, hanem Zsardenkertnek. A hivata* 
los háborús név helyett jól esik a ked* 
ves régit használni; az ember egy kicsit 
elfelejteti magával a háborút, ha nyári 
este azt mondja magában: 

— Gyerünk ki a Zsardenbe vacso* 
rázni, kabarét nézni, muzsikát hallgatni, 
táncot gusztálni. ' . 

Mindez elsejétől kezdve igen sokszor 
meg fog esni. Junius elsején megint vilá* 
gos lesz a Hermina*uti kedves kapu be* 
járata, ahol az öles szerecsen villogó 
mosollyal üdvözli a kocsin érkező ven< 
déget, a kapun tul pedig a kabaréépület 
bejárata nyilik, jobbról a kis kasszával, 
f i a aztán az ember kitűnően megvacso* 
rázott és végignézte a kabaréprogram* 
mot, megnyilik maga a tündérkert, a kis 
zöld lugasokkal és búvóhelyekkel, a 
gusztusos fehér asztalokon szines kerti 
villanylámpák, az asztal mellett hűtő* 
vödör, benne pezsgő és a táncpavillon* 
ban éppen kezdődik a tánc. És búfelejtés 
van, jó cigány, kellemes idő, szép csilla* 
gos éjszaka, a bokrok között vidám ci* 
garetták piros pontjai és vidám férfisze> 
mek, amelyek a sétáló démonokat kö* 
vetik. 

Mindez a kedves és vonzó dolog me; 
gint elkezdődik junius elsején. A kaba* 
réban már folynak a próbák és az egész 
Zsarden, a pesti ember nyári helye, már 
mindenre felkészülve várja a nyitást. 

A kabaréban délutánonként igen ér* 
dekes emberek próbálnak. Itt próbál pél* 
dául Király Ernő, minden pesti nők ked* 
vence, aki férfistarja lesz a kabaré meg* 
nyitó műsorának. Operettben játszik 
nekivaló fess és gáláns szerepet, azon* 
kivül lesz egy külön jelenete, ahol meg* 
mutatja, mi az, mikor Király Ernő mu* 
lat. Cigányozni fog és megint országos 
népszerűséget ad néhány szép uj magyar 
nótának. 

A női gárdának viszont két primadon* 
náia van. Az egyik Somogyi Nusi, a leg* 
jobbkedvü és legvidámitóbb magyar szi* 
nésznő, aki elragadó, bolondos kedvessé* 
gének és boszorkányos tánctudásának 
megfelelő szerepet kap persze. A másik 
nagyon érdekes meglepetés. Kevesen 
tudják, hogy Bánhidy Ilona, a Yigszin* 
ház szőke beautéja, akinek éppen most 
van a Papában feltűnő vígjátéki sikere, 

Ének 
a Horváth-ftertről 

Ha az alagút mély során 
Esti sétád tán idevet 
Az öreg fákba vésd be, kedves, 
Kis késeddel a nevedet. 

Látsz majd szíveket, oly fehérek, 
Akár a szelid liliom. 
Ennyi nincs is tán a világon. 
Mert van itt szív egy milliom. 

Hogy vertek, véreztek szegények, 
Hogy sirtak itt a fák alatt! 
Mégis négy szomorú betű csak, 

• Ami belőlük ittmaradt. 
Nézz szét kissé és megtalálsz majd 
Egy bús fa kövér törzsökén, 
V. J. — az ö volt, csöpp színésznő, 
J. I. — mellette iilök én. 

A kalapodat vedd le halkan, 
Mintha síromnál állanál, 
S a szivünkre rajzolj egy rózsát, 
Ha kedved ép úgy tartja már. 

Azután 'állj az öreg színkör 
Sovány kis kapuja alá 
S egy percig suttogd el nevünket: 
Gondolj reám s gondolj reá. 

Juhász. Árpád. 
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Opera-vendégek 
Budapesten 

Nexvyorki Métropolitain, a vi* 
lág legelső operaszínháza adha» 
tott csak a Városi Színházon 
kivül olyan .operaestéket, ami= 
nőket tizenötödike óta Buda* 

pesten látunk. Világhírű nevek áradata 
a szinlapon, a klasszikus operák legjobb* 
jai a repertoáron és azonfelül egy bemu« 
tató, a Vasfeszület, „Der eiserne Heb 
land", amelyet a Volksoper mutatott be 
Bécsben igaz és teljes sikerrel és Oberr 
leitner kiváló operáját az uj igazgató, a 
nekünk olyan ismerős Máder is játssza 
állandóan és telt házak mellett. 

Nézzük először az újdonságot! 
A meséje népi motívumokkal teljes. 

Déltirol egy falucskájában játszódik az 
opera és a főhőse egy becsületes kovács* 
mester. Ez a kovácsmester egy olasz 
származású asszonyt vett feleségül, de az 
asszony hütelen és megcsalja az urát egy 
talján legénynyel. A kovács, évekkel ez* 
előtt egy hatalmas, remekbe kovácsolt 

vasfeszületet ajándékozott falujának. 
Erre a maga készítette keresztre huzza 
fel a kovács a feleségét. 

Ez a rövid váza a mesének. A mu* 
zsika mindenkit meg fog lepni erejével, 
nagyszerűségével. A vidám akcentusok 
enyhítik a zenében a mese zordonságát 
és az előadás a legtündöklőbb, amit csak 
el lehet képzelni. 
-^vBécs büszkesége, Jeritza Máriá énekli 
az asszonyt, a kovácsot az utolérhetett 
len Mayr, az udvari opera tagja, a te* 
norszerepet pedig Budapest kedvence, 
Piccaver énekli. Ha még hozzá tesz* 
szük, hogy Schalk ' Ferenc, az udvari 
opera karmestere dirigál, — azt hisz* 
szük, nem kell u ja t mondani. 

De lesz egy magyar ember is a ven* 
dégjárók között, egy magyar, aki kül* 
földi dicsőségek után pár hétre hazatér 
Budapestre: Rainer Frigyes, a világhírű 
karmester. A drezdai udvari operaház 
karnagya, pesti fiu, ismerjük jól és 
megjósoltuk róla régen, hogy nagyon 
nagy ember lesz. 

A szereplők neve mellé nem illik 
jelző, beszélnek ezek mágukért. 
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Színháznyitás 
a Margitszigeten 
— Éjféli főpróbán .az uj színházban. — 

zombaton este pontban nyolc 
órakor a Margitsziget szín* 
házában a 'karmester intc* 
sére megcsendül a zenekar, a 
függöny szétszalad és Buda* 

pest legifjabb színháza lázasan lüktető 
halántékkal, de csillogó szemekkel és 
diadalmasan nekiindul első szezonjának. 

Szinte regénybe illő ennek a színház* 
nak a megszületése. Ma van éppen tiz 
hete annak, hogy Bródy Istvánnak, aki 
akkor még csak az Operaház főrendezője 
volt, de aki ma már ennek a gyönyörű 
u j színháznak az igazgatója is, eszébe 
jutott, hogy a-Margitszigeten színházat 
kéne csinálni. Az eszme fantasztikusan 
rövid idő alatt a megvalósulás stádiumába 
jutott, mert egy hétre rá már Vágó épi* 
tésszel alá volt írva a szerződés — 
Bródy lakása egyszerre átváltozott ide* 
gen forgalmi irodává, ahol ember ember 
hátán tolongott. Egyik a másiknak adta 
a kilincset, jött az asztalos, az ács, a 
kárpitos, jöttek a festők, a diszletezők, 
zenészek, jött a bádogos, a villany* 
szerelő, a vizvezetékes és jöttek az ügy* 
nökök, ki ezt hozott, ki amazt, bábeli 
zűrzavarban dolgozott itt Bródy István, 
a leendő igazgató két alvezéréve1, Egyed 
Zoltánnal és Vajda úrral. Egyed Zoltán 
tudniillik a művészeti titkára a szinház* 
nak, mig Vajda Ede az adminisztratív 
igazgató nehéz és fontos pozícióját tölti 
be. Sőt, Bródy igazgatónak a kisleánya 
Katus, aki a íegokosabb és legügyesebb 
a tizéves kisleányok között Budapesten, 
még ő is segitett az édesapjának. Katus 
volt az élő telefonkönyv. Valahova tele* 
fonálni kellett — és hova nem kellett 
telefonálni — elkezdett mennydörögni 
Bródy papa hangja: Katüs, mi a száma 
ennek vagy annak? És Katus habozás 
nélkül mondta be a számot és soha nem 
tévedett. 

Dehát ez még csak egyik és talán 
könnyebb része volt az egésznek. HoS 
volt még az, amiért a színházat tulajdon* 
képpen építeni szokták ugyebár, hol volt 
a műsor és hol volt a társulat? ^\agy 
titokban megindultak a tárgyalások Dö* 
mötör Ilonával, aki akkor még a Király* 
szinház kötelékében volt, s a tárgyalá* 
sokat rövid időn belül siker koronázta, 

egy szép napon aláirták a szerződést 
Bródy igazgató és a nagyszerű Dömötör. 
Nemsokára rá hazajött Bécsből Deila* 
Donna Eugénia, aki a Ronacherben ven? 
dégszerepeít hallatlan sikerrel; őt már a 
pályaudvaron várta Bródy s a pálya* 
udvartól a lakásáig a kocsiban szerződ* 
tette le. Ott a térdén irta meg s ott is 
írták mindketten alá a szerződési blan* 
kettát. (Most jut 'estembe, hogy Deila* 
Donna tegnapelőtt éjszaka a főpróbán 
— amire majd mindjárt rátérek — szó* 
lott nekem, hogy nincsen lakása, aki sze* 
rez, az kap 100 darab nagyszerű ciga* 
rettát. Mert neki, bizonyítja e Sorok 
irója, bizonyisten nincs ideje még élni 
sem, két hete éjjehnappal próbált — há* 
rom darabban játszik a szombatesti meg* 
nyitón.) 

Deila után szerződött le a kitűnő Ba* 
logh Böske, aki a színpadhoz való hüt* 
lenségét töredelmesen megbánva, i t t 
kezdi meg újra a diadalok sorozatait. A 
finom és graciózus Antal Erzsi, akinek 
kellemes, meleg hangjában sokat fog 
gyönyörködni a szinház közönsége, ugy* 
szólván az utolsó pillanatban szerződött 
le a szinházhöz, mert előbbi szerződése a 
Belvárosi Színházhoz kötötte. Ezért nem 
is játszhatik még a szinház első müsorá* 
ban, de annál inkább majd a második* 
ban. És jöttek sorba a többiek, a ked* 
ves, nagyon tehetséges és Petráss Sári* 
hoz feltűnően hasonlító Tóth Böske, 
aki igaz ugyan, csak az idén végezte a 
Rákosiíiskoláf, de azért már kész mű* 
vésznő. Aztán Sörnyei Irma, aki rend* 
kivül érdekes színpadi jelenség és gyö* 
nyörüen táncol. És a nagyon szép Hardy 
Mária, aki olyan elegáns, mint egy olasz 
hercegnő, Vízvári Elza, aki biztosan kar* 
riért fog csinálni és hát (bocsánatot kés 
rek a szinház többi hölgyeitől, de férfiak 
is vannak a világon) ki tudná őket mind 
felsorolni. A férfiak: a szimpátikus és 
elegáns Sziklay József, a nagyszerű He* 
gediis Ferenc, a népszerű és nagyszerű 
Horti Sándor, a kellemes és tehetséges 
Simonyi Dezső mind, mind olyan „ta* 
gok", akikre büszke a direkció és akikre 
büszke a szinház is és akiket szeretni fog 
a közönség. 

• 

A szinház olyan belülről, mint egy 
tündérkert. Csupa virág mindenütt, a 
falak mentén a virágvályukban, a virág* 
oszlopokon kint az előcsarnokban, bent 
a nézőtéren, virágok a szinpadon. az öh 
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tözőkben, mindenütt. Aki többre ki* 
váncsi, telefonáljon jegyért a ma esti 
bemutatóra, személyes meggyőződés töb* 
bet ér. 

* 

Tegnap éjjel tartották meg a főpró* 
bát a Margitszigeti Színkörben. Utoljára 
kellett hagynom ezt a leirást, mert kü* 
lönben nem lehetett volna kinyomatni. 
Igv egyszerűen a kész cikkhez hozzá* 
szedik. 

Először is: a művésznők és művészek 
már javában öltözködtek az öltözőkben, 
mikor még a szinpadon kalapáltak, a 
függönyt próbálták, zsinórozták, a vilá* 
gitást, a vízvezetéket próbálgatták. Még 
egy utolsó kalapácsütés, egy munkás ki* 
rohan a színpadról, már megszólalnak az 
összes cjengetyük Rieger Alfréd, a 
színház kitűnő karmestere felemeli a 
kezét, Bródy hangja hátul a sötétben: 
mehet — s a függöny kétfelé szalad. 

A nézőtéren egy bájos úriasszony, 
egy kisleánnyal, Bfódy Istvánné és Bródy 
Kata, egv*két ujságiró, — egy sarokban 
Harsányi Zsolt, aki mint szerző van ér* 
dekelve és Egyed Zoltán, a fáradhatatlan 
titkár, más senki. És a szinpadon ját* 
szanak, mintha telt ház volna, minden 
megy ugy, mint egy rendes előadáson. 
Amilyen hallatlanul érdekes egy ilyen 
közönség nélküli főpróba, pláne éjszaka, 
éppen olyan megdöbbentőek például a 
felvonásvégek. Senki sem tapsol tudni* 
illik. N o igen, mert nincsen közönség 
Felvonások között megbeszélések a szin* 
padon, az utolsó simítások. 

Háromnegyed tizenkettőkor volt 
vége a főpróbának. Négy fiakker, két 
konflis és egy automobil várakozott a 
színház előtt a művésznőkre és a müvé* 
szekre. Tizenkét órakor elaludtak a lám* 
pák — szombaton este már a nagykő* 
zönség számára gyúlnak ki a Margit* 
sziget gyönyörű színházában, hogy egy 
csillogó és nagyszerű este emlékét éges* 
sék bele a szivekbe. 

Halmy Margit első kritikája. „Halmy Mar* 
git azonfelül, hogy érdekes megjelenés, föltét* 
len intelligenciát mutat. Sőt játékába néha bi* 
zonyos lobogó hév vegyül." Főv. Lapok. 

*** 

A Népszínházban az első délutáni előadás 
1892. okt. 2*án volt. Szinrekerült „A mada* 
rász" cimü operett. 

A JEGY. Köztudomásu do* 
log, hogy a Nürnbergi mester* 
dalnokok nagysikerű előadását 
Zádor Dezső rendezte, aki — 
bayreuthi minta szerint — a 
legnagyobb gondossággal és 

pontossággal tartotta be az összes előírásokat 
és instrukciókat. A Mesterdalnokok legutolsó 
előadásán Zádor igy szólt a körülötte sürgő* 
forgó kellékeshez: _ 

—• A legközelebbi Nürnbergi előadásra sze* 
rezzpn be nekem egy cipőjegypt. 

— Miért? — érdeklődött a kellékes. — Ren* 
dező urnák nem elegendő a saját cipőjegye? 

— Nem nekem kell, maga boldogtalan, ha* 
nem a Nürnbergi mesterdalnokok bájos Évá* 
jának. Nem mondaná meg, hogy cipőjegv 
nélkül hogyan venné át Sachstól a — meny-

asszonyi cipőket. 
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Ha elkéstem volna 
E megállapítással, 
Bocsánatot kívánok: 
Budapesten most 
Buriánoznak a kabarék 
Ês kabaréznak a Buriánok. 

Meg kell őszintén mondanom, 
Hogy Törzs Jenő a művészek között 
Valósággal unikum, 

Direkt egy fogalom, 
Van ugyanis publikum, 
Melyet róla neveztek el, 
Ez a Törzspublikum, 
S azért hívják így, 
Mert, amikor Törzs Jenő játszik, 
Mindig van publikum. 

Egy színház nyílt meg tegnap este 
— Szól a közömbös idegen,^ 

Na, megint több van egy lokállal, 
— így szól a pali hidegen. 

Több rendőr kell és több tűzoltó, 
— Keserg a kapitány és ásít, 
A közönség pedig megtölti 
Az uj színházat zsúfolásig. 

Mákvirág. 

Bemutató után 
A Fasor-Kabaré első műsora. 

Egy uj, igazán nivós színpaddal 
gazdagodott Budapest színházi 
élete. Egy színpaddal, amely a 
sok*sok dicséretreméltó cél mel* 

le t t azt is kitűzte maga elé, hogy jós 
kedvre hangolja a fáradt pestieket és 
már azért is meg kell haj tani előtte a lo* 
"bogot. 

A Fasor*Kabaré igazgatósága csak kö* 
szönetet és hálát kap most a krónikástól, 
mert nivós és igazi élvezetet nyújtó első 
műsorával egy csapásra magához édesi* 
te t te a publikumot. 

Köszönet jár első sorban Upor József* 
nek, a fáradhatatlan ' igazgatónak, aki 
megszervezte a színházat és Balassa Je* 
nőt, a Vigszinház kedves művészét, aki 
mint művészéti igazgató az első műsor 
megválasztásával és rendezésével beigab 
zolta, hogy még nagyon sok szépet é& 
jót ^várhatunk tőle ezen az uj terrénu* 
mon is. 

A műsor minden száma kedves és mus 
lattató és ezen félül nem egy igazi iro* 
dalmi élvezettel szolgál. 

Szenes Béla A detektivszobában cimü 
tréfája az első száma a műsornak. Két, 
az életből ellesett figura teszi kedvessé 
ezt a darabot: a betörő, aki ismeri a de* 
tektivszobát évekóta — ezért otthonosan 
-és fölényesen mozog, amikor béviszik 
oda — s az ékszerész, aki póruljárt, mert 

mindenét elrabolta a csirkefogó, — de 
aki először jár a detektivszobában'és ta* 
pasztalatlan és ügyetlen és alig áll a Iá* 
bán a „törvény szigorú csarnokában". 
Bársony István és Gellért Lajos két ka* 
bnietfigurát alakitott ebben a kis darab* 
ban és méltán rászolgáltak a sikerre. 

Végtelenül mulatságos Balázs Sándor 
t réfája is, amelynek a cime Biri, és cse* 
lédvigjáték. A főhőse Biri, a pesti cseléd, 
aki nem birja sokáig egy helyen, ha nincs 
szeretője. A család kétségbe van esve, 
hogy az egyébként jó cseléd nem akar 
tovább maradni és tanácsért a háziorvos* 
hoz fordulnak, akinek az utasítására a 
férj vállalja a cseléd babája szerepét, csak 
hogy biztosítsa a háziasszony nyugal*. 
mát. Vendrey Ferenc és Marosi Adél a 
két főfigurában és Kovács Juci, Bársony 
István és Szemere Gyula pedig a többi 
szerepekben igazán nagy sikerrel szolgál* 
tak rá a tapsokra. 

A műsor egyik igazán érdekes száma 
és ötletességére a legelsők közül való 
Harmath Imre zenés blüett je az Opera* 
jegy, amelynek zenéjét részben össze* 
állította, részben irta a talentumos Er-
délyi Patat Leó. A blüett kedvesen ka* 
rikirozza a pesti polgárnőt, aki opera* 
jegyért szenved a rideg operaházi pénz* 
tár előtt. A muzsikáért szenvedő közép* 
osztály siralmairól mesél ez a blüett öt* 
letesen, vidáman és főszerepében Kö-
kény Ilona igazán elsőrangú alakítást 
nyújtot t . Legjobb alakításaira emlékeztet 
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ez a szerep, de véle együtt a többiek is, 
különösen Bársony István és Szemere 
Gyula játszanak elsőrangú szerepeket 
kitűnően. 

Vidámságával vetekedik az eddig em= 
tettekkel Szenímiklóssy József tréfája is, 
a Házibaráinő, amely okosan figurázza 
a házibarát pandantjára életbe léptetett 
házibarátnőt. Békeffy László a férfifősze* 
rep'oen igazán mulatságos és megbecsül* 
hetetlen szinészi munkát nyújt és véle 
egyenrangú Rajna Alice kedvesen karri* 
kirozza a feleségét. 

A sok*Sok kabarészám között, vidám 
tréfák és kedves ötletek közé beékelve 
egy kis érzelmes darab hatja meg estén* 
ként a sziveket. A cime Randevú és az 
egész nagyon dicsérendő verselési kész* 
séggel van .megirva. Szerzője a sokoldalú 
Békeffy Lásizló. A témája megkapó és 
kedves. Egy öregedő, negyvenhez közel* 
járó asszony randevúra vár egy fiatal 
diákot. A diák szép és fiatal, kedves és 
szerelmes, de gyerek. A szerelmi csata 
elkábítja, álomba merül és amikor az 
asszony megsimogatja dúsfürtü fejét, ál* 
mában ezt sóhajt ja: „Mama . . . " A ked* 
"ves kis játék kéí nagyszerű szinész kon* 
geniális munkája révén igazán nagyon 
élvezetes formában jelentkezik. Az asz* 
szony szerepében a sokáig hallgató Jákó 
Amália tett újra bizonyosságot szépsé* 
géről és talentumáról. Utoljára a budai 
-színházban láttuk és azóta, noha nem lé* 
pe t t fel, csak megizmosodott és teljessé 
lett művészete. A fiu szerepében a fiatal 
gárda egyik legtalentumosabb tagja, 
Kertész Dezső excellált. A Vigszinház 
fiatal művésze mindinkább belelopja ma* 
gát a közönség szivébe. Ez az alakítása 
is egy kedves, szines emlék a sok többi 
között. 

Akarattal és tudatosan hagytuk utol* 
jára Emőd Tamás romantikus daljáté* 
kát, Vihar a Bakonyban cimüt. Ez a dal* 
játék Makai Emil legkedvesebb dolgaira 
emlékeztet. A romantikus történetet 
szebbnél*szebb dalok tarkítják. Ezeknek 
a szerzője a taientumos Marthon Géza, 
akit a színház zenei vezetőjévé szerződ* 
tetett a direkció. 

A daljáték Anonymus, Béla király név* 
telen jegyzője történetét dolgozza fel 
kedvesen és igazi művészettel. A darab 
maga is esemény, de az előadása teszi 
igazán azzá. 

Ps'.lay Erzsi, a Nemzeti Szinház nagy* 
szerű művésznő játssza a női főszere* 

pet — ez minden jelzőnél többet beszél 
— és ha még hozzátesszük azt is, hogy 
énekelni fog — azt hisszük, nem kell 
többet mondani. 

Hegedűs Gyula, a Vigszinház kitűnő 
művésze, mint állandó tag ebben a da* 
rabban mutatkozik be a Fasor*kabaré 
publikumának és ime itt, .ezen a kis 
szinpadon is olyan kiváló, mint a régi 
otthonában, a Vigszinházban. Rajtuk 
kivül még Vendrey Ferenc jutott hálás 
feladathoz. 

Nagyjában ezeket kell papirra vetni a 
Fasor*kabaré első műsoráról, amely iga* 
zán elsőrangú. 

A darabok között az ürt magánszámok 
töltik ki, amelyeket Kökény Ilona, Ür= 
mössy Anikó, Kovács Juci, Szemere, 
Bársony és Békeffy László énekelnek 
többnyire Marthon Géza és Buday Dé* 
nes zenéire. 

Csak gratulálni lehet Upor Józsefnek 
a Fasor^kabaréhoz és a közönség szere* 
tetébe kell ajánlani a művészet és vi* 
dámságnak ezt az uj csarnokát. 

A N Y U G A T FOLYÓIRAT ELSŐ 
SZERZŐI ESTÉJE 1918. május 23*án este 
fél 8=kor Lesz a Zeneakadémia nagytér* 
mében. Ignotus és Móric Zsigmond. Mű* 
sor. Schöpflin Aladár: Ignotusról. Igno* 
tus felolvasása. S. Gervay Erzsi: Ignotus: 
Bölcsődal, zenéje Siklós Alberttől. Igno* 
tus: Azt akarom, zenéje ifj . Lányi Ernő* 
tői. Ignotus: Fátyol, zenéje Lányi Ernő* 
tői. Ignotus: Ha te ugy szeretnél, zenéje 
Radnai Miklóstól. Ódry Árpád: Ignotus 
munkáiból. Fenyő Miksa: Móricz Zsig* 
mondról. Móricz Zsigmond felolvasása. 
Soiplai Artúr: Móricz Zsigmond: Magya* 
rosan. Farkas Sándor: Móricz Zsigmond: 
Fáj a szivem .. . zenéje Kodály Zoltán*/ 
tói. Zenekari kiséretteí, melyben» a cim« 
balomszólamot Kun László játssza. A 
Nyugat régi és újonnan belépő előfizetői 
két jegyet féláron kapnak. JegyekNvált* 
hatók a Nyugat kiadóhivatalában, VI., 
Vilmos császár*ut 51. III., Rózsavölgyinél 
és a Harmóniában. 

Mennyire viditott bennünket játszias elméd. 
Jóságos szived mennyi derűnek oka! 
Néked s hiredneík mindanvian egyre örültünk. 
Életed eflobbant s végtelen elszomoritsz. 

(Csiky Gergely halálára irta Ponori 
Thewrewk Emil. 1891. nov. 19.) 



44. oldal SZÍNHÁZI ÉLET S 

Ráikai Márton, 
a telefon 
X—73 és 300 korona 

Rátkai Márton életének egyik legna* 
gyobb szomorúsága: a telefon, ö szokta 
mondogatni, hogy a telefon volna a világ 
legtökéletesebb találmánya — telefonos* 
kisasszonyok nélkül és általában ő az, 
aki a legtöbbet szidja a telefont. Igaz, 
van is baja vele elég, mert ha a szinház* 
zal akar beszélni, akkor a Piatnik*gyárat 
kapcsolják, ha moziba akar telefonálni, 
összekötik a Hungária*gőzfürdővel és 
naponkint megesik vele, hogy egyszerre 
négyen is össze vannak kapcsolva: cl a 
Spódium*gyár, a Filatori*gát és a H üt o* 

házak, csak pont azt nem kapcsolják, 
akivel éppen beszélni akar. v 

Tudot t Rátkainak erről a nagy szomo* 
ruságáról Király Ernő és egy nagylelkű 
pillanatban elhatározta, hogy megszaba* 
ditja Marcit a telefonmizériáktól. Van 
Királynak egy telefoposkisasszony isme* 
rőse, — hogyne volna, sőt bizonyos, 
hogy nem is egy van! — akit megkért, 
legyen segítségére. Vele megbeszélte a 
dolgot, megkérte, hogy kezelje kedden 
délután Rátkai telefonját, figyeljen jól és 
legyen gondja rá, hogy minden kapcso* 
lás hibátlanul történjen. A nagyobb biz* 
tonság okáért ő, Király, valahányszor 
Rátkai telefonján beszélni akar, mind* 
annyiszor ezt a rejtélyes számot fogja 
előrebocsátani: X—73. 

Minekutána igy előkészítette a dolgo* 
kat, kedden délután Király ellátogatott 
Rátkaihoz. Beszélgettek, beszélgettek, 
azután Királynak eszébe jutott : 

— Ha már igy együtt vagyunk, telefo* 
nálni kellene Gyárfásnak, menjünk el 
valahová uzsonnázni. 

— Etyetve, — legyintett ^keserűen Rát* 
kai — telefonálni. Könnyű azt mondani, 
hogy telefonálni. Hát lehet »ma Pesten 
telefonálni. Esküszöm, könnyebben szer* 
zek magánúton összeköttetést Clémen* 
ceauhoz, mint telefonösszeköttetést 
Gyárfással. 

— No, no! nem olyan veszedelmes a 
dolog — biztatta Király — majd megmu* 
tatom én. hogy félperc alatt végzek is 
Gyárfással. 

Rátkai keserűen és hitetlenül nevetett, 
Király ellenben leemelte a kagylót és 
beleszólt a telefonba: 

X—73. Halló, k é r e m . . . és bemondta 
Gyárfás titkos telefonszámát. 

Egy másodperc, Gyárfás kapcsolva 
volt, jelentkezett, az uzsonnát megbeszél* 
ték és a telefonnal nem volt semmi baj. 
Sem az Entreprise, sem. az Elevator nem 
volt bekapcsolva. 

Igv beszélt azután zavartalanul és tű* 
neménves gyorsasággal Rátkai telefon* 
ján Király a színházzal, Zserbóval, a 
fiakkeressel, mindenkivel, a telefon olyan 
jól szuperált, hogy az direkt élvezet 
volt. Nem kellett hozzá egyéb, mint hogy 
minden hivás előtt Király elrebegte a 
rejtélyesen hangzó X—73*at. 

Az ámuló Rátkainak először föl sem 
tűnt ez az X—73, csak később, a negye* 
dik zavartalan telefonálásnál tört ki be* 
lőle a kíváncsiság: 

— Te, mi az isten csodája az az X—73? 
Király ártatlan arccal csodálkozott: 
— Hogyan, hát te ezt nem tudod? 
— M i t ? 
— Az X—73*at. 
Rátkai most már dühös lett: 
— Hát nvögd ki már, hogv mi az az. 

X—73!? 
Király a legártatlanabb arccal magya* 

rázta: 
— Ennél nincs egyszerűbb. Tizen ösz* 

szeálltunk, mindenki adott 300 koronát, 
ez 3000 korona. Ezt a pénzt odaadtuk a 
telefonoskisasszonyoknak, osszák szét 
maguk között. Ennek ellenében, ha mi 
akarunk telefonálni és bemondjuk, hogy 
X—73, hát ugy kapcsolnak, mint a pinty. 

Rátkai sugárzott a boldogságtól. 
— Hát igy van? És én persze beléphe* 

tek ebbe a titkos társaságba? 
— .Persze. Hoci 300 krónt és kész. 
Rátkai átadott 300 koronát Király Er* 

nőnek és másnap délben boldog nyuga* 
lommal emelte le a telefon kagylóját. 

_ X—73. Halló, kérem 15*004. (Ez a 
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Király Ernő telefonszáma, vele akarta 
kiélvezni hálából a zavartalan telefonálás 
gyönyörűségét.) 

— Mi az az X—73, ilyen szám nincs-
— csicsergett a telefonoskisasszony — és 
nyomban kapcsolta is a Filatori*gátat. 

És Rátkai hiába kért. fenyegetőzött, 
ja jongott és zajongott, hiába hangoztatta" 
és követelte az X—73*at, nem használt. 

Rohant Királvhoz: 
— Becsaptál, "te X—73! 
Királv eléje tartott egy cédulát. 
— Mi ez? — hördült fel Rátkai. 
— Elszámolás 300 koronáról. Kaviár, 

hideg sült, pezsgő is lesz. Pompás déjeu* 

ner lesz ma délben a próbán. "Engedd 
meg, hogy baráti szeretettel ezennel 
meginvitáljalak. Utóvégre meg kell ünne* 
pelni, hogy Rátkai újra játszik és a 
Sztambul rózsájában és a Csárdáskirály* 
néban föllép és a Pillangó főhadnagyban 
már u j szerepet is játszik. És illő, hogy 
ez áldomás költségeit az ünnepelt fizesse! 

FŐRANGÚ SZERZŐK. Egy 
pesti társaságban arról az ér= 
dekes témáról beszélgettek, 
hogy milyen előkelő szerzők 
dolgoznak most a színházak« 
nak. „Az erősebb" szerzője gróf 

Bánffy Miklós, a „Noé bárkája" báró Beck 
Gyulánét vallja megteremtőjének és last but 
not least, itt van egy kis bécsi ballet. mely» 
nek komponistája: Immaculata főhercegnő. 

— Ez mind semmi, — vágott közbe egy ifjú 
— én tudok egy egyfelvonásos kis opert | t ről , 
melvnek szerzője jóval az emiitettek fölött 
áll. " 

— Az lehetetlen! Csak nem lehet több, 
mint egy főhercegnő! Ki az a szerző! — kíál* 
toztak a társaság tagjai vad chaoszban. 

— Hát megsúgom maguknak. Azt az ope* 
rettet egy —• király irta. 

— Egy király? 
— Na igen. Király Ernő. 

Szinfiázcim pályázat 
A Színházi Élet szinházcim pályázatára 

özönével hozza a posta a leveleket. A 
közönség minden rétegéből jön hozzánk 
a levelek áradata, amelyek mind jó nevet 
próbálnak adni az uj színháznak és 
szállónak, amelyet az Orient helyén épit 
egy érdekeltség. 

Az igazgatóság még mindig nem dön* 
tött, hogy melyik nevet válaszsza és igy 
még mindig nyiit az- értékes pályázat és 
várjuk az ötletes neveket. 

Egy vicces pályázó is akadt, aki ked* 
vsen vonta össze a két célt szolgáló in* 
tézmény neveit: Hotel és Thália nevek* 
bői Hotáiia nevet ajánl az Orient helyére 
épülő színház szállónak. 

Viccnek nem rossz, de cimnek nem jó! 
Vár juk tehát az uj leveleket. 

I"l HL. T C U T I H I ! R T < » N> FA^S»^1 » O T I J ^ A J » 

A K I S KAPUBAN. 

A SZÍNHÁZI ÉLET VENDÉGSZEREP* 
LÉSt IRODÁJA ujabban Nagy Endre orszá* 
gos felolvasó turnéját, Szalontai Ferike kaba* 
réjának két hónapos vidéki vendégjátékait és 
Feld Irén vidéki csevegő*estjeit rendezi. 
Ugyancsak nagy érdeklődés előzi meg Nyarai 
Antal kabaré turnéját; a népszerű művész 
Mezei Ilonka é* Márkus Alfréd, a- Fővárosi 
Orfeum tagjai tarsaságában junius elsején 
kezdi meg vendégszereplései sorozatát Már* 
marosszigeten. 

SZABADKÁN óriási sikerrel vendégszere* 
pelt Boross Géza, Kökény Hona, Vendrey Fe>-
renc és Ceglcdy Gyula a Liszka=Bioscopban 
Az előadást a Színházi Élet vendégszereplési 
irodájf rendezte. 

LÉVÁN zajos tetszés mellett folyt le a 
Színházi Éíet müvészestélye, amelyen Somogyi 
Adrienne, Gerö Erzsi és Lakatos László fel* 
olvasása szerepeltek. 

ÁLLANDÓ SZÍNHÁZ MARGITTÁN. Ha* 
lász Elemér főszolgabíró elnöklete alatt a 
margittai urifárs-aságból színtársulat alakult, 
amely minden hónapban 2—3 előadást" rendez 
a margittai rokkantalap javára. A í'endező* 
ség élén Balkányi Lajos gyógyszerész. Vadász 
Jenő és Vészi Jenő állanak. A rendezőség 
tervbe vette, hogy a Színházi Élet vendég* 
szereplési irodája utján fővárosi művészeket 
is meghív vendégszereplésre. 
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MMTÎLB 
Személyek: 

MATILD 
HEINE 
MOUCHE 
RÓZA, cseléd. 

{Nagyon sziik és sötétes szoba. Hát'j! a kS* 
zépen alacsony ablak, azon át kévében ömlik 
be a nappali fény, de jobbra-balra annál sö-
tétebb van. Az ablak nagyon is börtönszerü. 
Széles, vastag falba van épitve. A felső részét 
eltakarja kivül a házeresz. Az ablak alatt 
magas, bevetett ágy áll. Jobbra ajtó a kony-
hába, balra egy másik ajtó, szobába nyilik. 
Az ágy előtt szék. Egyébként egészen csinos 
a szoba. Kevés nipp, de igen Ízlésesen ren-
dezve. A baloldalon alacsony vaskályha. Az 

ablak nyitva.) 
Matild (törülget a szobában, takarít, rendez. 
Nagyon csinos. Egy kicsit naiv, söt ostoba.) 

Róza (kis cseléd, benyit az ajtón): 
Már itt vagyok, madame. A konyhaasztalon 
Van minden. Kávé, tej, kenyér, meg só. 

Matild: 
Nagyon 

Sokáig elmaradtál. Hoztál fát és szenet? 
Róza: 

Nem éa. 
Matild: 

Miért? 
Róza: 

,". Mert nem volt... 
Matild: 

Nem volt? Ne mondd! Veled 
Mindig csak veszekedni és pörlekedni kell! 
N e mondd, hogy nem volt szén, fa! — 

(Elé áll.) 
Mért nem hoztál? 

Róza: 
Mivel 

A szenes l e m akar már hitelbe adni. 
Matild: 

Hát 
Miért nem mondtad néki, hogy kétszer annyi 

fát 
Kapunk hitelbe másutt! Kinyithatnád a szád! 
Velem tudsz feleselni?! 

Róza: 
De ha egyszer n e » ád! 

Két mázsa ára jár úgyis neki. 
Aztán bizony be is pörölheti 
Az urat, hogyha tetszik néki. Mondta, 
Hogy már egy hét óta, naponta 

Jön kérni azt a pénzt. Az ur pedig 
Nem tud fizetni, csak röstelkedik. 
Mondtam, hogy én is két hónapi bérét* 
Már napról-napra csak hiába kérem. 
Mégsem kapom meg. Egy sous, nem sok, annyi 
Sínesem maguknak. Maholnap harapni — 

ívta: TÖRZS ÍÉNŐ 
Való se lesz egyéb száraz kenyérnél, 
Mondtam . . . 

Matild: 
Jobb lenne, hogyha nem beszélnél! 

Róza: 
Csak mondom, ezért nem hoztam szenet, fátl 

Matild: 
No jó. Elég volt. Most siess, eredj át 

A szomszédba. Kérj kölcsön pár darab 
Szenet. Eridj. De meg ne lássalak 
Traccsolni holmi más cseléddel! 
Valahogy aztán ne meséld el 
Hogy azért kérünk, mert nem ád a fásl 
Aztán egyskettő a konyhába! Láss 
A reggelihez! Forrjon ám a kávé, 
A tej! Mit állsz i t t? Egy-kettő! Te málé! 
Mondd, őnagyságát szépen kérem én. 
Véletlenül ma kifogyott a szén, 
Hát kéne kölcsön pár darabka fa. 
Majd visszaküldöm még ma, vagy . . . 

Róza (nevetve közbeszól): 
Soha. 

Matild: 
Mi az?! 

Róza (szaporán): 
A szomszédasszony kedden, ugy tíz óra tájba, 
Mikor az urnák nem volt vacsorája, 
Mikor át tetszett küldeni tojásér', 
Azt mondta: „Hat frankot fizettem százér', 
Abból is négyet ajándékba adjak?!" 
Mondom: kölcsönbe! Aszondja: „Az ám! 

Szép! 
Nálatok kölcsön, tőlem meg ajándék!" 
Volt néki, mégis azt mondta, nem adhat. 

Matild: 
De mégis hoztál . . . 

Róza: 
Mert suttyómba, dugva 

A cseléd mégis a zsebembe dugta. 
Matild: 

No jó, hát akkor kérd meg a cselédet. 
Hogy adjon 5 szenet. 

Róza: 
De ő se léphet 

A fáskamrába, — kulcscsal van bezárva. 
Matild: 

Igen? Hát akkor hogy' főzünk mi máma? 
Róza: 

Hatvan centimeom van. Azt kölcsön adnám. 
Ha a jövő hét szombat, — vasárnapjám 
Biztosra megfizethetik. 

Matild: 
Ha mondoml 

Róza (vigyázva bogozza a zsebkendője csücs-
kit, amiben a pénze van): 

Az egészet nem adhatom. 
(Nagylelkűen.) 

Megosztom. 
De vasárnapra visszaadja ám 
A harminc centimeot, mert az anyám 

/ 
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Versaillesben lakik, oda kell utaznom, 
Meglátogatni. 

(Szünet. Átadja a pénzt.) 
Itt van. Ez a hasznom, 

Hogy három hónap óta itt vagyok! 
Matild: 

Ne feleselj! 
Róza: 

Többet nem adhatok. 
Hiába tetszik haragudni rám. 

(Szünet.) 
A mult hét végin este is Ieküldtek, 
Hogy tízért hozzak gesztenyét, de sültet 
És pénzt nem adtak rája — ugy biz ám! 

Matild: 
Majd megkapod! 

(Visszaadja a pénzt.) 
Ne itt van. Menj le már 

Róza (indul): 
Igaz ni! Majdnem elfeledtem! Fázik 
Az ur a gangon. Kell neki a sál. 

Matild: 
Hisz rajta van. 

Róza: 
De melegebb a másik, 

Az kéne néki. 
Matild (egy nagy meleg kendőt vesz le az 

ágyról): 
Itt van, vidd ki még ezt. 

Róza (átveszi a kendőt, indul) 
Matild (utána szól): 

Takard be melegen, vigyázva. Kérdezd 
Meg, hogy nem unatkozikse magába? 

Róza: 
Kicsoda? 

Matild: 
Kicsoda! Az ur! 

Róza: 
Ugyan! 

Az ur? Hiszen az nem magába' van, 
Az ur a napon ül, mellette áll a 
Kisasszony. 

(Szemetelenül mosolyog.) 
Matild: 

A kisasszony? 
Róza: 

A kisasszony. 
De nem magától jött, az ur hivatta. 
H a . . . haragudni nem tetszik miatta. 
Mindent elmondanék . . . 

Matild (izgatott lesz): 
Dehogy haragszom! 

Róza (akinek az oldalát már nagyon fúrja a 
titok, sugárzó arccal kezd beszélni): 

Hát tetszik tudni, én hoztam tejet, 
Kávét meg — mindent. Csak szenet, 

Azt nem. De nem azért, mivel a boltban 
Nem adtak... Hanem — mivel ott se voltam 
Ma reggel . . . 

Matild: 
Mért? 

Róza (huncutul): 
Ezt akarom közölni 

Magával éppen. Féltem visszajönni 
Olyan sokára. Hát a fást kihagytam. 

Matild: 
Tehát hazudtál!? 

Róza: 
Nincsen semmi abban! 

Az igaz, hogy a fás nem ád hitelbe. 
Matild: 

Jó, jó. Tovább! 
Róza (sértődve): 

Ha nincsen semmi kedve, 
Hogy engem hallgasson: egy szót se mondok. 

Matild (dühösen): 
Ne járasd velem a bolondot. 
Beszélj! Hol voltál most? 

Róza: 
Ha el nem árul 

Az urnák, megmondom. Magára hárul 
Minden, ha ba j lesz. Jó? 

Matild: 
Igen. 

Róza (titokzatosan): 
Nohát 

Az úrtól vittem egy kis cédulát 
A kisasszonynak. Mire visszaértem, 
A kisasszony már itt volt. 

(Szünet. Ártatlan pofát mimel.) 
Én nem értem; 

A kisasszony az urba tán szerelmes? 
Matild (pityereg): 

Hát persze. 
- Róza (nagyon kíváncsian): 

És az ur? 
Matild (nem felel). 

(Róza mintegy magában, de Matildra sandít). 
Kedvelheti» 

Matild: 
Mért gondolod? 

Róza: 
Ha egyszer ir neki! 

Matild (hirtelen rákiált): 
Nem mész le rögtön a szeneshez! 
Egyiket tő! 

Róza (megijed): 
Miért tetszik ilyén hangon.., 

Matild: 
Mi lesz?! 

Róza indul). 
(Az ajtó kinyilik, a küszöbön egy betegkocsU 
ban megjelenik Heine, felöltőben, felhajtott 
gallérral, nagy meleg téWkendő a vállán. — 
A nyitott ajtón át egy irgalmatlan hangú kin;-
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torna nyögdécselései hangzanak föl az udvar* 
ró). — Heine mögött: Mouche, igen elegáns 
san, prémmel, muffal. — Róza a kocsihoz siet, 
segit Mouchenak a szobába tolni. — Matild is 
odsiet. — Végre elhelyeződnek a szobában. 
— Róza mosolygós pillantást vet Mouchera, 

aztán kimegy. Az ajtót nyitva hagyja) 
Heine (fázik. Matildhoz): 
Nagyon hideg van kint a gangon. 

Matild (nem felel. Egy mérges pillantást vet 
Mouche felé.) 

Mouche (szerényen, szégyenkezve áll Heine 
mellett, nem néz Matildra.) 

(Szünet.) 
Heine (érzi ennek a helyzetnek a kinos voU 
tót. Hol Matildra, hol Mouchera néz. Végre 

Matildhoz fordul mentegetődzve.) 
Heine: 

A napon ü l t e m . . . jól esett a téli 
Langy napfény. Már hónapok óta nem 
Láttam a kék eget. Bizony. Hanem 
A lelkem máma újra végigéli 
A téli reggelek kristályos levegőjét. 
Csak az zavart, hogy a kintornajárás 
Már elkezdődött és megállás 
Nincsen. Ha elment egy, előlép 
A második s ott kezdi, hol a másik 
Már abbahagyta. A bolondulásig 
Nyúzzák a verklit. Kérnélek, Matild, 
Az ajtót csukd be. 

Matild (nem mozdul): 
Mouche (becsukja az ajtót): 

Heine (Matildhoz): 
Az más. Hogyha tilt 

A harag, hogy megtedd, amire kérlek, 
Hát jó. Te haragudj, Matildom, én meg 
Majd hallgatok. 

(Szünet.) 
Én tudom, hogy mi bánt. 

Csúf ellenszenvet érzel Mouche iránt, 
Tudom. Hiszen már hetek, hónapok 
Óta egymáshoz nem is szóltatok. 
Hogy mellettem van ő, ez fá j neked 
És hogy beszélget velem, mialatt 
Te dolgozol. De nincsen igazad, — 
Ne gyűlöld ezt a másik gyereket. 

(Nagyon nagy szünet.) 
Amit én érzek ő iránta, gyermek, 
Az, nem szabad, hogy fájjon a szivednek. 
Az desztilált, az tiszta szeretet. 
A szenvedélyes, piros tüzeket, 
Amik a szivemet — mint a rakéták 
Az éjszakát — puffogva röpülék át: 
Azt mind, azt mind tenéked adtam. 

(Mosolijog.) 
A szikra elgyöngült. S ha még kipattan. 
Az újra, újra csak feléd röpül. 
De egyetlen szikrát a sok közül, 
Aminek fénye, puffogása sincsen, 
Azt néki adtam. Megbocsát az Isten 
És te is, tudom. 

(Szünet.) 

Érts meg: az ebédet 
Azt együtt ettük meg. A főzeléket 
Kenyérrel is még kikanyarítottam. 
De, ugye, jogom volt, már jóllakottan 
A feketekávét meginni mással. 
Ne vádolj engemet hűtlen csalással. 
Övé a szivem halványabb fele. 
Veled ebédeltem s vele 1 

Megittam a feketekávét » 
Matild (sirva): 

De mért ép' ő vele? Mért nővel éppen? i 
Miért nem férfival? 

Heine: 
El nem cserétem 

A világ minden férfiát a nővel. 
(Mosolyog.) 

Azt mondják, a pokolban lelhető fel 
A legszebb asszony. Elmegyek ma hozzá. 5 

(Nagyon melegen.) y 
Itt hagylak téged, őt is. Már bogozzák 
Az életem végső, kicsiny csomóját, 
Mig elsimul. Figyeld meg jól az órát, 
A percet, melyben a csónakba szállok, i 
Hogy átevezzem rajt a Styx vizét . . . 
Érzem a Léthe villamos izét, 
Ugy érzem már, hogy szinte ottan állok 
A jajgatás fortissimo honában, 
Honnan kiűzve mind, ami andante. 
Ott már egy kis berendezett szobám van. 
Olvasd el, mit irt róla Dante. 

(Nevet.) 
Ott ördögök vakarják meg a hátam, 
Majd elmúlik talán a reumám. 
Forró flaszterbe márt ják be a lábam, 
Kiáll a köszvény végleg ott. Ugy ám! 
A hátgerineemet megtördelik, 
Az ördögök meg fölszedik 
A csigolyákat óralánczsuzsunak. 

(Hangosan nevet.) 
Egyet küldök majd néked. Hogyha zsurt ad 
Madame Darte, tedd föl a nyakadba. 

Matild (hangosan felkacag): 
Bolond vagy! Nagy bolond vagy. Hagyjad 

abbal 
Kinézek, forr=e már a tej! 

(KI.) 
Mouche (eddig sirt. Hirtelen könyes szemmel 

Heinera néz): 
Mi kinozz? Mondd, mi bánt? Felelj. 

Heine: 
Az életem elfoszló fonalán 
Az utolsó bog nyomja a szivem. 
Az bánt. És még valami. 

Mouche: 
Ax talán, 

Hogy itt vagyok melletted? 
Heine: 

óh. Szivem, 
Te jó vagy hozzám, mint a nyári éj. 
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Hogy te meg ő — nem vagytok egy személy, 
Az fáj nekem, ö t s téged is szeretlek. 
Ha odalent vakitó tűzbe vetnek, 
Szénné vált karjaimmal égetem be 
A nevedet a földbe, mennyezetbe. 

(Mosolyog.) 
Holnap már ott ragyog neved 
À pokolban, fejem felett. 

(Szünet.) 
Mit fordítottál? Olvasd föl nekem 
A legutóbbit. Halkan, csöndesen. 
Mouche (elővesz egy kis papírt, nem néz az 
írásra, ugy mondja el a verset, egészen 

Heinenak): 
Hogyha a szemedbe nézek: 
Fájdalmat semmit sem érzek; 
S ha ajkadon nyugodhatok: 
Megint egészséges vagyok. 

Ha ipegpihenek kebleden: 
Az égi élvezet nekem; 
De hogyha .szólsz: „szeretlek hűn" — 
Akkor sírnom kell keserűnl 
Heine (néz rá, magához vonja, szenvedélye: 
sen megcsókolja, aztán elengedi és moso* 

lyogva szól.): 
Nagyon rosssz fordítás. De szép vagy. 
Az egészség, gyönyörűség vagy. 

(Szünet.) 
Szeretnék veled elszállni ma Berlinbe, 
Szeretnélek felöltöztetni hermelinbe, 
Bársonyba. Teletüzni virággal a hajad. 
Menni veled ragyogó ég alatt 
Berlini kertek alján. 
Nézni egymás szemébe, , 
Gondolni valami Grimnumcsére, 
Sétálni alkonyig és akkor 
Ugy este hatkor 
Jegyet vennénk az Operába, 
Ott aludnánk kicsit, amig a lárma 
Kiűzne onnan — és haza vinnélek 
És otthon nekünk állna már az élet . . . 
Éjfél elmúlt . . . az óra egyet üt még . . . 
És akkor . . . 

(Ránéz Mouchera.) 
Mouche (kérdőn): 

Akkor?... 
Heine (mosolyog, huncutul): 

Akkor lefeküdnék.. » 
Mouche (szemérmesen elfordul.) 

Heine (jókedvűen): 
Ne szégyeld magadat. Szemembe nézzt 
Hiszen csak tréfa az egész. 
Nincs Berlin, nincs virág, nincs zene se, 
Nincs ragyogó ég, nincsen Grimmsmese, 
Van nyomorúság, téli bánat, 
Van aratása a halálnak, 
Van minden, ami rossz és ami csúnya. 

(Nevet.) 
Mert látod, ez a poklok gúnyja: 
A lelkem most szerelmes. Liljomot szed. 
S egy hideg téli hajnalon halok meg. 
Mert meghalok én még ma. Óh Mouche, 
A szakállam tetőled csupa mósusz 
És csupa illat . . . Lám a vén zsidó . . * 

Az igazi civilizáció 
Valódi mintaképe: ime én: 
Más zsidó hagymaillatot lehel 
És engem — mósuszban temetnek el 
Parisban. Februárus elején. 
Jeruzsálemben alszik ezer ősöm. 
Én is . . . itt P-árisban . . . már vetkeződöm, 
Jön a halál. Már a finálét kezdik, 
Egy tour de main — és meghalt Heine Henrik, 
A szakállas zsidó . . . 

Mouche (egy kis pózzal): 
A nagy poéta! 

Heine: 
A letiport kis ember . . . 

Mouche: 
Nem! A szép, a 

Hatalmas lelkű! 
Heine: 

A legnyomorultabb . . . 
Mouche: 

Aki előtt imádva leborulnak 
Sok századok! 

Heine: 
Aki végighazudta 

Verses sorokban rongyos életét . . . 
Mouche: • 

Aki a szivét öntötte . . . 
Heine (közbevág): 

A sutba! 
Mouche: 

Aki csak sirva nevetett . . . 
(Legközelebbi számunvian folytatjuk.^ 
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Hotel Imjte-pial 
Moziszcenárium kezdő filmrendezők 
számára 
I. FELVONÁS 

1. kép. Az oroszok bevonulnak egy len« 
gyeí városba. Birtokukba veszik a nagy» 
szálloda hallját is. S mivel az oroszok az 
esitente jelszavával a kulturáért indulnak 
harcba, a szálloda halljában elsősorban 
is divatrevüt óhajtanak rendezni. 

2. kép. Berkusovits tábornok rendele» 
tére sprra vonulnak fel az orosz divat» 
cégek s hozzák divatkreációikat. Ekkor 
azonban kiderül, hogy e divatrevühöz 

élő mannequinek is kellenek. Az orosz 
önkéntes ápolónők ajánlkoznak ugyan, 
de kiderül, hogy a hosszas tevékenység» 
ben és szolgálatban annyira megromlott 
az alakjuk, hogy hasznavehetetlenek 
lettek. Ekkor fordul az általános figye» 
lem Helénre, aki eddig csak mint szerény 
szobalány volt alkalmazva, .de Berkuso» 
vits tábornok különös ajánlatára most 
főmannequinné lép elő. Á hölgyek elvo» 
nulnak, hogy a divatrevüre öltözzenek. 

3. kép. Almássi, azelőtt Altenberg, egy 
magyar divatárucég kiküldött képviselői 
je, főhadnagyi álöltözetben beszökik az 
oroszok által megszállva tar tot t városba, 
hogy ellesse az orosz cégek u j divatszen» 
zációit, mert „hazánk szebblelkü asz» 
szonyainál", hazafias érzésüktől sugalva, 
a háború alatt különösen divatba jött, 
hogy à la Russe öltözködjenek. 

4. kép. Helén és Almássi találkoznak. 
Almássi régebbi üzleti útjairól már jól 
ismeri Helént, aki keblében őrzi (premier 

plan) az együtt töltött órákat, egy a vá» 
roshoz közelfekvő faluban pedig egy idő» 
sebb hölgyismerősével egy ily kedves 
óra emlékét. Helén irtózva gondol ugyan 
az árulásra, amelyet el akar követni, ha 
nem tud ellentállni a főhadnagynak, il» 
letve Almássinak s beleegyezik, hogy el» 
rejti, csak arra kéri, hogy más kosztümöt 
vegyen fel. 

5. kép. Almássi mint konferanszié 
frakkban, kék divatmellénynyel jelenik 
meg s a divatrevü kezdetét veszi. 

II. FELVONÁS 
1. kép. Berkusovits tábornok képeivel 

halmozza el Helént, (premier plan) aki» 
nek mindenki szivből gratulál a divat» 
revü sikeréhez. Helén azonban Almássi» 
hoz húzódik. Berkusovits tábornok ér» 
deklődése szemet szúr (szintén premier 
plan) Reuterovics vezérőrnagynak, aki 
a divatrevüen versenytársa volt s Reute» 
rovicsné alaposan odamondogat Berku» 
sovit9 tábornoknak. (A film folytatása 
a járásbiróság előtt játszódik le.) 

2. kép. A divatrevü folytatódik. Helén 
ismét u j toilettekben jelenik meg s Al» 
mássi konferanszié magyarázza az u j 
kreációkat, mikor egyszerre megjelenik 

L <A 

Tabakovics, aki viszont az orosz divat» 
cégek jól fizetett kéme a monarchiában. 
Fontos hireket, és u j terveket hozott. 

3. kép. Mikor Tabakovics a terembe 
lép, a Berkusovits» és Reuterovics»viszárly 
újból kitör. Mindegyik azt akarja, hogy 
Tabakovics hireit csakis neki mondja el. 
Majd széttépik Tabakovicsot, aki végre is 
szobájába menekül — s kijelenti, hogy 
majd másnapra megfontolja, hogy melyik 
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divattábornok ajánlatát fogadja el. 
4. kép. A különböző divatképek sorra 

jelennek meg Tabakovics ajtajánál, hogy 
ajánlataikkal szólásra birják. Tabako» 
vies azonban haj thatat lan s az aj tó zárva 
marad. 

III. FELVONÁS 
Egészen rövid. Almássi föl van hábo* 

rodva Tabakovics gaz kémkedése miatt 
és elhatározza, hogy megöli — s igy tit» 
kait beléfoj t ja . Pincérnek öltözködik s 
mig az ebédjét szolgálja fel, agyonbe* 
széli. Tabakovics utolsó hördüléseinek 
zajára besiet Helén és Almássival együtt 
elrejtik Tabakovics hulláját és titkait 
Helén fürdőkádjába, mert ez a hely, ahol 
legkevésbé van útban. 

IV. FELVONÁS 
1. Tabakovics eltűnt. Az orosz divatárus 

sok megbízzák Nick Fantomot a nyo* 
mozással, aki forráskereső nádpálcával 
megtalálja Tabakovics holttestét. Nick 
Fantom kitűnő orra (premier plan) Ab 
mássiban szimatolja a gyilkost. 

2. Az oroszok elhiszik, amin Nick Fan» 
torn olyan dühbe gurul, hogy nekiront 
Helénnek, s letépi róla minden ruháját . 
Pőre ártatlanságában áll ott Helénke. Az 
oroszok lassanként elalszanak. Ezt a jó 

alkalmat használják fel Helén és AI« 
mássi, hogy kereket oldjanak, miután 
előbb Helén magára kapta a Berkusovits* 
szalon egy elegáns utazókosztümjét s a 
Reuterovicsíszalon egy fehér utiköpenye* 
gét. (Fehér hölgyposztó hermelinsze* 
gélylyel, selyemkihajtókkal és jett= 
gombokkal.) 

4. Almássi és Helén az értékes zsák« 
mánynyal és gazdag tapasztalatokkal 
Budapestre érkeznek. 

5. A kitűnő darabot viszont Budapesti 
ről kiviszik külföldre. 

6. A divatrevü véget ér. Oromi Klein 
Samuné három u j toilettet rendel s ba« 
rátnője — mint drámai befejezés — 
megpukkad az irigységtől. 
(Szcenirozta és a sikert garantálja: Nim.) 

Előfizetőinkhez 
Kérjük t. előfizetőinket, akiknek elő* 

fizetése ez év május hó 31*én lejár, hogy 
b. előfizetéseiket már most megújítani 
szíveskedjenek. Ezáltal lényegesen meg* 
könnyítik a kiadóhivatal munkájá t és 
elejét veszik annak, hogy a lap küldésé« 
ben fennakadás álljon be. Egyúttal kér« 
jük azokat az előfizetőinket, akik az elő« 
fizetési összeggel együtt más célra: 
könyvre, kottára is küldenek be pénzt, 
hogy a póstaszelvényen szíveskedjenek 
külön*kűlön jelezni a beküldött pénz 
rendeltetését. Régi előfizetőinknek a meg« 
uji tást legcélszerűbb a mellékelt pósta* 
utalványon eszközölni, ha az elkallódott 
vagy kifelejtődött volna, ugy rendes 
postautalványon is. U j előfizetőink, ha 
legalább egy negyedévre — 8.50 — elő* 
fizet, ajándékba „kapja a karácsonyi Mol* 
nár* és a húsvéti Kosáry*albumot, a Pa* 
csirta teljes szövegével. Kiadóhivatal: 
VII., Erzsébet*körut 29. sz. 

M közönség körébőt 
Budapest, 1918 ápr. 30. 

T. Szerkesztő Url 
Tisztelettel kérem b. lapjában az 

alábbi közleménynek helyet adni. 
Vasárnap délután a Vígszínházban vol* 

tam az „öszi vihar" előadásán, de saj* 
nos, az első felvonásból vajmi keveset 
értettem a későn jövők miatt. A felvonás 
végéig mást sem lehetett hallani, mint 
— a későnjövésekből származó — be* 
szélgetést, suttogást, helykeresést, he* 
lyezkedést és székcsapkodást. Kívánatos 
volna, hogy a Vígszínház is meghono* 
sitsa a Nemzetiben oly régóta bevált 
rendszert, hogy az előadás megkezdése 
után a nézőtér aj ta jai zárva vannak. Ak* 
kor talán a Vig „elkényeztetett közön« 
sége" is megszokná a pontosságot. 

Szívességét előre is megköszönve, 
vagyok kiváló tisztelettel: 

Kertész Sándor. 
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MÓZIKRÓNIKA 
A rovatot szerkeszti: LEHRER ANDOR 

M jövő évi fiimszezon 
A m a g y a r film*szakma k ö r é b e n 

n a g y s z a b á s ú és i n t enz iv m u n k a fo* 
lyik. A z igazgatói , m ű v é s z e t i és ren* 
dezői s z o b á k b a n é lénk élet u ra lkod ik , 
az a t e l i r ekben ped ig s z o r g a l m a s a n 
do lgoznak . 

A Színházi Élet o l v a s ó k ö z ö n s é g é t 
b i z o n y á r a é rdeke ln i f o g j a a m a g y a r 
f i lmgyárak j ö v ő évi p r o g r a m m j a . A mi 
p u b l i k u m u n k , ame ly a m o s t a n i sze« 
z o n b a n á m u l a t t a l l á t t a a m a g y a r film 
h a t a l m a s f e j l ődésé t , m á r m o s t élén« 
k e n é rdek lőd ik a j ö v ő évi f i lmtermés 
k e k i rán t . E z é r t az a l á b b i a k b a n rész* 
l e t e sen i s m e r t e t j ü k n a g y o b b filmgyá* 
r a i n k szorgos m u n k á j á t és beszámo* 
l ü n k azokró l a t e rvekrő l , a m e l y e k k e l 
a g y á r a k a j ö v ő s z e z o n b a n a m a g y a r 
k ö z ö n s é g elé lépni a k a r n a k . 

A CORVIN,FILMGYÁR 
Megkértük a Corvin-filmgyár igazgató* 

ságát, hogy nyilatkozzon az idei sai* 
son programmjáról. A hallatlanul ér de* 
kes és nagyszabású terveket a gyár kő* 
vetkező nyilatkozata ismerteti: 

A Corvin-filmgyár jövő évi produkciói 
között legelső helyen kell kétségkívül 
megemlíteni a Jókai-filmeket, amelyek 
az idén óriási apparátussal és sok száz* 
ezer koronányi befektetéssel fognak ké* 
szülni, igy az Aranyember, amelyet husz 
felvonásban és négy részben fog elkészi* 
teni a gyár hat*hétszázezer koronányi 
költséggel. A szereposztása nincs még 
meg, csak az bizonyos, hogy a cimszere* 
pet Beregi Oszkár, Krisztván Tódort Rap 
nai Gábor fogják játszani. A második 
Jókai*film a Lélekidomár lesz. A harma* 
dik pedig előreláthatólag a Cigánybáró. 

Molnár Ferenc két diadalmas szinmű* 
vét is megfilmesíti a Corvin. Az egyik 
A testőr, a másik a Liliom. A testőr fő* 
szerepeit Gombaszögi Frida, Beregi Osz* 
kár és Rátkai Márton játsszák. A Liliom 
címszerepe szintén Rátkai Mártonnak 
nyúj t alkalmat egy alőreláható tökéletes 
színészi alakításhoz. 

Bródy Sándor „A kétlelkű asszony" 
című regényének főszerepét Berky Lili 

fogja eljátszani. Knoblauch két darabja 
szintén szerepel a Corvin programmján. 
Az egyik a példátlan sikerű, Faun, ame* 
lyet a Corvinnál is a nemzetiszinház* 
beli kreálója: Rajnai Gábor fog játszani. 
A másik pedig az őnagysága ruhája. 
Heltai Jenő kedves ós finom regénye a 
Familly Hotel és XVII. Emánuel is filmre 
fognak kerülni a Corvinnál. 

Nagyon érdekes lesz Va jda László 
Yamata cimü egzotikus színdarabja, s bi* 
zonyosan különös nagy örömmel várja a 
publikum Szomaházy Istvánnak Express* 
vonat cimü regényét is. A iegérd«* 
kesebb filmek egyike lesz Gábor Andor 
Dollárpapája,• amelynek címszerepét ter* 
mészetesen Gyárfás Dezső játssza.. Na* 
gyon érdekes főszerepek jutnak Somlai 
Artúrnak és Nyáray Antalnak. A tavaly 
óriási sikert aratott Harrison és Barri* 
son folytatódik az idén; Rátkai, Gyárfás 
és Somogyi Nusi játsszák a folytatások* 
ban is kedves három csirkefogó sze* 
repét. 

Nádas Sándor detektiv*szindarabot 
irt. Megcsinálja a Corvin H. Burnetnek 
a Magyar Szinházban is szinrekerült re* 
gényét, a Kis lordot, a kis Szécsi Ferkóval 
val a címszerepben. És még egy sereg 
terv van a Corvinnál, mind hallatlanul 
érdkef 

Egyébként a Corvin szinészgárdája a 
legkiválóbb. A férfi főszerepeket Beregi 
Oszkár, Rátkai Márton, Gyárfás Dezső, 
Rajnai Gábor, Somlai Artúr és Nyáray 
Antal játsszák. A női főszerepeket pedig 
Berky Lili, Gombaszögi Frida, Somogyi 
Nusi, Bánky Judit, Makay Margit. Kivii* 
lök is a legkiválóbb színészeket szerződ* 
tette a Corvin, igy pl.: Lánczy Margitot. 
Ághy Böskét, Bartos Gyulát, Hajdú Jó* 
zsefet, Mészáros Alajost, Horváth Jenőt, 
Uray Tivadart és Bárdi ödönt1. 

A Corvin dramaturgi teendőit, a da* 
rabok scenirozását, mint ismeretes, Vajda 
László irja. A filmeket pedig Korda Sán* 
dor, Antalffy Sándor, Pásztory M. Mik* 
lós és Márkus László rendezik. 

A PHÖNIX*FILMGYÁR 
A Phönix filmgyár, amely az idei első 

szezonban a legnagyobb sikereket aratta 
kitűnően sikerült, európai nivón álló 
filmjeivel, a jövő szezonra nagyszabású 
és minden részletében gazdag program* 
mot dolgozott ki. 

A gyár művészi vezetősége a jövő sze* 
zonra megerősödött Siklósi Ivánnal, aki 
a jövő esztendő Phönix*fílmeinek a szö* 
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vegkönyvét irta meg és igy remélhetjük, 
hogy Siklósi Iván és Kertész Mihály, 
akiknek értéke és tehetsége már sokszo* 
rosan megállta a próbát, együttesen a 
jövő szezonban még az eddigieknél is 
nagyobb és értékesebb produktumokat 
fognak piacra vetni. 

A Phönix ezidő szerint a Lolotte fel* 
vételein dolgozik. Ez a négyfelvonásos 
vigjáték a komikus, a bonyodalmas és 
derűs jelenetek frappáns halmaza. A 
rendkívül mulatságos cselekményt a leg* 
nagyobb kedvvel transzponálják filmre 
rendező, színészek és az operatőr. Azt 
hisszük, ez a Phönix*vigjáték a mult évi 
„Senki fia" impozáns sikerét is felül 
fogja múlni. Hogy milyen ambícióval 
készül ez a film, arra nézve elég bizony* 
ságul megemlíteni azt a körülményt, 
hogy a díszletekre egymagába véve nem 
kevesebb, mint ötvenezer koronát preli* 
minált a gyár. 

A „Lolotte" elkészülte után Molnár 
Ferenc világotjárt klasszikus színpadi 
művének, „Az ördög"*nek kezdődnek 
meg a felvételei. Elképzelhetetlen appa* 
rátussal készül ez az uj Phönixsfilm is, 
amely előreláthatóan nemcsak a magyar, 
de az internacionális filmpiac szenzációja 
is lesz. Külön nevezetessége ennek a 
filmnek, hogy plein*airfelvételei Dalmá* 
ciában készülnek s hogy egész utcák, a 
darab müncheni, párisi és montekarlói 
jelenetei szerepelnek a színpadon, amint 
ezt eddig csak a „Bohémélet" cimü ame* 
rikai filmen láttuk. 

Harmadik filmje a Phönixnek „A skors 
pió" cimü nagykaliberü (négy rész és ti* 
zenhat felvonás) kalandor*dráma lesz. A 
darab teljesen eredeti szüzséjét Siklósi 
Iván irta sok*sok fantáziával és a film* 
ábrázolás egészen originális eszközeinek 
felhasználásával. 

Ezt követi sorban „A napraforgós 
hölgy" cimü, magyar szinházbeli nagy* 
sikerű Vojnovich'darab, amelynek meg* 
filmesitésére, tudvalevően Joe May is 
pályázott. Ez az egészen különös témájú 
és különös miljöben lejátszódó film sziro* 
tén a Phönix jövő esztendei slágerei közé 
tartozjk. 

Phönix*márka alatt kerül továbbá 
filmre Dumas halhatatlan becsű műve, a 
„Gróf Monte Christo" is három részben 
és tizenkét felvonásban. Ez a monstmó* 
zus filmalkotás a magyar kinematográfia 
termelés gyöngye lesz 

Sardou klasszikus drámáját, a „Tos* 
ca"*t is filmre viszi a Phönix. A Nem* 

zeti Szinház e kiváló műsordarabját tel* 
jesen méftó feldolgozásban fogjuk vis 
szontlátni a vásznon. 

Herczeg Ferenc szinműve, „Az ezre* 
des" is a gyár gazdag prograramjának 
egyik kimagasló pontja. 

Megcsinálja azonkívül a Phönix a követ-
kező filmeket: Fiers és Caillavet páratla* 
nul kacagtató bqhózatát, az Államtitkár 
«r*at, Herczeg Ferenc nagyszerű szinda* 
rabját, az Ocskai brigadéros*t, a szenzá* 
ciós sikerű FalLoperettet, a Szíambul ró* 
zsájá't, amelynek egyes felvételei az ere* 
deti helyszínen, Konstantinápolyban ké> 
szülnek; Drégely Gábor A kisasszony 
férje cimü kitűnő vígjátékát, Az ember* 
vadász cimü idegizgalmas, eredeti bün* 
ügyi történetet, egy a dollárok hazájá* 
ban lejátszódó borzalmasan érdekes tör* 
ténetet, amelynek A hiéna a cime, végül 
a Madame X. cimü ismert magyar szki* 
házbeli darabot. 

A Phönix filmgyárnak ezek a tervei a 
jövő szezonra. ' 

A Z ASTRAsFILMGYÁR. 
Mi sem természetes, hogy a gyár ta* 

valyi filmjeinek óriási sikere megalapozta 
a gyár jövőjét és biztosította gyártmá* 
nyainak jóhirnevét is. A „Toprini nász", 
a „Vengerkák", a „Pál*utsai fiuk" hatat* 
mas sikere után mindenki joggal elvárja, 
hogy a vállalat — amelynek vezetősége 
tele van ambícióval és művészi érzékkel 
— folytatni fogja megkezdett munkáját . 

Az Astra=filmgyár a magyar mozi* 
közönséget elsőrendű értékes és nivós 
darabokkal fogja meglepni. Mint a Szint 
házi Élet egy izben már jelentette, első, 
szenzációs nagy filmje, Földes Imre HU 
vatalnok urak cimü darabja lesz. A föl= 
vételek már jóformán befejeződtek, a 
képek tiszták, a szereplők játékai pedig 
alig szorulnak különös dicséretre. Nem 
csoda, hiszen Törzs Jenő adja a fősze* 
repet. 

A Hivatalnok urak után az Izrael és 
Barray Egyenlőségbe kerül filmre. A két 
darab belső fölvételei mind befejeződi 
tek, a színészek május második felében 
a magyar és osztrák tengerpartra utaz* 
nak, hogy ott a külső fölvételeket mag* 
csinálhassák. 

Nagyban készülődik a gyár a Rang és 
mód cimü Szigeti*darab fölvételeire. 
A főszerepet a darabban Mattyasovszky 
Ilona fogja játszani, aki művészi játéka 
révén első moziszinésznőink közé kerüli. 
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Gyönyörű alakja, talentuma és eddigi 
•óriási sikerei nemcsak a belföldön, de 
már a külföldön is megalapozták jóhir* 
névét. 

Feldolgozásra kerülnek még a követ* 
kező darabok: Csermely: Vörös kérdő* 
jel, Kazalitzky: Halálos csönd, Lehár: 
Éva, továbbá: Asszony faló, Lengyelvér, 
Szirén, Próbaházasság (Gerő Károly), Ud* 
vari levegő, Fehér nász, Agglegények, 
Liliom, Két férfi stb. 

A vezető szereplők közül kiemeljük 
még a következőket: Boyda Juci, Kiirthy 
György, dr. Tordai Ottó, dr. Erdélyi 
Jenő, Szerémi Zoltán, Vándori Gusztáv, 
Haraszthy Mici, Herczeg Jenő, Magyary 
Lajos stb. Ezek egyúttal szerződtetett 
tagjai is az Astra*filmgyárnak. Ilyen 
művészgárdával persze csak a legjobbat 
é s legszebbet lehet produkálni. 

A gyár rohamos fejlődése egyébként 
a vállalat agilis és nagytehetségű vezér* 
igazgatójának, Oláh Gyárfás Mihálynak 
köszönhető, aki éjjelt is nappallá téve, 
lankadat lan szorgalommal dolgozik a 
magyar filmgyártás egyik számottevő 

faktorának nagyraépitésén. 
A művészi munkákat Balog Béla és 

neje végzik, akiknek fényes rendezői ké* 
pességeit már a tavalyi szezonban is volt 
alkalmunk megismerni. Becses és érté* 
kes erőt nyert a vállalat Falk Richard 
személyében is, aki szintén a vállalat 
egyik rendezője. Ezek után a magyar 
publikurti csak nagy érdeklődéssel te* 
kinthet az u j szezon Astra=filmjei e l é . . . • 

A LUXsFILMGYÁR. 

A Lux*filmgyár, amely idei első évében 
egymásután aratta a sikereket és amely 
már első szezonjában olyan maradandó 
értékű filmalkotást tudott produkálni, 
mint a Tűzpróba és a Taifun, a jövő 
szezonra megerősödve, bővült üzemmel 
készül elő. 

Egyelőre tizenegy sláger elkészítését 
vette tervbe a gyár és a tizenegy sláger 
előkészítő munkálatai már most folynak. 
A tizenegy film su je t je egyig*egyig ugy 
van megválasztva, hogy a legnagyobb 
sikerre számithatnak, mert ismert szín* 

kelmefestő és vegylisz-
titó vállalata. Felsőerdü-
sor-u.38.Telefon 166-38 

N O D . M A M I N 
NŐI KALAPTERME 

Budapest, V. ker., 
Nagykorona-u. 5,1 
Telefon: 121—44. 
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ha jmosás , ha j f e s t é s K Á V É H Á Z M E L L E T T ) 

Maison Spivák 
magol ét francia aSi dtoattmrmm 

Budapest. A[agykor®na'ti. 5. II. «m. 
M A I T A W A C 7 I modellkosztümök, 
I ^ V / a - I H V H W f a l selyom-, szövet-
robmantok, felöltők, köpenyek, blúzok, aljak, 
pongyolák készen és méret szerint kaphatók: 
Budapest, VII., Hársfa-utca 18, földszint 

j R. Nagy Annus 
»legális hSlgufsárász és manikűr szalon 

Fanfos kiszolgálni. 
Mérsékelt árak. 

ftndrássy-ut S3, szám 

K É T O R O S Z L Á N 

blouSe festékkel fesse át blousât, 1 csomag 1 K. 
a „HAjKÖZPONT"-ban Erzsébçt-kôrut 35. 

HAJSZÁLAKAT 
höl*yek aroáról, tarjáról kiirtja í»lo-
Waséggel a .Miracle- türv. védett Ktidsmrérel 

PolláK Sarolta 
haleltávolltó specialista kőim. intéiete (Ar.drásay-ut 88. 
I. em. A Hagy Arobiraal eacraben). Ártalmatlan, fájdalom 
nélküli kezelés. E8gtöni hátás. Minden eddigit feltllmnl! 
Óvakodjunk mániásoktól. — Vidékre a sxert utasítása», 
disskrétea kflldi. Telefon 157—081 
Fogad egész nap. Szépséghibák kezelése. Ar« 
gôaOlés, nrcmaasnázs, aroápoláa. 13 évi mOködéa 
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padi és irodalmi művek kerülnek a gyár 
égisze alatt megfilmesítésre, ezek pedig, 
mint ismeretes, mindig a legnagyobb si» 
kert elérő filmek közé tartoznak. 

A bő és gazdag programm élén a Drd-' 
tostót áll, Lehár Ferenc világhírű ope* 
ret t je , amely annak idején az ismeret* 
lenség homályából dobta fel Lehár Fe» 
renc nevé> 

Megfilmesíti a gyár Lux Terka Isten 
fia — .ördög fia cimü regényét, amely 
fantasztikus legenda és mint ilyen, a fan* 
tasztikumokat kedvelő moziközönség 
számára kedves csemege lesz. 

Egy külföldi regényt is megfilmesít a 
gyár. Ohnet György egyik legérdekfeszi* 
tőbb és legizgalmasabb regénye, Páris 
királya, kerül majd megfilmesítés alá a 
gyár műtermében. 
A színpadi művek közül még %gyné* 

hány sikert aratott darabot vett tervbe 
a gyár. Ezek Gül Baba, Martos és Huszka 
nagysikerű operettje, amelynek keleti 
miliője nagyszerű alkalmat ad a pazar 
díszleteknek és gazdag kiállitásnak, Kari 
Gutzkow Uriel Acosta cimü rendkivül 

izgalmas és érdekfeszítő szomorujátékát, 
amely a régi zsidó életből vett tárgyával 
fog feltűnést kelteni, a Boccaccio cimü 
vigopera, mely szintén a legérdekesebb 
attrakciók közé fog tartozni, A manda* 
rin, a Magyar Szinház két év előtti nagy* 
sikerű kínai tárgyú műsordarabja és vé* 
gül az öszi vihar cimü izgalmas és finom 
társadalmi dráma. 

E színpadi művekhez fog járulni 
Drasche*Lázár Alfréd regényének, a 
Tüzpróbának a folytatása, a Tüzkereszt, 
amely épp oly érdekes és izgalmas, mint 
az első rész volt, valamint az Akik életet 
cserélnek cimü világhirü angol regény 
megfilmesítése és egy izgalmas kalandor* 
dráma, amelynek főhőse Rinaldo RinaU 
dini, a hírhedt rablóvezér. 

A filmek főszerepeit a legelső és leg* 
kiválóbb magyar filmművészek fogják 
játszani, mig a felvételek tökéletességét 
Zitkowszky ismert munkája fogja bizto* 
sitani. 

A gyár gazdag programmja messze* 
menő garanciákat nyúj t a jövő évadbeli 
munkásságára. 

N E R O a l e m o s h a t a t i a n ke l e t i 

hajfestő minden szín' 
árnyalatban kapható : 

Honvéd Drogeria, Attila-körut 2. C 
Tőrök gyógytár, Király-utca 12. - J korona 

íerlini KozmeiîKaï InfËzef 
eltávolítása véglegesen. Hámlasztó-kara, szeplő, 
szemölcs eltávolítása. .Marian* szórvesztö, kebel-
króm, arehámlasztó á 1 3 K. Tanítványok fel-
vétetnek. Teleion : József 49—51. 

Hoffmann Marian Budapest llíll Jßzsei-Kärni 43. 

Serdiedas arckrémek, pouderek, szap-
pan és a csodás hatású 

Decol le tage púder riz mindenütt kaphatók. 
Főraktár: Székely Vilmos Budapest VIII., 
Rökk Szilárd-u. 10. Telefon József 25—37. 

ViszKetegséget, sömört, rüht 
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch 
o It-léto eredeti, tttrrónymm rtdett o 

SKABOFORM-BMNAZSIR 
Nem piszkít, tel jesen szagtalan. Próbatégely K Î.80, »agy 
tégely K 4. - , családi adag K 11.—. Budapes t« k a p h a « : 
Török József gyógyszertárában, Klrály-utea 12. Mám. 
YMéfcre megrendelési rim : Dr. H a n h H. Karoaa-gyégr-
, m t t a , Gyár. — . S k a b o C o n f - T é é j e g y n S g y e l j t a k l 

Cs ernv Gv or 
NÖIDIVATTER 

Tclef. 134-76 Budapest, IV., Szervita-tér 1 sz. 

Külföldi parfümök 
Ajánlok legfinomabb parfümöket dekánkánt: Cheva-
lier d'Orsay, Quelque fienrs, Ambra Antiqua, Batschari, 
Iiorigan 10 .—K. Rózsa bonatide. Hygiea Chypre, Thüle,-
Vademecum, Serenissima, Kairói mákvirág, Ibolya, Ideal, 
Khasana, Isola balla, Dorna, Unvardia, Orgona, Gyöngy, 
virág, Akacia, Orohidea partttmöt 6.— K-ért dekánként, 
utánvéttől. — Gyártelep : Hyvario» & C o m p . Bfryedflli 
szétküldési hely: Q r o s s Antal kiviteli háza, Buda-
pesten, VIII. kerület, József-körut 2 3 . szám. 

LÁSZLÓ ANDOR, 
Budapest , 
IV-, Kigy ó - u t c a S is 
V., D e á k F e r e n c u. 14. 

Csodaszép nyakkendők 
gazdag választékban. 

F e l t ű n é s t k e l t ő pazar pompá-
ban nyiit raeg a ,,Nyákkendö-
ház" Bókja a 1V., Kigyó-u. ô. s i . 
alatti Klotllil-palotában, Olvasó-
ink salves ügyeimébe ajánljuk 
a szemnek oly kadvea 8 a lélek-
nek oly jóleső, elöbelű Ízléssel 
berendezett tízlet megtekintését. 

szerkesztik 
Szenes Béla és iÇober Leó 

Elv fix • t isi ér negyed-
é w w 7 U n n a « . hleaíttl KtíkkSmiídrtt'U. 9 
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M Színházi Élei 
vidéki művészestfei 

A Színházi Élet pár hónapja egy u j 
irodát állított fel, amelynek célja vü 
déki vendégszereplések közvetítése és 
vidéki hangversenyek rendezése. A 
Színházi Élet u j irodája rövid idő alatt 
olyan népszerű és és közkedvelt lett, 
hogy az elmúlt hónapban vidéken ren* 
dezett hangversenyek és vendégsze* 
replések kilencven százalékát a Szín> 
házi Élet közvetitette. 

De folytatja a Színházi Élet a Kas» 
sán, Kecskeméten, Baján megkezdett 
vidéki művészestísorozatait is, még 
pedig május 2Lén indul egy kis, de 
legelsőrangu művészcsapat, hogy a vis 
dék egy-egy városába elvigye a 

Színházi Élet müvész^estjét. 
A kis csapat tagjai: Kevpely Jenő, 

világhírű gordonkaművész, a zeneaka» 
démia professzora, B. Marton Erzsi, 
a Magyar Színház tagja, akinek sok 

tudása mellett nem érdektelen tulaj* 
donsága, hogy ő egyike a legszebb ma* 
gyar színésznőknek, aztán Vágó Bo^ 
riska, a m. kir. Opera tagja, a fiatal 
operaénekesnők büszkesége és Ábra* 
hám Pál zeneszerző és zongoramű» 
vész, kinek fiatalságánál csak a tehet-
sége nagyobb. A Színházi Élet részé* 
ről Bus Fekete László kiséri el a mű* 
vésztársaságot, amely 

2Uén Szentesen, 
22íén Szabadkán, 
23*án Lúgoson, 
25'én Hódmezővásárhelyen, 
26'án Debreczenben, 
27'én Szatmáron, 
28íán és 29;én Mármarosszigeten 

tart egy-egy estét. 
Hisszük, hogy mindenütt csak öreg* 

biteni fogják a Színházi Élet jó hirne* 
vét és szaporítani fogják azoknak a 
táborát, akik hívei és barátai a Szim 
házi Életinek. 

REINEMNE SZEPESSY TüSSI 
kőí áalíup üzlete 7. 

Budapest IV, Koron aherceg-ii. (Haris-Këz) 

Femiüa Marton, Nő vérek divatsza-
lonja, IV., Haris-bazár6. sz 
Koronaherceg-utca sarok 

j PINTER ESZTER 
női divatterma V., Bálvány-u. 16. I. 

"ÍRJÍSSííat"^ 

arauy, ezttsMbszerek| 
nagy választékban. Teszek 
zálogrczédnlót mindenről. 

S a l a m ö T i Budapest, t., Attila-uîca S* 

MöIgyfodrászíBFBin ffi^Ä 
B f Bru s ondoiíüás fésüléssel i gyiltt K 2 . — Manicttr.   

I , ,, IK i l i i v - i i lp» s . 

aMroKW 
im fájdalom néÈû 

Wefaf Mbut&rroai 
nélkül a legrövidebb 

idő alatt, eaalc brrlÍDÍ módra berendezett intézetemben lebet. Nálam ia kapható szer, melye hajszálakat percek alatt el-távolítja, de mint minden Qyea sxer, caak rövid id£)4t Szeplő, pattanás, nemölea ettivolitiaa. Szépségápolás, haj-mosás, hajfestés, andnláléa, manifcur jutányos bcrWtb«», 
Íulia hajeltávolitó S korosa. — JuHa are£ehérit£ 6 h ím, 
'anfolyamra tanít-

váayokfelvétetnek* j i lüa K&ZmgíUiai I f l í f o l í 
B u d a p e s t , V i . , V i l m o s c s á s z á r u t 46 . 

S Z A B D ILILI manikűr Andrássy 
K L Ö í l E L Ö K O Z M E T I - nt 86. Pár-iai Nagy 
K A I H Ö L G Y F O D S Á S : ? . Áruházzal Kernbe 

M A Z Z A N T I N I L A J O S 
Ä S " T Á N C A K A D É M I Á J A 
Balon, ballet, színpadi táncok és mosi-
kiképz'ésre növendékeket naponta felvess 
H . k e r ü l e t , ï S - u t o a 12. fld. 5—8. 

N A G Y M I H Á L Y 
Budapest V^Váct-ut 4. DROGÉRIÁJA 
Siappaaok, Ulatmrek, këtacenk, 
háatartájl sikkek legotaUVbb .k» 
várirtfai forr'«. _ Köte lék l a / ) ^ 
mitära ssifibn ̂ aphat6. I OwIOfl • IŴ VM; 

L i i i l i i s M i t e az o r s z á g l e g n a g y o b b divatkelme-áruháza 
B u d a p e s t , IV., Koronaherceg-utca 14-16. 
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Halló, mi újság? 
FARAGÓ ÖDÖN kassai társulata május 

12*én fejezte be negyedik háborús szezonját, 
mely kulturális tekintetben elsőrangú volt. A 
szezonban összesen 262 előadás volt, közte 24 
bemutató, 36 operaelőadás. 

BUDAPEST A SZÉKELY GYALOGEZ« 
RED ÁRVÁINAK. A páratlan hősiességü 
székely gyalogezred, a 82=sek özvegyei és ár* 
vái javára két ünnepi előadást rendez a Zsófia 
főhercegnő otthon. Az egyik pünkösd vasár* 
napján lesz a Margitszigeten, ahol Rákosi Szidi 
és Szabolcs Ernő kabarétársulata működik 
közre és lesz cirkusz, szépségverseny és torn* 
bola is. A másik május 22*én lesz a ligeti 
Zserbóspavillonban, ahol Béfce/i*kabarétársu* 
lata szórakoztatja a közönséget és Kosáry 
Emmy énekel. A Zserbóban is lesz tombola 
és bizonyára nagy siker. Budapest sietni fog 
leróni háláját a székely hősök iránt. 

iL I F'« I ^ ^ ^ ^ ' ^ É ^ * ' 1 

Az első magyar színészek emlékét szinda* 
rabban Vachot Imre örökítette meg „Az első 
magyar színészek Budán" cimü eredeti kor* és 
jellemrajzban. Előadták 1861. ápr. 22*én, a 
Nemzeti Színházban. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzé* 

sére nem vállalkozunk.) 

P. Piroska. 1. 29. 2. Palota*tér 5. 3. Alko tása . 
7/b. 4. 1893. márc. 14*én született. 5. 25. — 
L. hadnagy, Tp. 644. Rk. — R. Gaby. 1. 26 
éves. 2. 28 éves, 3. Kolozsvár. 

H. G., Pécs. Krausz Mihály operáját elfő* 
gadták a berlini Charlottenburgi operába», a 
bécsi Volkopersben; a budapesti opera csak 
decemberben fogja bemutatni. — Elza. A 
Szinészegyesülethez tessék fordulni. — S. V. 
1. 24. 2. RoyaLszálló. 3. 50.000 K. 4. Gózon 
Gyula. — P. Kuttenberg. 1. Előfizetése május 
31*én jár le. 2. Ot t járt iskolába; cime nincs 
meg. — G. Erzsi. 1. Bécsi opera. 2. Berlin, 
Deutsche Bioscop. 3. Baross*u. 8. 4. Sziget*u. 
38. 5. Népszinház*u. 22. — Kíváncsi újpestiek. 
1. Nem újí t ják föl. 2. 28 évvel ezelőtt, Ara* 
don; réf. 3. Nem. — H. V. 1. Orsz. Szinész* 
egyesület felvételi bizottsága előtt. 2. Szavalni, 
vagy szindarabsrcszletct kell előadni, — ha 
pedig énekesnő akar lenni, akkor énekelnie 
kell. 3. Megállapodástól függ. — B. M., Kassa. 
1. Nem színésznő. 2. 18.000 K. 3. Igen, azo* 
nos vele. 4. 39. 5. 26. — Pünkösdi rózsa. 1. 

IPARMŰVÉSZETI SZALON Mfivfsz) írlyem lâmpaern yöfc. Minden» 
BUDAPEST, VIIL, BAROSS-UTCA 21. IL EM. 

nemű iparmfiví-szeíi tülönlefrcajKijelí.Készen 
és terr ezerint. Korabeli antik bátorok. 

BBBUfl/UIN BYQbANS 
HÖLGYFOBRÁSZ-TERME 
Manikür. - Kozmetika. — Halíea-
t«Si — Elsöi-erKkl ttefmunka. -
•yùljggjrnV^a: — Snőrveáfctís 

t t A J S 1 Â L A K A T 
v é g l e g u i ó n y o m n é l k ü l v i l l a n y k e z e i é s s e l . szeplő 
szemölcs v é g l e g e s e l t á v o l í t á s a , p a t t a n á s f e h é r í t ő 
s z e p l ő crém é s p o u d e r . T a n í t v á n y o k f e l v é t e t n e k 

BucliIioEcz 11. Rozália k c z i s f i k a i In téze t 
•Budapest, VI. Ucr., Kinujr.ntea R>! SÍ. i . 9, 

M I N D E N H A N G J E G Y 
9-

megrendelhető a Szín-
házi Élet kiadóhivatalá-
ban, Erzsébet-körut 29. 

ARANYAT 
magas napi árban beváltok, 
ékszert, ezüstöt, zálogcédulát 
bármiről, magas háborús árban 
veszek. SCHWARCZ Buda-
pest, Erzsébet-tér 7. Bécsi-ntca 
sarok. Telefon szám: 158—77, 

fejmosás' 
Py hajfestée, 

minicure, arc es kôzfinomité sze-
rek, pipere és illatszerek, hajpót-
léüük nagy raktára. Olcsó árak. 

oniáromy B.-né Hépszinház-uíca 16. a. 

. - . lEL t rOzŐK MtANlMcutKK Műrum 

INiSNEDl^ K Ö N Y V 
megrendelhető a Szín-
házi Élet kiadóhivata-
ban, Erzsébet-körut 39 

WEISZ I"ZAKORVOS 
orvosi rendelő intézet. — Biztos sikerrel 
gyógyít idegeyöngeséget, szájsebeket stb. 
Budapest, Vil., Dohány»utea 39. sz. 
Reníel d. e. 10—12»ig, d. u. 4—7*ig, vasár-
és üimepnap 4. e. 10—12-ig. Vidékleknek 
l e v é l r e díjtalanul, diszkréten válaszol. 

Budapest, Koronaher-
cag-u.lO. W.Calvln-tér 

j s d f divat WMagytSnuUtSsra. 

Fióküzletek-. Rákócxl-
Ut32, II. Buda,Fő'U.&2 
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Báró Aczélsu. 3. 2. Kolozsvárott. 3. A 19«dik 
számban megírtuk. — Martinovics, 19. 1. 
Aranka. 2., 3., 5. Igen. — G. Miklós. Leon» 
tine Rünewerk. — Sz. Sándor. A jövő hó* 
napban. 

Ligeti J. Újvidék. Krisztinaskörut 15. — 
Vilma, Kispest. 1. őszkor megint megindul. 
G. Ella, Győr. Ha a kérdések színházi tár< 
gyuak, akkor a nem előfizetők is kapnak vá* 
laszt e rovatban. 

Szivünk asszonya. A berlini Theater in der 
Kö»iggratzer«Strassé«nak a tagja, tessék oda 
fordulni. — Oszika. 1. Aranyfüst. 2. Nőtlen. 
3. Lili Jacobsohn. — M. Juci. 1. Petheő Attila, 
a Belvárosi Szinház művésze. 2. Igen, Széchi 
Illés, a Magy. Keramia Gyár R. T. igazgatója. 
— H. Baby. K. Ernő 1884. ápr. 26. született, 
Kiskeszin, Nyitram. Előbb vidéken működött 
és jellems<zerepeket játszott Szolnokon, Pesti 
Ihász Lajosnál. Onnan Kolozsvárra került. 2 
év után már Pesten ismert volt a neve. — 
Kíváncsi. Az orsz. szinészegyesület azon tag * 
jait hivják „gyakorlatosok"«nak, akiknek a 
felvétele még nem végleges. — Kikindai elő« 
fizető. A „Kóczán»dij" elnevezés Kóczán Fe« 
renc pestmegyei birtokos nevétől származik, 
ki 1887. junius havában 12 ezer forint alap« 
tőkét ajánlott fel a Magyar Tudományos Aka« 
démiának hazai történelmi színmüvek jutal« 

mazására. — Szinész leszek. A szinészegyesü« 
let felvételi vizsgája junius ll«én lesz, addig 
is tessék figyelemmel kisérni a lapokat — 
K. Gy. Léva. A Színházi Élet a példányon« 
kéntívásárlóknak is készséggel válaszol. 

Kíváncsi postás. 1. Nincs. 2. Megrendelhető 
a Színházi Élet kiadóhivatalánál. — Debreceni 
lány. 1. Közös megegyezés alapján felbontotta 
a szerződését. 2. Még nem perfekt. 3. Havas 
Ernő. — Zongoraművésznő. 1. 41. 2. Rudolf» 
tér 1. 3. Nincs. 4. Bécsben. — Psylander. 1. 
Igen, bár nincs összefüggésben a színészettel. 
2. Csak gyakorlat utján lehet. 3. A Rózsahegyi 
iskolához tessék fordulni, de előre jelezzük, 
hogy sehol sincs esti tanfolyam. 4. 1881«ben 
született. 5. VIII., Rökk Szilárdé. 20. — F. 
Berta. Köszönjük, de nem tudjuk felhasználni. 
— Pollux. Nem szerződött. — Se non é vero. 
Nem színésznő a felesége. — Erdélyi leány. 
1. Az előbbi üzenet önnek is szól. 2. 1896. 
julius 22sén született. 3. Izr. — G. Helén, Sz.s 
fehérvár. 1. Kiadóhivatalunkban megrendel« 
hető. 2. Emlékszik. — Érdeklődő kisleány. 
Leghelyesebb, ha egyenesen Rózsahegyi Kál» 
mán szinésziskolájához fordul (cime: VIII., 
Népszinház«u. 22.), hol mindenik kérdésére 
készséggel fognak válaszolni. A tanfolyamra 
csak korlátolt számban vesznek fel jelent« 
kezőket. 

Pesti leány. Már jobban van. '— K. T. Mis> 

I A SZItlHÄn ÉLET JEGYPÉHZTÁRA: TELEFOlf 74-66 [ 

KISS KAROLZNE 
SZŰCS-
ÜZLETE 

Este , ha kigyúlnak a Belváros előkelő üzleteinek lámpái, 
nagy tolongást észlelünk K i s s K á r o l y n é szücsüzlete előtt, 
a történelmi nevezetességű Piívax=kávéház szomszédságá-
ban, a Pi lvax-Köz-ben. Itt van a Belváros élénk forgalmú 
és legismertebb szöcsös boltja, amely minden tekintetben 
megérdemli a közönség legmesszebbremenő támogatását. 
A kitűnő K i s s K á r o l y n é elvállal minden e szakmába 
vágó munkát, javítást és átalakítást is. Fontosnak tartjuk 
kiemelni, hogy a háború dacára : az árak a békebeli szolid 
arányban vannak megállapítva, ami bizonyára kedvező 
hatással lesz a Színházi Éiet olvasóközönségére. É s még 
valamit. Nálunk teljesen szokatlan dolog, hogy iparosaink 
között akadjon, aki technológiát végzett volna. N o s hát : 
K i s s K á r o l y és felesége ez utóbbiakhoz tartozik ! M e g -
említjük végül, hogy előkelő hölgyeink és a színpad csillagai 
szintén itt eszközük bevásárlásaikat. H a tehát séta alkal-
mával elmegyünk a Belvárosba, jegyezzük meg jól 
K i s s K á r o l y n é cégét, mely a Koronaherceg- ^ 
utca 9. szám alatt van, a P i lvax-Köz-ben. űű u3 
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kolc. A falu rossza népszínmű első előadása. 
1875 január 15»én volt. Mint operát 1896 márc. 
20sán mutatták be. — V. Margit, Újpest. 1. A 
kérdezett művész 1888. junius 13»án született, 
Füleken. 2. 18.000 K. 3. Dohánya . 62. 4. Szi» 
nésznő. 5. 30. 

Szenvedélyes autogrammgyüjtő, Szeged. 
Tessék a kivánt összeget hozzánk beküldeni 
és jelezni, hogy kinek az aláírására van szűk» 
sége. — H. Auguszta. 1. Berlin. 2. Dán Nor* 
bert. 3. Meghalt. 4. Szásettó. 

Érdeklődő. Trikóban. — O. J., bakfis. 1. 
Roboz Imre. 2. 27. 3. 29, ref. 4. Nőtlen. 5. 27, 
rk. — Hugó. A kérdezett szereposztás ez volt: 
Almássy — Törzs Jenő, Törő Pál — Csortos 
Gyula, Theodori —• Tarnay, Westerland — 
Vágó, Kovács — Csiszér Artúr. — G. M. B. 
Sz., Baja. M. kir. Operaház. — Borbála. Hun« 
gária»szálló. — Opera, 5. 1. 30 éves. 2. Kopen» 
hága. 3. Nőtlen. 4. Berlin. 5. 38. — S. László. 
1. A Nemzeti Színházban. 2. A rendezőtől. 3. 
Tessék megkísérelni. 4. Radnóti József írja. 
— D. Ibolyka, LJjpest. 1. A Király »színházban 
adták. 2. Esti 400 K. 3. Évi 70.000 K. — Első 
versem. Nem sikerült. — Kis kíváncsi. 1. Évi 
16.000 K. 2. Jónás Dezső. — Sch. Aranka. A 
neveket és címeket a Színházi Élet 20»iki szá» 
mában közöltük. — Pencil A zeneakadémián 
végezték tanulmányaikat. 

Két banklány. 1. 36 éves. 2. 26. — Sygl. 1. 
1896 julius 22»én született. 2. Rk. 3. Esti 300 
korona. — F. Rózsi. Beregi Oszkár játszotta. 
— Gyöngyvirág, Félegyháza. 1. A kérdezett 
művész 1876 jan. 24»én született, nős, felesége 
nem színésznő. 2. 3 héttel ezelőtt adták. — 
Károlytbakák, 15. 1. Szeptemberben fogjuk 
hirdetni. 2. Fészek»klubba jár. 3. Évi 18.000 K. 
4. Még nem aktuális. — D. Margit, Szeged. 1. 
Szubrett»szerepkörben kicsiny termetével ér» 
vényesülhet, feltéve, ha valóban van hangja, 
eleven temperamentuma és jól tud táncolni. 
2. Rákosi« vagy Rózsahegyi»iskoIája. 3. A tan» 
folyam 2 éves. 

Kóristalány. 1. Sz. művész Füleken szüle» 
tett, 1888 junius 13»án. 2. Dohány»u. 62. 3. 3 
évre. 4. 18.000 K. — Dérry. 1. Igen. 2. József* 
körút 19. 3. Rákóczi»tér 16. — N. Sándor. 1. 
Hajadon. 2. Király»szinházban. 3. Tavaly. — 
Bóni. 1. 29. 2. Veres Pálné»u. 16. 3. Király»u. 
82. 4. Nem. 5. Cime: Király»szinház. — Ras 
jongó. Royal»szálló. — Cz. L., Gyoma. A 
mozipályázat eredményét a Színházi Élet 
„Mozi»számá"»ban (15»ik szám) a 17. oldalon 
közöltük. 

Kíváncsi. A kérdezett művész 41 éves, a 
neje nem színésznő. — Gymnazistfclány. 
Nincs szó mellőzésről, ezidő szerint a műsor 
ugy alakult, hogy a kérdéses művészek nem 
szerepelnek. — W. Magda. 29 éves, nős. 

egész napon át, eltinyös íeicéielek mel-
lett. listi tanfolyam is. Lad;tn;lné 

énektanárnö, Baross-n. 75. Telefon : József 69—14. 

F Ü Z Ő T E R E V É E I ! 
Király-u. 93 Damjanich-tt. 18. j 

Fiókok: 
II., Fő-ntca 27, IV, 
Kslîli-ut 6 és Kecs-
keméti-utca 14, VI.' » föl áros tbű És legrégibb csiphaizálM á, 

OTDyftaflfá ás kElmefesfä gyári inféufl ^"^z.wrat 89® V® 
, „ „ „ , _ __ Harmincad-utca 4, 

Budapest, Vili., Baross-triaa SS VM„ JTAWÍ-K&MT 

3SB&5® 
amilyen még nem letetett, liövid idö 
alatt dus hajat növeszt és megakadá-
lyozza a hajhullást megóvja a korai 
őszülést, Egy liónap alatt fényes ered-
ményi Ára 10 és 15 borona. A nők dísze 

a sz:'p haj, ezérc azt ápolni kellí 
B07ÀR 

Budapest, VII., Brzsébeukö.ut 34. 

Szsrvita-tár 5., I. 
LIFT 

_ K L S Ó R £ N O 0 NOS iCALAPPIVATTEREM 

KOIDÖRGYULA i v Ä ' I ; 
eSsörsndü c i pőkü lön i eges sége i 

a BáESÍií 
ïirl(.)<i«n,>s : IJO.iOOi UVULA 

B u d a p e s t , I V . , Mehrx ed S z u l t á n - u t 81. sz. 

M A U T N E R N É 
E L S Ő R A N G Ú NŐI 

VÁCÍ-U. M m FÉLEM. 
É é 

TELEFONSZÁM 47-74 

. . j » H Ö L G Y / O D R Ä S Z 
MANIKUR-SZALON 
Arcipolá*. Onduláció. 
VL, Daisrinház-u. 10. A 
m. lór.Operaház raeüctt 

Budapest, IV. 
Ajánlja saját műhelyében készült, du- $ 
san feiszotele kész azörmeárn-rabtá- \ 
rát. Mindennemű szőrmeáruk és teli | 

V á c i - u t c a 46 . ruhák nyári gondozásra elfogadtatnak. 

l.e?SS£?S»-ből,asztalterítőből, zsákból uj ruhá,1 

készíthet, ha azokat 

festékkel átfgsti. Kapható mindenütt és a ^ 
„ H á J K © 2 P O M T " - b a n Erzsébet-körut 35. sz, • 
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Színházi feépreffvény 
CP 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij. Egy magyar iró szinmüve, a szerző 
sajátkezű aláírásával (E héten Hatvany Lili: 
Noé bárkája cimü müvét sorsoljuk ki.). 

II. dij. Egy művészi arckép, a művész saját* 
kezű aláírásával (E héten Gombaszögi Frida 
sajátkezű aláírásával ellátott képét adjuk.). 

III. dij. Egy színházi páholyjegy a főváros 
egyik színházába. 

Mult heti számunkban közölt rejtvény meg* 
fejtése: Hatvany Lili. Megfejtették 671*en. 

Hatvany Lili Noé bárkája cimü müvét 
Koretz Mancika VIII., Fecskesu. 23. Gomba* 
szögi Frida sajátkezű aláírásával ellátott fénys 
képét Lóránd Erzsike, V., Vilmos császársut 
46., III. 9. és a páholyjegyet Paulovits Teréz 
Alkotása . 15. nverte el. 

Ha végigtekintünk a cipőiparban, azt 
fogjuk látni, hogy a legnehezebb pro» 
bléma a mai háborús világban a cipős 
vásárlás. Lépten-nyomon halljuk, hogy 
nincs bőr és ha véletlenül van: az rossz 
és silány. Ily körülmények között legs 
helyesebb, ha a fővárosi előkelő világ 
cipészüzletéhez fordulunk: a hires Gu* 
lyás Pál mesterhez, ahol a háborús 
konjunktura párját ritkító módon lens 
ditette föl az üzemet, ami kétségkívül 
a bizalom jele. Mert ma már ott t a r s 
tunk, hogy a jó és tartós áru mellé bis 
zalmat is kérünk a velünk összeköttes 
tésben álló iparostól, erre is szükség 
van. És az oly kiváló céghez, aminő a 
Gulyás Pá.'sé: bátran fordulhatunk bis 
zalommal! Ott látjuk sürün megfordulni 
az elegáns világ minden számottevő 
tagját, azokat, akik jó, tartós, elpgáns 
és könnyű cipőket szeretnek. A megs 
rendelők névsorából kiragadunk egy pár 
nevet, mint gróf Andrássy Sándor, gróf 
Béldy László, gróf Dessewffy Elemérné, 
báró Gunderus Hugóné, gróf Hunyady 
Ilona és Imre, gróf Pejacsevics Endre, 
gróf Szitóczkyné, gróf Telekyné, gróf 
Wimpfen Szigfried és Frigyes, gróf 
Zichy István, báró Hatvany Károly és 
még számosan vannak az arisztokrata 
világból. A Belváros ezen előkelő üzlete 
IV., Kaplonysu. 3. sz. alatt van. 

„ÜJSÜMM1»EM" k í e y v k i a d ú é i n y o m t a rt. Budapest . 
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A p * r g Í \ , 2 i - D Ó " á t £ J e n ^ J
3 - P a t a k y V i l m a - 4. Tihanyi Vilmos, 5. Uj j 

Kaiman, 6. Rona Valér, 7. Pa o r Ödön, 8. Sebestyén Mihály, 9. Huszár Károly, 
10. Ujj Kálmánné 
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