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A jövő szezont beharangozó újságcikk 
kékből s a színházak hivatalos jelentés 
seiből egyaránt kiderül, hogy ebben az 
évben a pesti színpadon az orosz szel= 
lem termékei fognak ha nem is domis 
nálni, de mindenesetre nagy helyet el* 
foglalni. Egyrészt az a tény, hogy Orosz« 
•országgal — már amennyire van most 
Oroszország békét kötöttünk, más* 
részt az orosz irodalom épen nálunk 
«gyre növekvő presztízse lehet az oka 
•ennek. S talán az is, hogy az oroszok 
épen az utóbbi időben sok értékes dol* 
;got termeltek a színpad számára. Aki 
nem hive a szellemi védvámoknak — én 
.a gazdaságiaknak se vagyok hive — az 
.csak örülhet ennek a beáramlásnak, mely 
egy kulturailag olyan érdekes és viszoiíy* 
lag friss területnek, mint az egykori 
Oroszország, szellemi virágait hozza sze* 
műnkhöz és szivünkhöz közelebb. Jó és 
helyes tehát az oroszok bejövetele, nem 
lesz az se baj, ha gorlicei áttörést ren* 
deznek a pesti színházi írók frontján, de 
már most is jelezni szeretném azt, hogy 
•elfordulni az oroszoktól nem szabad s 
valami különös Nyugateurópát lefőző 
rendkivüliséget ne várjunk Észak e né* 
•pétől. 

Pedig ilyesmire meg van a hajlam Kö* 
zépeurópában, abban az irodalmi Közép* 
-európában, melynek vezérállama szintén 
Németország s melynek a magyar szel* 
!lemi élet szintén hűséges provinciája. 
Kétségtelen, hogy az orosz regény« és 
novellairodalom páratlan kincses ház, az 
.emberi szépségek, a mély lelki igazságok, 
a megrázó speciális dokumentumok nagy« 
•szerű gyűjteménye. Dosztojevszki egy, 

ittíOtt ködfoltokkal hasított, de hallatlan 
magasságokba nyúló hegyóriás, Tolsztoj, 
már mint a férfikorbeli Tolsztoj hatalmas 
sziv és ragyogó művész s egy csomó más 
orosz iró is elsőrendű csillag az európai 
szellemi égboltozaton. íme,' elismerem és 
méltánylom az orosz irodalmat s mégis 
épen â magyar szellemi életet sokkal in« 
kább szeretném a francia vagy az angol 
mentorság alatt látni, mint az oroszé 
alatt. Főleg a francia irodalom az, amely 
minden fejlődő, kezdetleges kulturáju 
nép számára az igazi megfelelő tanul* 
mány*terület és eszmény*tár. Az orosz 
irodalom a franciához viszonyítva sf főleg 
az orosz regény a franciához viszonyítva 
fejletlen, mondhatnám tárház. A mérték, 
az összhang, a világosság, ezek az femi* 
nens művészi kellékek par excellence 
francia erények, az orosz, szellemből 
azonban viszont hiányoznak. 

Ez illik a francia és orosz elbeszélő 
költészetre. Ilyen világosan nem jelezhe* 
tem az orosz és francia dráma viszonyát, 
először, mivel az orosz dráma általában 
fejletlenebb, másodszor pedig, mivel élőt* 
tem nagyobbára ismeretlen. Valami tul* 
ságosan alkalmasnak az orosz szellemet, 
legalább mai fejlődési fokán, épen a drá* 
mairodalomra nem tartom. De végre is 
lehetséges, hogy csalódni fogok. Azt 
azonban mindenesetre jogosnak és üd* 
vösnek tartanám, hogy az orosz mellett 
végre a francia irodalom is újból szóhoz 
jusson nálunk. Nincs annak semmi ér» 
telme, hogy azért, mert Franciaországban 
a németek és franciák harcban állnak s 
mert néhány francia ezred Olaszország» 
ban a mi hadseregünk ellen is küzd, a 
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A DRAPÉRIA. Az Apolló* 
Kabaré vezetőséget kellemetlett 
meglepetés érte. Kiderült, hogy" 
a nyár folyamán ellopták az ősz* 
szes drapériákat, amiket, a maii 
hadi világban, csak nagy áldó» 

zatok árán lehetett pótolni. Hervay Frici bá* 
natosan olvasta a Budai Színkör mult szombat 
délutáni műsorát és rezignáltán szólt: 

—- Furcsa dolog! A Budai Színkörben m e n t 
a „Tolvaj" és mégis az Apolló«Kabaréban lop-
ták el a drapériákat. 

* « * 

KAREN IN ANNA. Megken 
dődtek már az operaházi próbák: 
és megkezdődtek a szokásos 
operaházi viccelődések i». Hu~ 
bay Jenő uj operájáról, a Kare*-
nin Annáról beszélgettek és; 

Szemere Árpád kijelentette, hogy ez lesz a vi« 
lág leghosszabb operája, mert a hajnali órák* 
ban fog csak bevégződni. 

— Hajnali órákbaft? —• álmélkodott Székelye 
hidy dr. — Na, ez erős túlzás. 

— Pedig igy lesz •— erősködött Szemere. — 
Képzeld, a mai lehetetlen közlekedési viszo* 
nyok mellett, meddig kell majd Karenin Anná* 
nak várakoznia, amig egy — vonat fog rajtas 
keresztülrobogni. 

ILOSVAY RÓZSI Siófokon 
Hirtel, f f í r 

f r anc i a szel lemi élet t e r m é k e i t ő l elzár* 
k ő z z ü n k . A sz ínházak , ha m e g s z ü n t e t n é k 
ezt a h a l l g a t a g o n k i m o n d o t t d ő r e b o j k o t t 
t o t a f r anc i a d a r a b o k k a l s z e m b e n és pe* 
dig n e m c s a k a v i szony lag r i t ka u j a k k a l , 
de1 a n a g y s z á m ú r é g e b b i e k k e l s z e m b e n 
is, igazi ku l tu rá l i s j ó c s e l e k e d e t e t végez* 
n é n e k s emel le t t m a g u k n a k is hasz* 
n á l n á n a k . 

GOMBASZÖGI FRIDA a siófoki strandon 
Hirsch fölv. 
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Petőfi a varietében 
Irta: Ruttkay György. 

Egy nyári mulatóhelyen, vidám dalok 
és könnyű táncszámok között, hallottam 
minap Petőfi Sándor „Csokonai" cimü 
költményét. A kedves szinész, aki elő* 
adta, nem emiitette a költő nevét és a 
közönség nagy része bizony mai napig 
sem tudja, hogy amaz irók művei kö* 
zött, akiknek nevétől szerkesztőségek, 
kávéházak és vacsorautáni zsúrok han* 
gosak, olyan költeményt is hallott, amely* 
nek mindnyájunk számára az iskolapad* 
ban volt a premiére*je. Dobogó szivvel 
kellett hallgatni a nagyszerű költeményt, 
remek magyarságát és friss humorát, az* 
után pedig a sokáig tartó nagy tapsot, 
ami követte. Előadás után elmondták, 
hogy ennek a versnek minden este nagy 
sikere van. Nem valami divatos iró ne* 
vének a szuggesztiója hat itt, nem is a 
klasszikustól való hideg félelem, vagy 

a neve*keltette merev respektus, hanem 
egy élő, kedves, vidám és közvetetlen 
hangú alkotás, amely azonkivül, hogy 
mindenkinek közel férkőzik a szivéhez, 
még művészi formájában is tökéletes. 
Tulajdonképpen egyáltalában nem cso* 
da, hogy e költeménynek még a mai, 
nem valami tájékozott közönség előtt is 
sikere van, mert aki a „Csokonai"*t a 
Petőfi nevének kijáró áhitat nélkül hall* 
gatja is: egy kedves, humoros hangon 
előadott, elragadó, mulatságos történe* 

tet hall. Még szójátékok is vannak 
benne. 

Ezt a gyengéd ötletet, amely alkal* 
masint ugy született, hogy a mulatóban 
vendégszereplő művész nem talált ma* 
gánák elég alkalmas költeményeket és 
igy nyúlt Petőfihez, azonban meg kellene 
valósítani jövőben is; nemcsak véletle* 
nül, hanem tudatosan. Az elmúlt napok* 
ban és a jövő héten egyre*másra nyilnak 
meg mulatóhelyek és orfeumok; erős, 
eleven vállalkozás valamennyi, élükön 
egy sereg régen bevált gyakorlati em* 
ber, vagy törekvő újonc. Váj jon nem 
lehetne*e azokat a műsorokat, amelyek* 
kel a közönség meghódítására indulnak: 
egy*két olyan költeménnyel disziteniök, 
amelyek azonkivül, hogy jók, vagy mu* 
latságosak, hangjuk nemességével, hu* 
moruk frissességével, vagy formájuk mű* 
vészi és tökéletes voltával még diszei is 
a magyar irodalomnak? Csak példakép* 
pen szeretném felemliteni Szentjóbi-
Szabó László „Az együgyü paraszt", 
Lisznyai Kálmán „Kupaktanács", Petőfi 
„Disznótoron' ' cimü költeményeit, ame* 
lyek egytől*egyig kedves és mulatságos 
szavalatok, a közönségnek: angyali élve* 
zet, a színésznek: hálás alkalom a si* 
kerre, az igazgatónak: ingyen*szám. Vi* 
lágért sem azt jelenti ez, hogy a varie* 
ték műsorát el kell irodalmiasitani és 
hogy a terézvárosi mulatók pódiumán 
jövőre irodalomtörténeti tanárok táncol* 
janak; a „Csokonai" nagy sikere azon* 
ban arra tanit, hogy még a mai közön* 
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ségnek is van fogékonysága arra, ami 
szép. És annak, aki a közönséget a szó« 
rakozás útjaira vezeti, kötelessége ezt a 
fogékonyságot művelni, nevelni, tágítani, 
ápolni, — különösen akkor, ha ez a kö= 
telességteljesités semmiféle áldozattal 
nem jár, mert hiszen a három óra hosz» 
szat tartó műsorból hat»nyolc percet le* 
het áldozni arra, ami azonkívül, hogy 
hatásos: még tényleg jó is. Az irodalom» 
nak és az irodalomtörténetnek sem lehet 
ez ellen kifogása: a klasszikusokon nem 
esik szentségtörés, mert hiszen egyikük 
sem azért irt, hogy könyvtárakban hol? 
tan porladjanak, hanem azért, hogy ne* 
véljék és szórakoztassák a magyar kö» 
zönséget, hogy beszéljenek róluk, hogy 
vitatkozzanak felettük, hogy sikerük le* 
gyen, hogy élő életet éljenek, — még 
haláluk után is. A már általános demokra» 
tizálódás idején a költőkirályokat is át 
lehet vinni a muzeumokból a mulató 
színpadára, főleg akkor, ha a közönség, 
mint a „Csokonai" esetében is történt, a 
királyt inkognitójában is felismeri és ugy 
fogadja és ugy ünnepli, ahogy az király» 
hoz méltó. 

ASZTMA. Kőváry Gyulától 
azt kérdezte egy ismerőse, hogy 
miért nem ir már egyszer egy 
egész estét betöltő, háromfelvo 
násos vígjátékot. Kőváry komoly 
formában akart válaszolni, ut» 

közben azonban meggondolta a dolgot és tréfá» 
san válaszolt: 

— Nem lehet, mert asztmás vagyok. 
— Asztma és vígjáték — álmélkodott az is« 

merős. — Hát ez hogyan függ össze? 
— Tudod kérlek, csak — rövid lélegzetű dol» 

gokat szabad irnom. 

SZEZÔN KEZDÉS. Gyárfás 
J Dezső és Z. Molnár László az 

f&ffij|>i őszi szezonkezdésről beszélget» 
tok a Zsardenben. Z. Molnár 

— " a - ' ® J annak a nézetének adott kifeje» 
zést, hogy a Magyar Szinház 

miisortervezete talán lehetővé teszi számára a 
szeptember eleji kabarézást is. Gyárfás azon« 
ban ennek az ellenkezőjéről volt meggyőződve. 

—• Tévedsz, Lacikám, a Magyar Szinház csak 
veled kezdi meg az őszi szezont. Az Operaház 
Hunyadv Lászlóval indul, a Nemzeti az Árva 
Lászlóval nyit kaput, a Magyar pedig — Z. 
Molnár Lászlóval megy neki az uj szezonnak-

KORTHY MIRA, KÖRMENDY, SOMLAR, BANÓCZY { 
„A vasúti kocsiban". (Belvárosi Szinház) Papp fölv. j. 
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„Varieté" és egyebek 
A Belvárosi Színház bemutatója 

A Belvárosi Színház mult heti bemu* 
tatója érdekes kísérlet arra, hogyan le* 
hetne egyetlen estén összeházasítani a 
komoly színházat és a vidám kabarét. A 
színházat a modern német irodalom 
egyik legkiválóbb tagja, Heinrich Mann 
képviseli, de még mellette sem szorul 
háttérbe — és ez igen nagy elismerés — 
a mi Harsányi Zsoltunk. És kedves szín* 
padi idillel szerepel Zilahy Lajos, a te* 
hetséges fiatal iró is. 

Szirmai Albert dalain és „Kék orgo* 
nák" cimíi kis operettjén — melynek 
vicces szövegét Gábor Andor irta — 
meglátszik, hogy szerzőjük milyen jól 
töltötte a nyarat: pihent, friss invenció 
bájos termékei ezek, illatos virágai egy 
termékeny kertnek, amelynek Ízléses és 
gazdag ura van. Csak három magánéne* 
kes szerepel ezen a műsoron: Kökény 
Ilona, llosvay Rózsi és Boross Géza, de 
mind a hárman Szirmai*daIokat énekel* 
nek, ötletes, többnyire bajainkat kifigu* 
rázó aktuális szövegekre, a maguk mód* 
ján, mely már annyira népszerűvé tette 
őket. 

Heinrich Mann darabja vesékig 
megy és velőket ráz. Egy varieté* 
művésznő életét, művészetét, kínlódását, 

szerelmét, boldogulását rajzolja tragi» 
komikus vonásokkal, véresen igaz esz* 
mékkel és részletekben megdöbbentően 
a való életből ellesett megfigyelésekkel; 
befejezésül pedig nagyszerű és kegyetlen 
filozófiáját állitja fel a művészéletnek. 
Az érdekes, egyfelvonásos főszerepét 
Mészáros Giza játssza, aki még sohasem 
volt olyan mulatságos és olyan igaz, 
mint a ,,Variété"*ben. Nagy sikere is 
van, neki is, a többi szereplőnek is. 

Harsányi Zsolt dramolettje, „Ugyanaz 
balra" meglepő drámai lüktetésü és nagy 
verve*vel irott művecske, amely husz 
perc alatt emberi sorsokba ad betekin* 
tést, emberi boldogságokat és szeren* 
csétlenségeket értet meg velünk. Ebben 
is kitűnő Mészáros Giza; és jók a debü* 
táló u j tagok: Szentgyörgyi Márta és 
Körmendy Kálmán. 

És amint az este színházi feléről: ugy 
nem lehet elég elismeréssel szólani a 
kabaré feléről sem. Mennyi csin, mennyi 
ötlet, grácia, változatosság és kedvesség! 

A kis Gábor*Szirmai operettben, mely* 
nek hangulatos diszlete a kitűnő Feiks 
Alfréd müve, nagyon kedves Kökény 
Ilona és Boross Géza, de külön fel kell 
emliteni Rajna Alicet, aki egy német sze* 
relmes nevelőnő szerepében meglepően 

friss kómikai tehetséget mutat. 
A tréfák és kis jelenetek egész sora 

MÉSZÁROS GIZA—KÖRMENDY KÁLMÁN, 
BÁNÓCZY DEZSŐ, HUSZÁR IRÉN, GELLÉRT LAJOS 

Variete. (Belvárosi Színház) Papp felv. 
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KÖRMENDY, MÉSZÁROS, 
SZENTGYÖRGYI 

Ugyanaz balra. (Belvárosi színház) 
Papp fölv. 

HUSZÁR IRÉN, ' GELLÉRT, MÉSZÁROS 
Varieté. (Belvárosi Szinház) 

Papp fölv. 

vonul fel az uj műsoron: Zilahy Lajos 
poétikus kis jelenetét — a kedves Ilos* 
vay Rózsival — már emiitettük; decens 
hangja ezt inkább az est „szinpadi" fe* 
lébe utalja; Szenes Béla egy ötletes tré* 
fával szerepel, amelynek „Dr." az ere* 
deti cime; a szinház hat férfitagja ezt a 
tréfát kitűnően játssza. Szőllősy Zsig* 
mond és Békeffy László egy-egy kisebb 
jelenetet irtak, — az este bevezető szá* 
mai, — mig a bő és változatos program* 
mot egy orosz iró: Avercsenko Arkadij 
fejezi be „A vasúti kocsiban" cimü ere* 
deti és frappáns tréfájával. 

A kitűnő előadásból sokáig gondol az 
ember a szép Korfhy Mirára: és jó az 
uj tag, Körmendy is. 

. . . A szinház és a kabaré versenyében 
nem dönt a Belvárosi Szinház uj mű* 
sora; nagyon nehéz Ítélkezni, hogy me* 
lyik a szórakoztatóbb: a műsor komo* 
lyabb, színházi része, vagy a vidámabb, 
kabaré fele? Igazán ritkaság, hogy egy 
színháznak igy meglegyen a legtökélete* 
sebb felszerelése, rendezője, erői, szer* 
zői, dekorátorművésze a színházi előadá* 
sokhoz és ilyen komponistája, énekesei, 
és tréfa*szerzői legyenek a kabaré* 
számokhoz. 

De mit okoskodom itt, hogy melyik 
rész a jobb?! 

A közönség egyformán tapsolja mind 
a kettőt. 

Döntsön ebben a „nagy pör"*ben ő. a 
legfőbb biró. 

Shakespeare 
és- MoSiére 
a Belvárosi Színházban 

Az uj szezon programmjába Shakes* 
peare és Molière intimebb műveit is fel* 
vette a Belvárosi Szinház. Bárdos Artúr 
dr.*nak régi terve fog ezzel megvalósulni 
és tulajdonképpen egy „kötelezettséget" 
is teljesit vele. Mikor ugyanis a Belvá* 
ros irodalmi színháza megnyílt, egyik 
estén József Ferenc főherceg vendége 
volt a színháznak és őszinte elragadta* 
tással nyilatkozott a szinház bájos, sti* 
lusos, nemes összhangu berendezéséről, 
— és azt a megjegyzést tette, hogy „eb* 
ben a színházban intim Moliére-elöadá-
sokat kellene tartani." 

Bárdos Artúr ezt annál is szivesebben 
ígérte meg magas vendégének, mert ép* 
pen a Shakespeare—Molière esték terve 
voft a programmjának súlypontja. A ré* 
gen melengetett, kedvenc művészi idea 
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•ez évben megvalósul: a Belvárosi Szín-
ház megszólaltatja színpadán a nagy an* 
gól és francia drámaköltőket, uj és 
modern kiállítású köntösben és a rende* 
késnek egészen eredeti felfogású, uj és 
.artisztikusan elgondolt ötleteivel. 

Egy érdekes 
Féltékenység 

A Vigszinház szombati Féltékenység 
•előadása egészen premier, vagy jobban 
mondva repriz jellegű volt. Nem azért, 
min tha más darabot adtak volna a régi 
-í4rcü£>asev*darab helyett és nem is azért, 
mer t hosszú pihentetés után vették újra 
elő a darabot — hisz a nyári szünet 
e lő t t is állandó műsordarab)a volt a Víg* 
színháznak a dráma, hanem mert a Fél-
tékenységet egészen uj szereposztással 

já tszot ták , amelynek a története a kö* 
•vetkezőkben olvasható. 

Tudvalévő dolog, hogy a Féltékenység 
férfi vezető szerepét, Petrovics Szergej 

É.WKÁGS PAL, a Vigszinház uj tagja 

írót Hegedűs Gyula játszotta. Hegedűs 
Gyula azonban a szombati napon már 
Abbaziában volt kiheverni a kellemetlen 
hűlést, amit egy az idén igen gyakori 
„hűvös" napon szerzett egy besnyői őz* 
vadászat közben. Hegedűs Gyula szerei 
pét másnak kellett vállalni és vállalta 
Góth Sándor, — ami annál könnyebben 
ment, mert Góth tudja a szerepet, hisz 
a nyáron feleségével vidéken vendégsze* 
repelve, mindig Petrovics Szergej szere* 
pét játszotta. így azután Góth szerepe 
maradt árván. Ezt Fenyő Emil kapta, aki 
már szombaton el is játszotta az orosz 
újságíró élesen megrajzolt figuráját. Ed* 
dig rendben is lett volna a dolog: a ré* 
giek közül Góthné Kertész Ella játssza 
Jelenát, Bánky Judith Claudiát és Ker-
tész Dezső Szerjózsát. De ujabb baj tá* 
madt. Csortos Gyula a tavaszi betegsé* 
géből kigyógyulva, Marienbadba utazott 
utókurára. A mult héten már hazafelé 
tartott, de útközben Bécsben hirtelen 
rosszul lett és nem folytathatta az útját , 
hanem beszállitották a hires Lőw*féle 

GOMBASZÖGI FRIDA a siófoki strandon 
Hirsch fölv. 
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szanatóriumba. U j szereplőt kellett ke» 
resni Derbelliani kaukázusi herceg megs 
személyesitőjére is, amely szerepet tud» 
valévőleg Csortos játszotta, betegsége 
alatt pedig Fenyő Emil. Fenyő azonban 
már a Góth szerepét kapta és igy Der» 
belliani szerepében bemutatkozott Lu» 
kács Pál, a Vígszínház uj tagja a közön» 
ségnek, akit a kassa»brassói társulattól 
szerződtetett az igazgatóság. 

A szereposztás ennyiben uj, de van 
még valami más újság is a Féltékenység 
körül. Ugyanis az első két felvonást 
egybefoglalták egy felvonássá, kihagyni 
nem hagynak a darabból, hanem az első 
felvonás díszletében mondják el a má» 
sodik szövegét is, hisz a kettőnek úgyis 
egy a hangulata: mindakettőnek egy ki= 
rándulás a kerete a kaukázusi hegyekbe, 
csak az első felvonás a szabadban ját» 
szőtt, a másik pedig benn egy hegyi nya» 
raló verandáján. 

így lett az öt felvonásból négy felvo» 
nás, s a Féltékenység előadásából 
„repriz". 

Az ABONYLSZINKÖR megnyílt 1894 junius 
25»én, a Nemzeti Szinház tagjainak közrcmü» 
ködésével. A prológust Pósa Ljos irís; utána 
a Fedóra cimü színmű került színre Helvey 
Laurával a címszerepben. 

Színészek, ipóft 
a turfon 

A Turf: a sokszinü nagy tribün, a fe<= 
hérre meszelt keritések a zöld mezőben, 
a selyemingü zsokék, a paripák hátán r 
meg minden más, amit ezen az egy szón 
szoktunk érteni, valahogy nagyon meg* 
kopott az utolsó esztendők viharaiban. 
A régi királydijak toalett»versenyei im* 
már csak öreg turf»rókák emlékében él* 
nek és nagyon kevesen vannak azok is,, 
akik emlékeznek arra, hogy kényelmesen 
lehetett ülni a fonott székeken a barrier 
előtt és nem kellett verekedni a totaliza--
tőr»bódé előtt egy ötven koronás ti» 
kettért. 

A turf megváltozott, főleg a közönsége 
változott meg, ma már nem a régi a. 
nagy tribün: a régiek közül csak néhány 
aristokrata család és egy»két iró és szi* 
nész»fej emlékeztet a béke szeild Ióverse* 
nyeire. 

A színészek még a régiek, ö k hűséges 
látogatói a turfnak, nekik még a ruhájuk 
is olyan, mint a béke éveiben: mert mu» 
száj jó ruhában járni; ők az it tfelejtett 
emlékei a régi lóversenynapoknak, ami» 
kor egy szépasszony toalettjáról többet 
beszéltek, mint az lstván--dij outsider 
nyerőjéről St. Gilgenről, pedig huszszo* 
ros pénzt fizetett akkoriban ez a ló, ® 
mikor még nem ismerték a devalvációt. 

A „KÉK O R G O N Á K " DÍSZLETE a Belvárosi Színházban. Tervezte: reíÍTs Alfréd 
Papj» filv. 
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BÉKEFFY, BOROSS, KÖKÉNY, SOMLÁR 
„Kék orgonák". (Belvárosi Színház) 

Papp fölv. 

A legrégibb lóverseny látogató Hon 
váth Tutyu, ő egyúttal lószakértő is. Ti« 
zenkétéves kora óta jár a turfra. Állitó« 
lag három év előtt mondta egy magyar 
mágnás: 

— Nálunk hatan értenek a lóverseny« 
hez: 

Lövik Károly, Losonczy kapitány, Fer-
dinándy Béla, öszi Kornél, Hübner lo« 
vag, és Horváth Tutyu. 

Lövik Károly szegény meghalt, Tu« 
tyuék csak öten maradtak. 

Tutyu ismer minden lovat, nagysze« 
rüen tippel — és többnyire vészit. Mert 
mindig papiros«tippet játszik. Ha bejön a 
ló, keveset fizet, ha nem jön be? . . . és 
többnyire nem jön be. 

Tutyu mindig fönn ül a tribün tetején, 
körötte egy egész sziget van, a leghüsé« 
gesebb látogatók: Tarnai Ernő és fele« 
sége, Oláh Böske, ö k mindig azt játsszák, 
amit Tutyu mond. Tarnai a múltkor 
myert a turfon és nevetve beszélte, hogy 
a pénzből „egy tyúkot tart ki". 

— És a feleséged tud ja? — kérdezte 
Tutyu. 

— Hogyne tudná! mosolygott Tarnai. 
— És mit szól? 

— örül . Két tojást tojik minden »ap. 
Ez ma nagy szó. A spejzban egy ketre« 
cet építtetett neki. 

Mint kuriózumot irjuk ide, hogy /far« 
sányi Zsolt az az egyetlen iró, aki még 
sohasem volt lóversenyen. 

Hiányzik a turfról a beteg Csortos, & 
volt mindig a legszélsőbb outsider játé« 
kos. ő t helyettesíti merész tipekkel az 
idén a kedves Gyárfás, aki mindig szé« 
ken állva, hangosan biztatja a lovasát. 

Marton Miska dr. hűséges turf«barát, 
Heltai Jenővel látni mindig, Tarján Vil« 
mos is mindennapos vendég, viszont 
Krúdy Gyulát csak egyszeregyszer látni, 
ha a Balaton mellől Pestre ruccan. A, 
színigazgatókat Falud'i Sándor képviseli. 

A színésznők az idén mind nyaraltak, 
alig lehetett valakit a turfon látni. 
Gombaszögi Frida az utolsó versenyna« 
pókra érkezett Pestre. 0 arról hires, 
hogy olyan lovat játszik, amelyen szép« 
szinti zsoké ül. Marton Erzsi mindig ka« 
bálából olyan lovat játszik, amely valami 
összefüggésben van a színházzal. Egy 
Tannhäuser nevü lovon már egy vagyont 
vesztett, llosvay Rózsi a 7«est és a 13«ast 
szokta játszani, Rónay Lizi gyakran jár 
a versenyre, de ő egy szelid nő, nem ját« 

KOSÁRY EMMI a Tátrában 



30. oldal ' SZÍNHÁZI ÉLET 

szik sohasem. Nagy Magda is hűséges lá* 
togató. ö csak biztos tippet játszik. 

A hazatérés nagyon szomorú szokott 
lenni. „Kocsi, villamos fiatal" . . . mond* 
ja Gyafi. Ebből az okból Tutyu mindig 
vár egy félórát, amig mindenki elmegy, 
hogy kényelmesen, üres villamoson utaz* 
hasson. 

Egy nap Tarnaiékat és Gyárfást is rá* 
beszélte, hogy utazzanak véle villanyo* 
son. De pechük volt, teli kocsit kaptak. 
Tarnai panaszkodott, hogy rettenetes eb* 
ben a melegben állni. Inkább akárhol 
lenni, csak nem villamoson! 

— Itt mégis jobb, mint például Illa= 
vári — vetette ellen Tutyu . . . 

— Miért, ott lehet legalább ülni, — 
szólt közbe Gyárfás. Ezzel az akkorddal 
végződött a villanyos ut a versenytértől 
—• a Nemzeti Színházig. 

(b. f . I.) 

Adle«' Adelina a nővérével, Salzburgban 

GELLÉRT ,BÁNÓCZY, ILOSVAY RÓZSI 
„Virágosbolt". (Belvárosi. Szinház) 

Papp fölv. 

M S z í n h á z i ÉSet 
verspáíyázatánah 
eredménye 

A Színházi Élet szerkesztőségében a 
tavaszszal megjelent egy úr, aki nem 
óhaj tot ta magát megnevezni és átadott 
250 koronát, hogy azt tüzzük ki pályá* 
zatra. A szerkesztőség verspályázatot irt 
ki színházi költeményre. A pályázatra 
472 költemény érkezett. A szerkesztőségi 
zsűri valamennyit elolvasta és a 250 ko* 
ronás dijat egyértelmüleg 

SOMLYÓ Z O L T Á N N A K , 

a nagytehetségű poétának ítélte Színész* 
nő cimü költeményéért. A zsűri több 
verset dicséretre tartott érdemesnek és 
erről írásban értesítette a versek szerzőit. 

AFFEKTÁCIÓ a színész mesterkélt maga* 
viselete a színpadon. Az 1820=as években nagy* 
ban divatozott az affektálás, különösen a szi* 
nésznők körében, akik éneklő modorban be* 
széltek a színpadon, amit bizonyára a német 
színtársulatoktól vettek át. Azonban Déryné 
és Kántorné természetes előadó*modorral tün* 
tek ki. 
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Ufságipónap 
a Nemzeti Parkban 

Az Újságírók napja a Nemzeti Park-
ban, amelyet a Budapesti Újságírók 
Egyesülete rendez szeptember 10«én, a 
legkedvesebb és legvidámabb ünnepség 
lesz, amelyet valaha látott a pesti kő» 
zönség. Bármilyen művészi nivón álló 
mulatságot rendeztek eddig: mindig se« 
gitségül kérte mindenki az újságírók tol« 
lát, hogy a sikert biztosítsák a nemes cél 
érdekében és a sikerben mindig nagy ré« 
sze is volt a sajtónak — képzeljük el: mi« 

lyen lesz hát az Ujságiró-nap, amelyet az 
újságírók saját betegpénztáruk javára 
rendeznek. Száztagú, a legkiválóbb irók« 
ból és újságírókból álló rendezőseg vál« 
lalta az előkészítés munkáját — és meg« 
jósoljuk: a rendezőség olyat produkált, 
amilyent még eddig nem lehetett Pesten 
látni. A nagyszabású műsor főbb pontjai 

körülbelül a következők: 
A főrendezők: Herczeg Géza, Incze 

Sándor és Tarján Vilmos. 
A Tengeri háború helyiségében ope« 

naházi tagok hangversenye lesz, a szín« 
padot Ráskai Ferenc igazgatja. A Huh 
Jámvasut kikiáltót és hintás legényt ka« 

pott Pufi személyében. Az Elvarázsolt 
kastély Gyárfás Dezső színháza lesz, 
mig a Ferde toronynál Balla Ernő lesz a 
kikiáltó. A kuglizónál a Tul a nagy KrU 
vánon jelmezében Sebestyén • Géza ki« 
kiáltása mellett Lakatos Ilonka, Tamás 
Benő és Fülöp Sándor lesznek, a kugli« 
állitó Horti Sándor lesz. A kávéházat 
Zerkovitz Béla kapta, dirigálni fogja sa« 
ját dalait. A Béke Színpadon Nagy 
Endre kabaréja lesz, mig a Bolha színpa-
don Rott és Steinhardt fognak kikiáltani. 
Az igazgató Szenes Béla lesz. A Kaszinó 
helyiségeiben nagy Álarcos bál lesz, me« 
Iyet Faragó Jenő, Faragó Géza, Balassa 
Emil, Lovászy Károly, Tarján Vilmos 
rendeznek. Lesznek itt páholyok is fenn« 
tartva, a bálban részt nem vevők szá= 
mára. A Frontvasutat Ferenczy Károly 
igazgatja, a Kis vasutat Latabár Árpád. 
Az Alpesi faluban a pesti dalárdák dal« 
nok versenye lesz, Major Henriknek pe« 
dig külön nyilt szinpada, amelyen raj« 
zolni fog. Lányi Dezső szobrász«művész 
Csusza és virstli világbajnokságot ren« 
dez, mig délután Faragó Jenő és Basa 
bácsi vezetésével mesedélután lesz. Kü« 
lön kabarét rendez Incze Sándor, ahol 
fellépnek irók és muzsikusok, még pedig 

BÁNÓCZY, GELLÉRT, M 
Varieté. (Belvárosi Színház) 

ÉSZÁROS, KÖRMENDY 
Papp fiiv. 
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olyan szerzeményekkel, amit sehol sem 
adtak elő. Fellépnek: Szirmai Albert, 
Farkas Imre, Harsányi Zsolt, Kurucz 
János, Kosztolányi Dezső, Karinthy Fri* 
gyes, Guthy Soma, Tarnay Alajos. 

Azt hisszük azonban, hogy legnagyobb 
sikere az újságíróinapon a Közélelmezési 
Tombolának lesz. Ez a tombola „szebben 
beszél, mint a legszerelmesebb levél" . . . 
Az első főnyereménye: 1 zsák 0 liszt, 1 
liba, 2 kiló kávé, 15 métermázsa koksz, 
1 női ruhára való szövet. Két második fő* 
nyeremény: 40—40 kg. 0 liszt, 1—1 liba, 
1—1 sonka, 15—15 métermázsa koksz, 
1—1 férfi vagy női ruhára való szövet. 
Négy harmadik főnyeremény: 10—10 kg. 
0 liszt, 5—5 kg. cukor, 1—1 rud szalámi. 
Nyolc negyedik dij: 5—5 kg. liszt, 3—3 
kiló cukor, 3—3 kg. rizs, XA—% kg. kávé. 
Tizenöt ötödik dij: 5—5 kg. liszt, 2—2 
kg. cukor, Y.!—% kg. kávé, 2—2 kg. rizs, 
1—1 kg. szalonna. Huszonöt hatodik dij: 
1—1 kg. szalonna, 1—1 kg. cukor, 1—1 
kg. rizs, 1—1 kg. dara, 1—1 kg. szappan. 
ötven hetedik dij: 1—1 kg. élelmiszer, 
zsákban macska. Tombolajegyek kapha* 

Lubinszky Tibor, Rajna Alice, Boross 
Kék orgonák". (Belvárosi Szinház) 

Papp fö'lv. 

tók szeptember 9*ig bezárólag a Színházi 
Élet kiadóhivatalában. Egy tombolajegy 
ára 2 K. 

M holnap nagyjai 
Nem is olyan nagyon régen a mai pri* 

madonnák, hires szinészek, irók, muzsik 
kusok és egyéb kiválóságok együtt tömö^ 
rültek a mezőnyben azokkal a társaikkal, 
akiknek a nevére senki sem emlékszik 
már s akik a maguk idejében épen úgy a 
hirnév, dicsőség és népszerűség aranytal* 
lérai felé indultak, mint Márkus Emilia, 
Herczeg Ferenc, Varsányi Irén, Ambrus 
Zoltán, Gombaszögi Frida, Molnár Fe* 
renc, Hegedűs Gyula, Pethes, Mészáros: 
Giza, Tanay és a közönség kedvencei* 
nek, a beérkezetteknek irigyelt és csodált 
kis csapatja. Ma alig tudjuk elképzelni, 
hogy ezek a kiválóságok is a tehetséges 
kezdők csoportjába tartoztak, épen úgy, 
mint azok a fiatal művésznők, művészek 
és irók, akik mostanság startolnak s akik 
közül kerülnek majd ki a jövő nagysá* 
gai. 

Ki is a tehetséges kezdő? Egyszer az: 
Otthonban azt a megjegyzést kockáztat* 
ták meg, hogy tehetséges kezdő minden 
olyan fiatal iró és művész, aki még nem 
bizonyitotta be, hogy tehetségtelen. Az* 
óta belátták már, mily túlságosan enyhe 
mérték volna ez, és a holnap nagyjairól 
szólván, csak azokról emlékezem meg, 
akik már tanúságot tettek művészi ere* 
jük, tehetségük mellett. 

A holnap nagyságai közül nem egy 
máris ismert és népszerű. Uray Tivadar , 
llosvay Rózsi, Péchy Blanka, Mátray 
Erzsi; az irók közül pedig Szenes Béla, 
Újhelyi Nándor, Balassa Emil, Villányi 
Andor, Török Gyula, Kádár Lehel, Zilahy 
Lajos, Surányi Miklós, Kacér Illés már a 
nagy nyilvánosság előtt bizonyitották 
be, hogy favoritként indulhatnak a nép* 
szerűség és elismerés nagy dijáért. Des 
azért nem kevesebb reménnyel indulhat* 
nak a küzdelembe azok sem, akiknek a. 
neve egyelőre még csak szűkebb művé* 
szi körökben jóhangzásu. így feltétlenül 
nagy szerep vár az orosz fogságban siny*= 
lődő Kálmán Jehőre, a jeles humoristára, 
aki békében a Színházi Élet helyettes, 
szerkesztője volt, de a kisebb szinpado* 
kon is nagy sikerrel játszották szellemes-
tréfáit. Gosztonyi Adám szinpadi j ë rë j é* 
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ről a nagyszerű szemű színházi szakem» 
ber, dr. Marthon Sándor mondott kedvező 
véleményt, midőn egyik vígjátékát te» 
kintélyes előleggel biztosította színházi 
ügynöksége számára. A fiatal újságírók 
'közül Diószeghy Tiborra feltétlenül a 
Fényes László és Tarján Vilmos karrier» 
j e vár, de a szinpad is sokat várhat tipi» 
kusan pesti humorától. Gyors karriert 
•csinál előreláthatóan Turányi Alajos, a 
^nagyváradi társulat volt tagja is, aki még 
csak rövid ideje van Budapesten, de 
máris sikerült magára irányítania Ambrus 
Zol tán és Bánffy Miklós gróf főinten» 
•dáns figyelmét. 

A pesti színházak if jú és tehetséges 
tagja i közül sokan pályáznak jogosultan 
ta. dicsőség marsallbotjára. Bánky Judit 
-például nagyszerű jelenség a színpadon. 
Jankovics Magda, a Magyar Szinház u j 
t ag ja pedig olyan tehetséges, amilyennek 
nem is illik lennie egy tehetséges kezdő» 
nek. Korthy Miráért különösen a mozi» 
•kedvelő közönség rajong. Andorffy Ida, 
Bálint Erna, Dallos Olga, Kalmár Rózsi, 
Igalits Sandy, Antal Ella, a kolozsvári 
primadonna, Herendy Manci, Homoky 
Paula, Faragó Sári, Gerö Erzsi, a legfiata» 
labb vigszinházi három # kislány közül, 
Kulcsár Juliska, valamennyien elindultak 
már a siker virágos ut ján. 

Nagy Teréz és Ághy Böske, a Nemzeti 
Szinházban indultak el a holnapi nagy» 
ság felé. Hollós Terust és Rózsit már 
«vek óta becézi a közönség, ők már ü\esz» 
sze tul is vannak a kezdeten. Hollay Ka» 
milla filmen brillírozik, Bartos Olga, aki 
tavaly a Royal orfeum primadonnája 
volt, három évre Bécsbe szerződött.. 

A férfiak versenyében már tul vannak 
3lz első siker állomásán a vigszinházi Ke--
menes, Pártos Gusztáv, Fenyő Emil és 
Aladár; Jávor Alfréd a Hotel Imperial» 
ban Törzs szerepét játszotta nagy ha» 
tással. Tompa Béla és Körmendy Kál» 
mán a Belvárosi Szinház reménységei, 
Ihász Aladár Kolozsvárról szerződött a 
Medgyaszay=szinházhoz, mig D'Arrigó 
Kornél a Royal orfeumban kapott pesti 
szerepet. 

A legfiatalabb generáció sorában is su» 
rün sorakoznak a friss tehetségek, mi» 
•előtt azonban róluk szólnék, bocsánatot 
•és elnézést kell kérnem azoktól a mű» 
vésznőktől és művészektől, akik tehetsé» 
gesek és fiatalok és nevük még nem sze» 
repel ebben a beszámolóban. N e rájn ha» 

ragudjanak, magukra vessenek, miért 
vannak oly sokan fiatal tehetségek, hogy 
lehetetlen mindannyiokat számon tartani. 

A legfiatalabbak talán még többen van» 
nak és ha lehet, még tehetségesebbek. A 
nagyszerű Mészáros Giza leánya, Mészá-
ros Paula, mindjár t élő bizonyiték, hogy 
az alma nem esik messze a fájától. En= 
nek a közmondásnak az igazát mutat ja a 
kis Tapolcai Jojo nemzeti szinházi sze» 
replése is. Bárdos Artúr dr. igazgatói 
szemét dicséri, hogy felfedezte a szép 
mozistart, Boyda Jucit, aki az Andrássy» 
uti kabaréban lép fel először. A Medgya» 
szay»szinház igazgatója viszont a Berlini 
Deutsche Bioscop társaság magyar szár» 
mazásu szerelmes színészét, a nagytehet» 
ségü Erker Gusztávot szerződtette. He» 
gyí Anna, a feltűnően érdekes cigánvpri» 
madonna, Sovánka Nándor hírneves ci» 
gányprimás unokahuga, akinek a Pil» 
langó főhadnagyban nincs szerepe, nyá» 
ron a Békeszinpad primadonnája volt. 
Peterdy Klára, az orosz fogságban élő 
Peterdy István költő és hírlapíró huga, a 
Star művésznője, Deák Flóra a miskolci 
színtársulattól őszszel Budapestre szer» 
ződött, Kónyi Józsefnek, a Nap törvény» 
széki rovatvezetőjének fiatal, nagytehet»» 
ségü felesége, aki a mult szezonban a 
Toscában mutatkozott be nagy sikerrel. 
A Vígszínház uj tagja Lukács Pál, akit 
Kassáról szerződtetett Faludi igazgató. 

Az irók közül a humoristák már ebben 
a szezonban közelebbi vonatkozásba ke» 
rülnek a színpaddal. Lukács Gyula, Csé» 
csy Imre, Várnai István, Egyed Zoltán, 
Gács Demeter, Mihály István, Szenes 
Andor és Fodor László nevével már nem» 
sokára megismerkedik a szinházi kö» 
zönség. Az if jú költők közül Szász 
Menyhért, Turcsányi Elek, Bus Fekete 
László, Havas Gyula, Szegedi István, 
Keleti Artúr készülnek színpadi szerző» 
nek. Háromfelvonásos drámát fejezett 
be a napokban Magyar Elemér hirlapiró. 
A darab címe Prometheus. 

Fiatalokról írván, elsőnek kellett volna 
emlitenem a legtehetségesebb fiatal kezdő 
Szomaházy István nevét. A mester most 
tér át a. színpadra, háromfelvonásos víg» 
játékán kivül több egyfelvonásosa is 
színre kerül ebben a szezonban, ö az 
egyetlen tehetséges fiatal kezdő, aki na» 
gyobb irói tiszteletdíjat kap, mint a legré» 
gibb színpadi szerző. 
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BMLMTONFMREB3 PLETYKÁK 
Jïz autogrammkirály autogramme a — M legjobb rek-
lám — Varsányi Irén Balatonfüreden — H festők — Wem 
csuklott Boross u r ? - H kitörés —Ciptai Imre stj színdara-
bot ir - Szívbajok és Horthy Mira — Heleplezés —Blakáné ! 

A baltonfiiredi autogrammgyüjtő bak« 
fisoknak ugyancsak jó szezonjuk volt az 
idén, annyi iró, színész, művész sétált az 
idén a füredi házak alatt, mint még 
soha. Egy pár szép, értékes aláírással 
gyarapodtak az idén az autógramm« 
könyvecskék. De ott volt az idén Bála« 
tonfüreden maga az autogramm«király, 
Barth Lajos is, milliókat érő gyűjtemé« 
nyével és bárkinek szívesen elmagya« 
rázta, hogy is volt az, mikor Amaza had« 
vezér vagy Emeza nagyherceg, trónörö« 
kös, uralkodó vagy pápa beirta nevét a 
világ legszebb autogramm«gyüjtemé« 
nyébe. 

Egy élelmes kis fiu gondolt egyet és 
Barth Lajostól kért autogrammot. Barth 
Lajos gyönyörű buzditó szavakat irt 
kezdő kollégájának emlékkönyvébe: 
Csak igy tovább, fiatal barátom, kövesse 
példámat és legyen ön is diszére a ma« 
gyar autogramm«gyüjtésnek. 

Ez a fiatal autogramm«gyüjtő most 
büszke, hogy neki olyan autogrammja 
van, amilyen nincs a Barth«féle milliós 
gyűjteményben . . . 

Újhelyi Nándor (legalább 136 kiló) és 
Szenes Béla (legfeljebb 50 kiló) gyakran 
sétáltak együtt a füredi strandon, ő k 
ketten, erős gyakorlati érzékkel biró fia« 
talok, elhatározták, hogy az autógramm« 
irást reklámcélokra használják majd fel. 

Újhelyi Nándor állandóan következő« 
ket irta a kislányok emlékkönyvébe: 

Szenes Bélát (Szenes embert) ki« 
tűnő írónak tartom. Állandó olvasója 

vagyok „A Szamár" című vicclap* 
nak, melyet kitűnően szerkeszt. „A 
Szamár" előfizetési ára negyedévre 
7 korona. Kiadóhivatal Rökk Szilárd-
utca 9. Újhelyi Nándor. 

Szenes Béla viszont következő szöveg; 
állandó használatára kötelezte magát: 

Újhelyi Nándort kitűnő írónak 
tartom. Színdarabjai rendkívül ötle« 
tesek és regényei egy igaz iró pom« 
pásan sikerült müvei, összes eddig 
megjelent regényeit és főleg uj ero« 
tikus regényét utánvéttel szívesen 
megküldi a „Színházi Élet" könyv« 

. osztálya Budapest, Erzsébet-körut. 
29. Szenes Béla. 

Az Ipoly«szálló balszélső földszinti er«* 
kélye előtt mindennap elsétált a füredi 
ifjúság és boldog volt az, aki csak egy 
pillanatra is megláthatta Varsányi Irént. 
Itt ült a szép nagy erkélyen a nagy ma® 
gyar művésznő, könyvet olvasott, vagy 
két gyönyörű gyermekével beszélgetette 

Estefelé végigsétált néhányszor a 
strandon és ilyenkor végigszállt a padok 
közt: 

— Nézd, milyen egyszerű. 
— Milyen drága, milyen kedves. 
— Kezét csókolom, kezét csókolom..-
Egyszerű barna selyemkabátkában volt 

legtöbbször. És leírhatatlan kedves mo« 
solylyal fogadta a köszöntéseket. * 

Bruck Miksa, a kitűnő festőművész 
már az idősebb generációhoz szereti so«^ 

S T E I N H A R D T ÉK SIÓFOKON Hirsch föh>. 
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rolni magát. De ezt csak azért teszi, hogy 
mint „öreg ember" annál szabatosabban 
udvarolhasson a fiatal és szép hölgyek* 
nek. És bizony, mikor Siófokon kiállítást 
rendezett Kis Rezsővel és Pór Berta* 
lannal, egész sereg füredi hölgy ment át 
meglátogatni a mestert. 

A festőket még egy igen szimpatikus 
művész képviselte Balatonfüreden: Gara 
Arnold, ki pompás képein és iparművész* 
munkáin kivül még rendkívül bájos fele* 
ségéről is hires. A fürediek gyakran 
mondták: 

— Jól fest a Gara. De a felesége, szí* 
nes kis kabátkájában, még jobban fest. 

Boross Géza Kenesén nyaralt a család* 
jávai, de alig mult el hét, hogy ne lett 
volna Balatonfüreden. A füredi vendég* 
lőben vacsorázott egyszer és szomszédja 
átszólt hozzá: 

— Nem tetszett csuklani tegnap, 
Boross ur? 

— Nem én. Mért, kérem? — kérdezte 
Boross. 

— Mert tegnap elromlott a vízvezeték 
a szanatóriumban és nagyon emlegettük 

kegyedet, meg azt, hogy „folyik vagy 
nem folyik." 

— Hja, ha én mindig csuklanék, ha 
valahol elromlik a v ízvezeték! . . . — ije^ 
dezett Boross. 

* 

A Jókai hajó veszedelmesen ingott 
jobbra*balra és Bartos Olga, a szimpati* 
kus fiatal művésznő azt magyarázta Bo* 
ross Gézának és Szenes embernek, hogy 
ő szeptemberi bécsi szereplésekor feltét* 
lenül egy olyan szeriőz dalt is akar éne* 
kelni, melynek végén erős drámai len* 
dülettel ki lehet törni. 

— Én ki akarok törni, én meg akarom 
mutatni, hogy kitörni is tudok — mondta 
a lelkes fiatal művésznő. 

A hajó veszedelmesen himbálódzott 
és Bartos Olga egyszerre elsápadt. 

ö t perc múlva teljesült hő vágya: — 
kitört. 

* 

Persze színdarab is készült Balaton** 
türeden. A szerző a Pesti Napló nagy* 
tehetségű felelős szerkesztője Liptai Imre, 
kinek egy vígjátékát tavasszal fogadta 
el és mutat ja be a Vígszínház. Liptai 
Imre u j színmüve szintén vígjáték. Szerző 

Major Henrik, dr. Zimethné, Szenes Béla 
a siófoki strandon 

MÁNYOKI GIZI 
a Római fürdőben nvaral 
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a nyáron igen szorgalmasan dolgozott 
« s szinmüvét be is fejezte. Hírünket min» 
den esetleges cáfolattal szemben fenn» 
»ártjuk. 

Balatonfüred szénsavas gyógyfürdő, hol 
sok szívbajos keres gyógyulást. 

Korthy Mira pedig a" Belvárosi Szinház 
gyönyörű művésznője. 

A reménytelen szerelem nem tesz jót 
.a szivnek. 

Sok egészséges ifjú ember ment kúrára 
a szénsavasba. 

E mondatok között talál összefüggést, 
ki a sorok közt is tud olvasni. 

* 

A politikai újságírás is képviselve volt 
Füreden. Ot t voltak Kenedi Géza és 
Landauer Béla írók és országgyűlési kép» 
viselők, a Budapesti Hirlap népszerű 
Bihariba, és a szimpatikus dr. Kiss József, 
a Déli Hirlap politikai riportere. Utóbbi 
nemcsak kiváló újságírói képességeiről, 

ïianem Rolph nevü rendkívül intelligens 

farkaskutyájáról is nevezetes. 
Rolph Balatonfüred hölgyeinek ked« 

vence volt, gazdája igen büszke rá és 
gyakran büszkélkedik a kutya tudomá* 
nyával. 

De lapunk, mely mindig súlyt helye= 
zett arra, hogy hasábjain a színtiszta 
igazság jelenjen meg, leleplezi ezennel a 
tudós Rolphot és gazdáját. 

Kiss dr. ugyanis mindig bevárja, hogy 
mit csinál a kutyája és aztán utólag fen» 
hangon mindig azt parancsolja neki. 
Amikor Rolph egy követ vesz a szájába, 
ő igy szól: 

— Rolph, vedd fel a követ! 
Ha Rolph leteszi a követ, pillanat 

múlva már felhangzik a vezényszó: 
— Rolph, tedd le a követ! 
Igy terjedt el Rolphról, hogy ő a leg= 

okosabb farkaskutya. 
* 

Azon a fényes augusztusvégi koncer= 
ten, amelyet Ivánfi Jenő — Fürednek 
szintén régi hű látogatója — és Garanv 

G U T H I SOMANÉ, a kiváló énekmesternő. Előkelő iskolája úgyszólván egyedül álló 
& maga nemében. Tizenötéves működésének eredménye: egész sora a primadonnáknak 

és hangversenyíénekesíiőknek 
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szeghy Sándor rendeztek, Sümegi Maca, 
a Vaszary*kislányok, Scheiber Mariska 
és még sok kedves kis lány énekelt, tán» 
colt, szavalt. Rengeteg tapsot kaptak a 
szereplők, a nagy művészek csakúgy, 
mint a bájos műkedvelők. De a legtöbb 
tapsot mégis olyan valaki kapta, ki nem 
tépett fel, aki csak nézni jött . 

Garamszeghy Sándor az előadás végén 
szép szavakkal megköszönte Blahánénak, 
hogy végighallgatta az előadást. 

És Balatonfüred közönsége percekig 
ünnepelte Blahánét, ki végre annyira fel» 
gyógyult, hogy színházba is eljöhetett. 

Megható, ünnepi percek voltak. Bla» 
háné szemébe könnyeket csalt a taps, 
mely bármily lelkes volt is, csak gyenge 
visszhangja volt a rég elhangzott gyö» 
nyörii tapsoknak. 

Ii iTlî l'ii* I ^ ^ >| >| I I I ! 
« 

A N T O N I U S ÉS CLEOPATRA .Tragédia 5 
felvonásban, irta: Shakespeare, fordította: Szász 
Károly. Első előadása: 1858 január 2*án volt, a 
Nemzeti Színházban. Antonius Egressy Gábor 
és Cleopatra Jókainé volt. 1885 szeptember 
13*án uj betanulással adták. 

Intim Pista, hogy megtörténtbe már 
Farkas Imrééknél az az örvendetes 
családi esemény, amit maga már bet 
igért nekünk? 

— Megtörtént. Kislány lett. Papa 
és mama ugyan fiúért drukkoltak, már 
előre el is keresztelték Bálintnak. Erre 
lány lett. Mire keresztelték? Annára. 
Otthon pedig Ancsurának fogják bet 
cézni a „Túl a nagy Krivánon" női főt 
szerepe után. 

— Szép a kislány? 
— Gyönyörű. Hires szép lány lesz 

egész biztosan és kitűnő párti lesz. 
Máris bőven van hozománya. A pa* 
pája házat vett neki. A vételár utolsó 
részletét a budai operett busás*tan; 
tiémjeiből fizette ki. 

— Mondja, ugy magunk között, sok 
az a tantiém? 

— Könnyű kiszámítani. Az első hu* 
szonöt előadás teljes bevétele száz; 
negyvenkilencezer korona volt, ebből 
tiz percent, vagyis tizennégyezer? 
kilencszáz korona illeti a szerzőt. MU 
vei pedig a darab legkevesebb száz* 
szor fog menni ilyen tempóban, ez 
össze-vissza hatvanezer koronát jet 
lent csak Sebestyénnél. A vidéki és 
külföldi előadások még hátra vannak. 

— Képzelem, boldog Sebestyén. 
— Boldog, de nagyon. Túláradó 

örömmel fizette ki feleségének azt az 
ötezer koronát, amibe fogadtak. Se* 
bestyénnének lett igaza az előadások 
számában. Most örül, mert nyert. De 
az ura is örül, hogy veszíthetett. Ses 
bestyénéknél különben is nagy a csat 

m i A €SAÜ TUDJA 

UmííkMiüL 

ILLÉS JÓZSEF 
Hirsch fölv. 
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ládi boldogság. Eljegyzés van a házs 
nál. 

— Hogyhogy? 
— Sebestyén Gézának pz öccse, Ses 

bestyén Mihály, a marosvásárhelyi 
direktor, eljegyezte a Géza nevelt lá-
nyát, a drága kis Lilit. Igy tehát a bw 
dai direktor apósa lesz az öccsének. 

— Éljen az i f j ú pár! 
— Mindjárt éljenezhetnek még egy ; 

szer. Kálmán Ilonka is menyasszony, 
a Kálmán Imre huga, akinek több ért 
dekes szinházi cikkét maguk is ob 
vasták. 

— Hogyne. Ki veszi el? 
— Abelsberg Jenő gyáros, aki most 

a Haditermény főtisztviselője. Az est 
küvön valóságos Tatárjárást fognak 
művelni a vendégek. Ha majd a Cis 
gányprimás rázendít, az uj menyecske 
a leghelyesebb Csárdáskirálynénak 
fog bizonyulni. És hamarosan gratus 

Mészáros Giza, Huszár Irén, Lubinszky Lili, 
Körmendy, Szentgyörgyi Márta 

Ugyanaz balra. (Belvárosi Színház) 
Papp fölv. 

láthatunk majd a kis király megérkezt 
téhez. 

— Lehet, hogy Zsuzsi kisasszony 
lesz. 

—- Igaz, ezt el is felejtettem. Sose 
tudni előre, fiu lesz-e, vagy lány. Pót 
lya Tibor is szeretné tudni. Ök is bas 
bát várnak. A legizgatottabb az apót 
sa, Arányi Dezső, aki boldogan várja 
a pillanatot, mikor nagyapa lesz. 
Azért a leendő papa is éppen elég iz? 
gatott. Minden pillanatban hazateles 
fonoz, vagy hazaszalad, hogy mi van. 
Sokat van most kinn a Nemzeti Parks 
ban, ahol Major Henrikkel együtt ő 
készíti elő az ujságirósnap külső megs 
jelenését. De még onnan is hazaszas 
lad. Pedig az uj villamosrend idején 
onnan nem könnyű hazaszaladni. Az 
igaz különben, hogy mások még meszs* 
szebbről szaladnak haza. Vízvári Mas 
riska Brassóban volt, hogy megnézze 
a lányát, Tapolczai Jojót, játszani. 
Három napig volt ott, éppen operets 
tet játszottak, tehát nem láthatta Jos 
jót, aki drámai színésznő. Ekkor távs 
iratot kapott, hogy jöjjön haza rögs 
tön. Utazott lóhalálában huszonnégy 
órát, erre kiderült, hogy nincs semmi 
baj, csak a családja már látni akarta. 

— Ki jött még haza? 
— Többek között egy tátrai külös 

nitmény. Hazajött Ambrus Zoltán, 
aki nagyszerűen néz ki. Hazajöttek 
Buttykayék. Ákos olyan, mint egy 
szerecsen. Kosáry Emma is jól lesült. 
Most kimentek Rákosszentmihályra. 
Hazajött a Tátrából Vadász Miklós 
is. Aztán a Balatonról megérkezett 
Somogyi Nusi is, de ugy lesülve, hogy 
az arcbőrével tanárhoz kellett mens 
nie. És általában érkeznek már innen 
is, onnan is. Csak Zsazsa nem száns 
dékszik még hazajönni; éppen ma 
tett boldoggá egy lomnici lappal, amit 
egy nagy gyalogtúra előtt tett poss 
tára. Ja igaz, a hazaérkezettek közt 
van Szép Ernő is. ö mozifelvételen 
nyaralt. Lement a Corvinsgyárékkal 
AdasKalehra. Boldogan jött el a szép, 
kies szigetről, mert ő is, Korda Sáns 
dor igazgató is televásárolták mágus 
kat cigarettával. De örömük a vámnál 



SZÍNHÁZI ÉLET 21. oldal 

Kökény Ilona, Berky Lili, Erdélyi Patat Leó, Gózon Gyula, Király Ernő, Herczeg Jenő, 
Kőváry Gyula, Boross Géza a szegedi Katonanapon. 

reket sohasem érdekelte ugy a szins 
ház, mint most. 

— Akkor a télen nagy keletje lesz 
valaminek: a „Színházi Élet" színházi 
kiállításának. Roppant érdekes kiállU 
tás lesz, a legritkább színházi emlés 
kek lesznek együtt, különösen sok 
Blahánéra vonatkozó tárgy. 

— Mondja, Pista, hogy van a Ró: 
zsahegyiné? 

— Köszönöm az p nevében: már 
annyira jobban van, hogy az ura megs 
nyithatja a mozis és szinésziskolát. 
Az iskolának ugyanis a fess Angela 
a lelke, ö az aligazgató, a titkár, a 
jegyző, még a pedellus is. Szeptember 
15sén már megindul a nagy tanítás 
Rózsahegyiéknél. 

— Mondjon még valami nagyon ért 
dekeset. 

— Konjunktura. 
— Mért érdekes ez? 
— Mert ez lesz a Molnár Ferenc uj 

darabjának a cime. Háromfelvonásos 
szatirikus vígjáték. Már dolgozik 
rajta. Többet nem szabad mondani. 
Kezüket csókolom. 

— Hova siet? 
— Nem is sietek. Csak köszöntem. 

megcsappant. A fináncok minden cu 
g arettát elszedtek tőlük. Kiderült, 
hogy ugyanazok a ravasz, igazhitű 
muzulmánok jelentették fel őket, 
akiktől a cigarettát vették. De legs 
alább az orsovai kislányok jól jártak: 
mindegyiknek az emlékkönyvében 
van Szép Ernőtől autógramm. 

— Apropos, Pista, mi van az aus 
togrammsdélelőttökkel? Megszűntek 
azok? 

— Dehogy is szűntek. Szeptember 
8sán éppen „Túl a nagy Krivánon"s 
autogrammsdélelőtt lesz. Farkas Imre 
és a darab főszereplői fognak adni 
autogrammot. 

— Óriási közönség lesz. Az embes 

ILOSVAY RÓZSI Siófokon 
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Forradalom 
a szerkesztőségben 

Kitaláltad, nyájas olvasó: tréfáról és 
eredeti humorról lévén szó, a történet 
színhelye nem is lehet más, mint az a 
szerkesztőségi szoba, ahol Farkas Imre, 
Harsányi Zsolt, Karinthy Frigyes és Kosz* 
tolányi Dezső dolgoznak együtt. De 
nemcsak dolgoznak, hanem a magyar 
haza legmulatságosabb és legelmésebb 
irodalmi tréfáit is játsszák. 

Ez a négy ember túltesz összetanult» 
ságban a leghivatottabb olasz commedia 
dell'arte színészein is. Egy szempillantás 
alatt értik egymást, minden percben 
minden ugratásra készek, azonnal vég* 
szavakat adnak egymásnak és mivel 
igen eszes fiu mindegyik, elég nekik egy 
mozdulat, hogy a három többi azonnal 
megértse, miben sántikál a negyedik. 
Saját rögtönzött darabjaik vannak. Pél» 
dául Karinthy belép a szobába, mint asz« 
talos munkás és lázító beszédet tart. 
Abban a pillanatban Kosztolányi átala* 
kul hűvösen hallgató, bizalmatlan vas» 
munkássá, Harsányi berúgva helyeslő 
nagyhangú vasutassá, Farkas Imre pe* 
dig rendőrfogalmazóvá, aki a népgyűlést 
kardlappal oszlatja szét. Vagy: keresz» 
tülmegy a szobájukon Londesz Elek. 
Kosztolányi odaszól Harsányinak: 

— Mégsem értem, miért okoskodnak 
ezzel a Janovicscsal. 

Karinthy azonnal közbeszól: 
— Én sem értem, hiszen elég jó dara» 

bokát szerez meg. 
Mire Harsányi: 
— Hiába minden. A vizsgáló biztos 

már odautazott. 
Amitől Londesz bácsi rémesen meg» 

ijed, mert „A zöld kabát" cimü darab» 
jára most készül a Kolozsvári Nemzeti 
Szinház. 

A Farkas—Harsányi—Karinthy—Kosz» 

tolányi»társulat műsorából való a társu» 
lat egyik legszenzációsabb rögtönzése: 
A forradalom. Nem ment ugyan teljes 
szereposztással, mert Farkas Imre, aki 
most budai sikerével van elfoglalva, nem 
vett részt benne. De az biztos, hogy 
szenzációsan sikerült. 

Ugy kezdődött a dolog,4 hogy Karinthy 
és Kosztolányi békésen dolgoztak iró» 
asztalaiknál, mikor Harsányi belépett a 
szobába. Karinthy fejében megvillant egy 
kis rögtönzött játék terve. Felugrott, 
játsszotta az izgatottat és kikelt arccal, 
melyre mégis a sorsdöntő nagy pillana» 
tok fenséges államférfiúi nyugalmát erői» 
tette, ezt kérdezte a belépőtől: 

— A barrikádoktól jössz? 
Harsányi egy pillanat alatt belement 

a dologba. Rögtön ő is arcot változta* 
tott. ő a meggondolt, komoly államférfi 
ábrázatát öltötte magára, aki a legna<-
gyobb válságok idején is megőrzi férfias 
vasnyugalmát és a nagy fordulatok fe« 
nyegetésére csak szája megvető legörbi» 
tésével válaszol. 

— Onnan jövök. 
És szilárd mozdulatokkal, fenséges ko» 

molysággal tet te le bot já t és kalapját. 
Kosztolányi is játszott már. ö a nagy 

sziv volt, a tragikus érzelmek shakes» 
pearei hőse, a vészes idők Krisztusi 
emelkedettségü apostola, akinek nagy és 
szent lelkét százezrek fájdalma mardossa 
és százezrek öröme gyúj t ja isteni lángra. 
Eltakarta az arcát, egy kissé erőt vett 
magán és iszonyodva kérdezte: 

— Vér? Megint vér? 
És elhalóan suttogta, meredten maga 

elé nézve: 
— Borzasztó. 
Majd kiegyenesedett és mint aki eí 

van szánva arra, hogy hősies vértanúság» 
gal fogja szenvedni nemzete legnagyobb 
fájdalmait is, remegő, de határozott han» 
gon kérdezte: 

— Igaz, hogy a gödöllői országutat a 
vörösek eltorlaszolták? 

— Igaz, -— felelte nyugodtan Harsá» 
nyi, — ágyukkal vagyunk körülvéve. 

— Most mär három oldalról, — felelte 
Karinthy erre, mélyen elgondolkozva. 
Nyilván a forradalmi hadi helyzet stra» 
tégiai eshetőségeit latolgatta magában. 

— Kérlek, — szólt Kosztolányi, órá» 
jára pillantva, — most fél hét. A leg» 
rosszabb számítás szerint negyed nyolcig 
van időnk. Akkor majd én megyek el a 
nemzettanács ülésére, amit már össze= 
hivattam. 
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Karinthy gyanakodva nézett Koszto» 
lányira. Mi ez? összehivatta a nemzet» 
tanács ülését? Itt valami államcsíny ké» 
szül. Pillantása összevillant a Harsányié» 
val. Harsányi magasra húzta a szem» 
öldökét, mint zárkózott ember, aki tisz» 
tában van a helyzettel, már terve is van, 
de senkinek nem árulja el. Hogy is 
árulná? Hiszen ilyen vérzivataros idők» 
ben még a saját testvérének sem hihet 
az ember, hát még két olyan embernek, 
akik vele osztoznak a véres forradalmi 
hatalmon és féltékenyek rá is, egy» 
másra is. 

— Rendben van, dolgozzunk, — mon» 
dotta, — kérlek, Karinthy, add ide alá» 
irni a mai halálos Ítéleteket. 

Karinthy hozta a csomó kézirat» 
papirost. 

— Sok van? 
— Ma nem, — felelt Karinthy, — va» 

lami negyvenhat lehet. Harsányi buzgón 
kezdte lapozni a halálitéleteket. 

— Mit nézel? —• kérdezte Kosztolányi. 
— Azt nézem, hogy az én halálos ité» 

letem nincs»e köztük, nem szeretném vé» 
letlenül aláirni. 

Most Karinthy és Kosztolányi nézése 
villant össze. És Karinthy fesztelen nyu» 
galoinmal szólt: 

— Ugyan kérlek, miféle bizalmatlan» 
ság ez? Az a múltkor igazán puszta té» 
védés volt. 

Ekkor megszólalt a Karinthy asztalán 
a telefon. Mind a hárman egyéniségük» 
nek megfelelő nüansszal várakozó arcot 
vágtak. Karinthy hallgatta. Valaki szere» 
tett ' volna beszélni vele, de Karinthy nem 
hagyta megzavarni a forradalmat. Letette 
a kagylót és mint aki századévekre 
döntő jelentőségű történelmi tényt ad 
hirül először, nemes egyszerűséggel kije» 
lentette: 

— Ambrus Zoltán negyvenezer mű» 
forditó élén bevonult Tripoliszba. 

Kosztolányi felugrott és elkapta Lo» 

21. oldal 

sonczy Zoltánt, aki a szomszéd szobában 
dolgozik, de most az ő szobájukon ment 
keresztül: 

— Nemzetőr! Azonnal menjen a mar» 
sálihoz és mondja meg neki a hármas» 
bizottság parancsát: tartsa magát még 
hétfőig, Tripolisz alól jön a felmentő 
sereg. 

Losonczy nyugodtan ment tovább. A 
Pesti Napló minden munkatársa tudja, 
hogy ebben a szobában semmit sem sza» 
bad csodálni. Harsányi közben mind alá» 
irta a kivégzési dokrétumokat. És mikor 
elkészült, leplezetlen idegességgel szó» 
lott: 

— Már kiadtam a rendeletet a szak» 
osztályban, hogy ne Írjanak nekem min» 
den kivégzendőt külön papírra. Blanket» 
tát kell nyomatni rovatokkal. Azon az» 
tán el lehet egy aláírással intézni négy» 
venhat embert. Meg lehetne takarítani 
ezt a sok bürokratikus aláirást. De hát 
ha a szakosztályok ilyen indolensek, ak» 
kor én nem tudok rendesen dolgozni. 

Valahol kinn becsaptak egy ajtót . 
Kosztolányi rögtön felugrott: 

— Bombázzák a Gellérthegyet. A dör» 
gés idehallatszik. Nincs veszteni való 
időnk . . . (Most megszólalt a telefon a 
Kosztolányi asztalán, Farkas Imrét ke» 
reste valaki) . . . Halló . . . Farkas Imre?... 
Nincs itt. Tegnap lefejezték. Igen. (És 
letette a kagylót.) Szóval nincs veszteni 
való időnk. Menni kell a délvidékre vala» 
kinek. Nekem most sok dolgom lesz a 
görög szövetséggel, Karinthy a városvé» 
delem légi szervezésével lesz elfoglalva. 
Csak Harsányi mehet. 

Karinthy halkan közbeszólt: 
— Onnan nem tér vissza élve senki. 
— Hiába, — felelte Kosztolányi, — 

oda le kell menni, különben elvesztettük 
Erdélyt. 

Harsányi mélyen gondolkozott. És az» 
tán szilárdan felnézett: 

— Hát elvesztettük. Talán jobb is 
lenne. 

Kosztolányi izgatottan ugrott fel. Ar» 
cán rajongó és elszánt lelkesedés sugár» 
zott: 

— Erdélyt? Erdélyt nem adom! In» 
kább az életemet! Menned kell. Az ügy 
igy kivánja. 

Harsányi maga elé nézett és csende» 
sen sóhajtva igy szólt: 

— Szegény csa ládom! . . . 
Majd kiegyenesedett, megsimította a 

homlokát és férfias nyugalommal szólt: 
—• Megyek: A felvidékre ment valaki? 
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— Igen, — szólt Karinthy, — Kasszák 
a guerilla«csapatokkal. 

— Szegény, — szólt csendesen Koszto« 
lányi, — nem jön vissza többé. 

— Hja , ez igy van, — felelte Harsányi 
csendesen. — Kérlek, Karinthy, jó volna 
kinézned a nagy körútra, mi van a déli 
barrikádokkal. Kabos Ede megbízható 
ember, de jobb utána nézni a dolgoknak. 
Holnap ilyenkor megleszünk Váccal. 

— Igen, —• mondta Kosztolányi, — 
közben úgyis hirt fogunk kapni a nem ' 
cetiségekről. Ettől függ a holnapi döntés. 

Karinthy »helyeslően bólintott . Hóna 
alá vet te ak ta táskájá t és indulni akart a 
körúti barr ikádokra. Ekkor Harsányi 
mint a hiúz, odaugrott és kikapta kézé« 
bői az aktatáskát^ Karinthy egész valójá« 
ban megrendült . Halálsápadtan farkas« 
szemet • nézett Harsányival. Kosztolányi 
előrehajolva, feszült izgalomban figyelte 
a borzalmas jelenetet. 

— A d d viSszà a táskámat! — szólt re« 
kedten Karinthy. 

— N e m adom,, t _ szólt Harsányi, — a 
vörösekhez intézet t t i tkos jegyzéket 
akarom látni. 

— Mindent tud tok? — kérdezte az 
áruló Karinthy, látva, hogy nincs me< 
nekvés. 

— Mindent, — szólt Kosztolányi vég« 
hetetlen, szemrehányó szomorúsággal. 

Ekkor Karinthy villámgyors mozdulat« 
tal zsebkést ránto t t elő és főbelőtte ma« 

gát. Holtan rogyott össze. így ért véget 
a forradalom árulója. Két társa megren« 
dűlve állott meg holt teste felett. Távol« 
ról idehallatszott az ágyúdörgés. Koszto« 
lányi felocsúdott . 

— Menjünk. Ma még sok dolgunk van. 
A keleti megyéket nehéz lesz lecsillapi« 
tani. 

És elmentek mind a ketten. Koszto« 
lányi a nemzettanács ülésére ment, Har« 
sányi pedig a biztos halálba a délvidékre. 

Dörgő taps következet t erre. Mer t 
közben az a j tókba gyűlt az egész Pesti 
Napló. Ugy nézték a forradalmat, mint 
a legpompásabb színielőadást.. 

" v 

Bar toss Olga 
(A cimképhez.) 

Egy fiatal leány elindult Budapestről, 
hogy meghódítsa Bécset. Bartoss Olgá» 
nak hívják, a neve nem cseng ismeretle«1 

nül és jól hangzik azokban a körökben, 
melyek figyelik és szeretik a fiatal ta« 
lentumokat . Ahogyan jelentkezett , már 
meglepetés volt, ahogyan folytatta, csupa 
ígéret volt, egy tehetséges és nagyra törő 
fiatal leánynak Szimpatikus szereplése. 
Néhány pesti színpadon láttuk, min= 
denüt t sikerei voltak, a közönség szive«= 
sen és szeretettel fogadta. Tavaly a 
Royál«Orfeurrt Színpadán aratot t tapso* 
kat és úgy volt, hogy Pesten marad to«=. 
vábbra is, u j szerepekkel és u j sikerek« 
kel. Azután következet t a sórsfordulat , 
valami csodálatos iíS rej télyes véletlen 
folytán Bécs kezdet t érdeklődni Bartoss 
Olga iránt. Az t mondjuk Bécs, és nem 
tulozunk vele, valóban Bécs. Mert egy« 
szerre négy bécsi szinházi ember kezde t t 
érdeklődni Bartoss Olgánál, h a j l a n d ó 
volna«e bucsut mondani Budapestnek és 
elszerződni a császárvárosba. A leggyor« 
sabb, a jánlatában legnagvobb és rábe« 
szélőképességében legtehetségesebb a 
bécsi Ronacher embere volt, ő nem is tá» 
gitott addig, mig a fiatal művésznő alá 
nem irta a szerződést, mely szeptember 
elsejétől a kitűnő bécsi színpadhoz köti. 
így lett Bartoss Olga a Ronacher prima-
donnája , igy indult el a fiatal pesti mű« 
vésznő meghódítani Bécset. Egyelőre a 
Ronacher'oen, de máris vannak más cél« 
jai, tervei, neki Bécscsel és Bécsnek vele. 
Egy nagy operettszínház szeretné szer« 
ződtetni pr imadonnának. És mert bécsi 
szereplése siker tekintetében egyenes 
folytatása a pestinek, bizonyos, hogy a 
császárváros közönsége hamar megtanul* 
ja Bartoss Olga nevét. 

A BOR, MAJD A VÍZ DICSÉRETI 1672« 
bői, tábori mulatságra szánt játék. Cselek« 
ménye nincs. A katonai élet vaskos humora 
szól ki belőle és alig bizonyíthat egyebet, 
minthogy a téli táborozás pihenő napján a 
kuruckatonaság ilyen játékokkal tölthette el 
változatosság kedvéért az idejét. 
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Médi uj otthonában 
A Városi Szinház kapunyitása. 

A Vígszínház régen bezárta kapuit és 
még mindig kerestek jegyeket a Médi 
előadására. Azután a Vigszinház meg* 
nyitotta az u j szezont, a rendes darab* 
jait adta, de mindennap érdeklődtek, 
hogy hát mikor megy megint a Médi? 
És nagy örömmel fogadták a hirt: nem 
kell félni, fogják megint adni a nagyszerű 
Schubertíoperettet. 

Példátlan mértékben nyilvánult meg a 
Médi sikere a nyár elején. Hiszen akkor 
volt a bemutattója, amikor más években 
a szinház már zárásra gondolt, amikor 
egy fél ház már örömet kelt. És kitűnt, 
hogy a lehető legjobb számitás volt épen 
a rossz időre tartogatni a legnagyobb 
slágert. A közönség valósággal dőlt a 
Vigszinházba, amely vendégszerető falai 
közé fogadta a Városi Szinház együtte* 
sét. A julius végéig tervezett sorozat a 
legfényesebb eredményt hozta meg, és 
bizony sokszor gondoltak közben arra is, 
hogy nem volna szabad bezárni a szin* 
ház kapuit. Viszont lehetetlen volt meg* 
tagadni a közreműködőktől a nyári szű* 
netet, a szinház sem maradhatott alapos 
tisztogatás nélkül, aztán meg minden 
egyes jobb szereplőnek kötelezettségei is 
voltak augusztus folyamára, egyszóval 
bele kellett nyugodni abba, hogy a Mé* 
dit pihentetni fogják. 

Pedig az utolsó előadást is olyan táb* 
lás ház előtt tartották meg, hogy aznap 
egyetlen jegyet sem adtak el: mind elő* 
vételben kelt el. 

Akik azt jósolgatták, hogy a Három a 
kislány sikere nem ismétlődhetik, hogy 
sohasem sikerülhet egy színházi csoda 
megismétlődése, ugyancsak felsültek. Ki* 
tünt, hogy a Médi tul is tett a Három 
a kislányon, amelynek előadásai az első 
szezonban csak julius közepéig tartottak. 
A Médi zenéje rohamosabban hódított, 
mint a Három a kislány nótái és hódita* 
nak most is. Ahol zongora van és ahol 
cigány játszik, felcsendül a mélabús dal 
arról, hogy Elnémul a hangom, nem is 
keresem, vagy a pajkos Idekukkants, 
odakukkants, vagy a tüzes török induló, 
amelyből ügyes fogással csárdást csinál* 
tak a szerzők, felbúg a bájos bölcsődal 
és jár ja a többi szebbnél*szebb nóta, 
amiket Lafite Károly a művész intuíció* 
jáVal, a színházi ember egészséges érzé* 

kével állított és illesztett össze. 
Pécky Erzsit, akit már előbb is szive* 

sen látott a közönség, a Médi sikere a 
legelsők sorába emelte. Ma már senki* 
sem tesz tul raj ta népszerűség dolgában. 
Kecses, elegáns a megjelenése, a hangja 
pedig az operai mértéket is bőven eléri. 
Kerényi Gabi szinte féktelen tempera* 
mentumu grófnője bizonyára túltesz a 
szerzők álmain is; hiszen ők csak olyan 
magyar grófnőre gondoltak, akit valamely 
bécsi énekesnő fog kreálni; Gabi, a kis 
kolozsvári lány pedig megmutatta, ho* 
gyan kell igazán imp^etuózusan rászólni 
a fiatal emberekre: 

— Akarom, akarom, ez a szó hatalom... 
Pálmay Ilka szereplése volt a Médi 

egyik legszebb mozzanata. Az „aranyos' ' 
mindenki örömére jelent meg ismét a 
színpadon és remélhetőleg még sok di* 
csőséget fog szerezni. Vendrey Ferenc 
visszatérése is valóságos főnyereménynek 
bizonyult. Az ő Tschöll papája talán a 
legkedvesebb alakítása a legutóbbi évek 
operett*szdnészetének. 

A régiek mellett rendkivül kedvesen 
bontakozott ki a kis Palásthy Irén, aki 
egy dallal is beleénekelte magát a közön* 
ség kegyébe. Erre már nem volt szük* 
sége Galetta Ferencnek, aki újdonságról* 
újdonságra jobban hódított és aki tiz 
hónapon keresztül úgyszólván nem ke* 
rült le a Színpadról. Nagyon megérde* 
melte, hogy Gyopárosfürdőn kipihenje 
magát. 

Sziklay Jenő, Fehér Artúr is kivették 
részüket a dicsőségből és nem szabad 
megfeledkezni a cseppnyi Szécsy Ferkó* 
ról sem. 

Stoll Károly főrendező és Stephanidesz 
Károly nagy munkát végeztek a Médi 

Faragó Jenő a kislányával, Máriabesnyőn 
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Ki ez? 
Egy képet közlünk itt, mely* 

ről csak 'annyit árulunk el, 
hogy egy kitűnő és népszerű 
művészünk fotográfiája 1890* 
bői. Az olvasó feladata, hogy 
e 28 év előtt készült fölvétel 
alapján kiderítse és m egállá* 
pitsa, ki ez? A játék kedves., 
de a fejtörő nehéz, közel há* 
rom évtized alatt sokat váltó* 
zik az ember és bizonyos, 
hogy a művész mai eredetije 

. csak nagyon homályosan ha» 
sonlit az akkori fotográfiához! 
H(angsulyozzuk: ez a kép 
1890*benl tehát 28 év előtt ké* 
szült. Akik kitalálják a rej* 
télyt, azok megkapják a mű* 
vész mai fotográfiáját saját-
kezű aláírásával. A titok meg* 
oldását a megfejtők nevsorá* 
'al együtt a Színházi Élet 
szeptember ' 14*iki számában 
közöljük. Beküldési határidő 
szeptember 74ke. 

Van valóban 
A nyár. 
Kezdődnek majd az őszi esték, 
Ilyen szép nem volt soha Pest még, 
Nincs holtszezon, mit szörnyen unok 
S megnyíltak a színházak, 
Kabarék és orfeumok 
És én boldogan találgatom 
Azt az egyet, 
Hová nem kapok én most majd 
Esténkint jegyet. 

* 

Bámuljon rája 
Ó, 
Nyájas olvasó, 
Mert ez a természet csodája, 
Ilyet még nem látott a világ, 
Az Aréna-uton a Fasorkabaréban 
Most nyilik a Cseresznyevirág. 

Mákvirág. 

Ahá, 
Már tudom, miért hllámzik a tömeg 
A Lipótköruton föl és alá: 
A Vígszínházban van most Baccarat. * 

Az égre! 
Mondom, itt az ideje már, 
Hogy végre 
Elmulóban 

körül. Nem hiába ömlengtek a bécsi 
szerzők, akik nem tudtak eléggé hálál* 
kodni a Médi elsőrendű és mintaszerű 
interpretálásáért. 
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„99", ez a cime a Phönix»filmgyár idei 
első újdonságának, amely az augusztus 
hó 31»én megnyíló Roy ah Apolló műsora 
keretében kerül a közönség elé. A furcsa 
cimü négyfelvonásos bünügyi rejtély 
szövegkönyvét Siklósi Iván, a Phönix» 
filmgyár művészeti igazgatója és drama» 
turgja irta, akinek fantáziája bravúros 
szcenikai ötletekkel tet te különösen ér» 
dekessé és értékessé ezt az egyébként is 
elsőrangú mozgófényképet. A darab té» 
májáról semmit sem árulhatunk el előre, 
mert azt meglepetésnek szánja a gyár. 
A film rendkívül izgalmas menetű cse» 
lékménye egy zseniális ötleten épül fel. 
A mindvégig érdekfeszítő, bonyodalmas 
és fordulatos film végső megoldásában 
a szenzáció erejével fog hatni. Kertész 
Mihály rendezte a „99"»et bámulatos 
rutinnal és stílusosan. A darab főszere» 
peit Várkonyi Mihály, Szerémy Zoltán, 
Balassa Jenő, Lugosi Béla, Réthey La» 
jos és Cary Lotte alakítják kiforrott 
müvészetük legjavát adva ezúttal is. CARY LOTTE—LUGOSI BÉLA 

„99" Phönixifilm 

RÉTHEY LAJOS, BALASSA JENö, SZERÉMY ZOLTÁN, LUGOSI BÉLA 
„99" Phönixzfilm 
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77 kivándorló 
Szinmü 3 felvonásban, irta Herczeg Ferenc 

Előadja az Omnia-
augusztus 29-től szeptember 8-áig 

A Kivándorló Herczeg Ferencnek a 
Vígszínházban példátlan sikert aratott 
műve. Ezzel a fényes attrakcióval indítja 
útnak az Uher*filmgyár idei produkcióit, 
amelyről szenzációs hirek keringenek a 
filmszakmában. Az Omnia ezidén augusz* 
tus 29*én kezdi meg előadásait és az 
Uher*filmgyár méltányolva az Omnia 
törekvéseit, eredeti térvétől eltérőleg 
október helyett már a megnyitáshoz bo» 
csájtotta az Omnia rendelkezésére a 
„Kivándorlót", az uj szezon egyik leg« 
nagyszerűbb filmjét. 

À filmet Sas Ede, az országos hirü iró 
dolgozta át filmre és a Berlinből hozzánk 
szakadt Louis Neher rendezte. Amire a 
színpad nem képes, a természet ragyogó 
szépségeit a film pazar módon pótolja, 
cselekménye igy még megkapóbb és 
közvetlenebb. A brilliáns rendezés a 
legnagyobb problémákat bravúros ügyes* 
séggel oldotta meg. Minden jelenet a 
néző elragadtatását váltja ki, egyik je* 
lenet épugy, mint a másik, izgalomban 
tartja a figyelőt, amelynek érdeklődését 
mindvégig leköti. 

À képek kiállítása pazar, díszletei stíl* 
szerüek és ragyogók. A hires Uher* 
filmtechnika elragadóvá tette a filmet és 
ebben nagy érdeme van Virágh Árpád* 
nak, a gyár híres operatőrjének. Egy* 
szóval minden faktor összejátszott, hogy 
a Kivándorlóval az Uher*filmgyár na* 
gyot és tökéleteset alkosson. 

A Kivándorló főszereplői: Lábass Juci, 
Muzsnay Bella, Bakó László és Garam* 
szeghy Sándor. 

A K I S KAPUBAN. 

MATUSKA, Szomory Dezső darabja; az 
első premierje a Vígszínházban. Főszerepeit 
Góihné, Kertész Ella, Góth Sándor és Dalion 
Olga játsszák. 

BÁLINT ERNÁT, aki a Budai Színkörben 
a Tul a nagy Krivánon*ban vendégszerepel, 
Beöthy László a KirálytSzinház tagjai közzé 
szerződtette. 

A HEIDELBERGI DIÁKÉLET kerül szinre 
szombaton a Budai Színkörben Tanay Frigyes 
és Wirth Sári vendégfelléptével. 

A GRIFFMADÁR, Harsányi Zsolt darabja 
lesz az első újdonsága a Nemzeti Színháznak. 

A SEVILLAI BORBÉLYst készíti elő első 
reprizül Zádor Dezső, az Operaház főren* 
dezője. 

PALLAY A N N A ' TATRALOMNICON. 
Szent István napján fényesen sikerült tánces* 
tályt rendezett Pallay Anna, az Operaház tánc* 
primadonnája, Tátralomnicon, a Palace*szálló 

nagytermében. A művésznő abszolút tökéle» 
tességü klasszikus és modern táncait férje, 
Kurucz János zeneszerző kísérte zongorán. A 
kényes ízlésű nyaralóközönség diszes soraiban 
ott voltak a gróf Apponyi György, báró Pod* 

maniczk>T Endre, báró Guttmann Vilmos, báró 
Guttmann Arthur, Lukács László, Darányi 
Ignác és Krausz Simon stb. családok tagjai. 
A műsort Demény Arthur, a Népopera fiatal 

tagjának sikerült fellépése egészítette ki. Va* 
csoraközben belépési ivet adtak kézről*kézre 
az asztaloknál, amelyen sok*sok aláírás gyűlt 
öszze ,akik rögtön beiratkoztak a művésznő 
táncakadémiájára. Meg is jegyezte az egyik 
néző, nagy elragadtatással: Pallay Anna mű* 
vészi tánca az élő reklám. 
il Ii III Il illi»*i>*l > Il il < 1 ll̂ 'l 'it̂ Mtl'T 'tlM'l '̂ifc^ UJ » il' 
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Kálmán Jenő két verse 
Vers orosz hadifogságból 

A kedves „kis Kálmán", aki nagy res 
ménységgel és sok sikerrel indult el évek 
előtt a nagyság útján, hogy azután orosz 
hadifogságban kössön ki és tűnjön el — 
remélhetőleg csak átmenetileg — másfél 
év óta nem hallat magáról. A mult he* 
tekben irtunk róla és e cikk visszhangja 
nyomán ma levelet kaptunk dr. Deixner 
Vilmos főhadnagytól, aki együtt volt 
hadifogságban Kálmán Jenővel, de saj= 
nos, ő sem kapott hirt hosszú idő óta 
kedves bajtársáról. Deixner főhadnagy 
sértetlenül hazahozta naplóját, ebben 
két u j Kálmánsverset is, melyet ott a 
fogságban irt a kitűnő poéta és amelyet 
Thiesz Frigyes meg is zenésített. Itt ad* 
juk a két megkapó hangulatu poémát: 

A szergácsi nóta 
A szergácsi templom tornyán 
Sötétszárnyu varjak ülnek, 
A szergácsi foglyok között 
Feyer hadnagy hegedülget, 
Aranyhajú orosz kislány 
Sirva fakad a nótákon, 
Nem hallottak olyan szépet 
Se Moszkvában, se Szergácson. 

A szergácsi szép leányok 
Arra járnak mind azóta, 
Orosz kislány ne járj erre, 
Nem tenéked szól a nóta, 
Akinek szól, olyan édes, 
Nincsen is több a világon, 
Nem szült olyat orosz anya, 
Se Moszkvában, se Szergácson. 

A szergácsi foglyok között 
Mindenik szem könybe lábad, 
Magyar tisztek üzennek a 
Nótaszóval barna lánynak. 
Az a nóta még ma este 
Besuhan egy ablakrácson, 
Nincsen is több ilyen posta 
Se Moszkvában, se Szergácson. 

Orosz földön 
Orosz földön ébren, alva elkisér a bánat, 
Almaimban sirni láttam az anyámat. 
Hej! tudom, hogy palotával ezer 

[kincscsel várna, 
Hogyha minden egyes könnye igaz--

[gyöngygyé válna 

Hogyha minden egyes könnye igaz* 
[gyöngygyé válna, 

Ha betelne szinaranynyal minden üres 
[láda, 

Szűz Mária zsámolyához odaállna térden 
S minden kincsét, gazdaságát felkínálná 

[értem. 

B e í r a t ú s o f t 
Somogyi Mór zongoraművész vezetése 

alatt álló Zenekonzervatóriumban (Er= 
zsébetíkörut 44.) a beirások zongora», 
hegedűs, ének« és a többi tanszakokra 
megkezdődtek. Az intézet ezeken a tan» 
szakokon kivül teljes színpadi kiképzést 
nyúj t operára es operettre, melynek 
tanárai, Ferenczi Frigyes, a magy. kir 
opera rendezője, Joksch Irma, a prágai 
kir. opera első drámai primadonnája, 
Somogyi B. Carola operaénekesnő, akis 
nek számos növendéke a bel= és külföldi 
színpadok erőssége már, továbbá Ábrá-
nyi Emil, a magy kir. opera karnagya és 
Szirmai Imre, a Király=szinház művésze. 
A többi szakokon kizárólag államilag 
diplomáit tanárok a legnemesebo klasz* 
szjkus irányban oktatnak, 

A 24=IK ZÁSZLÓALJ műkedvelői gárdája az 
Alexandrovszki Wojtolov&zkisi színházban kas 
bérét rendezett. Közreműködtek: Fritz László, 
Vadász Jenő, Szeidler Sándor, Ungvár Bözsi, 
Klein Artur, Meduna Leó, Weisz Dezső, Vols 
gvi ,Vörös, Gurobi Gyula, DisSandri, Szeidler, 

petrik, Blaszberger. Tóth , Klein, Breier 
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Szibériai 
Magyar» színészet 
Irta Elek Vidor • 

Ezerkilencszáztizenöt októberében egy 
taskendi orosz nehéztüzérkaszárnya fürs 
dőjében pár pesti fogoly tiszt nagyot és 
merészet gondolt. Elhatározták, hogy a 
csudás keleti színekben pompázó moha* 
medán*szárd és vad*kirgiz őslakos* 
ságu orosz turkesztán főváros magyar 
kaszárnyájában szinházat játszanak a 
przemysli és kárpáti fogoly tiszteknek. 
Igen ám, az elhatározás egyhangú lelke* 
sedést váltott ki; szinház, magyar szin* 
ház e kemencelevegőjü, maláriás, idegen 
városban, de hogyan és miből?! Dara* 
bot kellett irni, zenét kellett csinálni, — 
hogy el ne felejtsem, — színészetet, sőt 
színésznőket faragni. 

Szilveszterre minden rendbe jött és 
ezer taskendi magyar tiszt tanúskodik 
erről: pesti Ízléssel és pesti művészettel 
lezajlott a taskendi magyar szinház első 
bemutatója. Soha ilyen szinházat! A 
színdarabtól a sugólyukig, a kabarészá* 
moktól a színházi függönyig, a zenétől 
a „zsöllyékig", a szuffittáktól a gukkere* 
kig, a női kosztümöktől a hangszerekig 
minden a fogoly tisztek verejtékes muiu 
kája. Felejthetetlen este volt, soha el 
nem mosódó élmény, amint a szinház* 
ban jelen volt oroszok fel akartak ro* 
hanni a színpadra, hogy kidobják a szi* 
nésznőket. A női szerepeket játszó fo* 
goly tisztekről ugyanis azt hitték, hogy 
valódi nők, már pedig hogy is lett volna 

* A szerző most jött meg orosz fogságból 
és érdekes cikket irt Az Estbe szibériai élmé* 
nveiről. 

Magyar színeszet Oroszországban 

szabad a fogólykaszárnyába nőnek be* 
jutni. Később megszokták az oroszok 
ezeket a fiu*szinésznőket, lassankint ki* 
alakult és rendszeresedett a szinházi 
élet, hetenként is volt már előadás, pon* 
tosan jártak a próbákra és mindenki 
komolyan vette a dolgát a hadnagy* 
szubrettől a — súgóig . . . 

A turkesztáni forró szinházi esték a 
40 fokos hőségben igazán forróak voltak 
és a komoly, nagy előkészületeket kis 
vánó „szinházi vállalkozások" helyett 
beérték a fogoly tisztek az apró kaba* 
rékkal, hangversenyekkel. 

Irodalmi értékű szinházi élet inkább 
Szibériában folyt. Ott a magyar tisztek 
a legtöbb táborban külön szinházat épi* 
tettek és nem egy szibériai színháznak 
olyan díszlet és jelmeztára volt, hogy 
akármilyen kis vidéki szinház me'giri* 
gvelhette volna. Léíkes- és egész napju* 
kat erre áldozó fogoly tisztek meglepő 
szinházi rutinra tettek szert, mindenki 
megtalálta a hajlamainak és készségei* 
nek megfelelő helyet és ambícióval man* 
kálkodott akár a kordinahuzogató, akár 
a dédelgetett naiva kellemes szerepében. 

Igen, a fiu*szinésznőknek, azaz a nőies 
fiuknak pompás dolguk volt. Szinte be* 
cézték őket és a helyi sajtóban (külön 
szinházi újság is jelent meg egy*egy na* 
gyobb táborban) magasztaló cikkeket 
irtak X. zászlósról, az „utolérhetetlen 
szemtelen Elzáról" vagy Y. főhadnagy* 
ról, aki „Góthnét is fölülmulta a Tájfun 
Iloná*jában". 

Ezekről a szibériai színésznőkről egész 
könyvet lehet irni. Micsoda szinházi kar* 
rierek születtek és tűntek le; t egy*egy 
fiu*szinésznőt „felfedeztek", „nagy nő" 
lett belőle, majd intrikák és ellenklikkek 
aknamunkájára „mellőzték" és „nem 

Magyar színeszet Oroszországban 
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kapott szerepet". Ott bent, a szöges 
drótkerítésekkel elzárt, börtönudvaros 
szibériai magyar garnizónban, addig ját« 
szották a foglyok ezeket a játékokat, 
hogy egészen beleszoktak, komolyan 
vették és elhitték, hogy nagy színészekké 
és valóságos színésznőkké nőtték k< ma* 
gukat. 

Bizony gyakran fonák helyzetek adód* 
tak a szibériai magyar szinészet körül. 
Mégis kedves volt minden a maga naiv 
nagyképüsködésében és hálát érdemlő 
az a végtelen jóakarat, amellyel egyesek 
bajtársaikat szórakoztatni akarták. Volt 
ott minden, ami egy valódi színházban: 
siker is, botrány is, bukás és elismerés. 

Játszottak orfcumosdit, utánozták 
Nagy Endrét, Steinhardtnak és Rottnak 
is volt követője, ám iróemberek és mű« 
vészi érzésű fogoly tisztek irodalmat is 
próbáltak szinpadra vinni — Szibériád 
ban: Strindberget, Schnitzlert, Aver* 
csenkot, Molnár=párbeszédes jeleneteket, 
Karinthy«humoreszkeket. Dobos Lászlói 
val Tokerámó szerepében előadásra ke= 

21. oldal 

riilt a „Tájfun"; Gábor Andor „Ciklá^ 
m e n t j é n e k nagy sikere volt és most 
márciusban az Amur mellett a „Doktor 
ur" „táblás házai" után a szibériai sze> 
zón slágere „Az ördög" előadása követ» 
kezett. 

A magyar színházzal természetesen 
minden fogolytáborban konkurrált az 
osztrák-színház és a német tisztek is 
szorgalmaskodtak a szinházasdiíjátszás* 
ban. Versenyeztek egymással, a láger« 
Írókkal darabokat írattak, a színészeket 
és „színésznőket" leszerződtették, a fog« 
Ívok között is ugy ment a játék, mint a 
„felnőttek" közt, mint az életben. Csak 
mégis kissé furcsa volt, hogy például a 
Móricz Zsigmond „Dinnyék" cimü jele» 
netében egy zászlós baritonján hallót« 
tam Medgyaszav Vilma bájos szerepét 
és sosem felejtem el, hogy az ördög 
első felvonása után a Varsányi Irén sze= 
repét játszó tüdőlövést kapott hadnagy 
kinai pipából amerikai pipadohányt esi« 
bukozott, amit a fogoly tisztek „Liebes® 
gabe"=ul kaptak a svéd vöröskereszttől. 

! 
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Tinódy Sebestyén, nem törődve a há* 
borgásal, mely szavait követte, e kije* 
lentés után távozott a kártyaszobából, 
felkereste megszokott karosszékét, s öt 
perc múlva oly nyugodtan elbóbiskolt, 
mint a csecsemő, akit édesanyja álomba 
lulajgatott. Czaki pedig visszatért lórum* 
partiejéhez, s egyáltalában nem válaszolt 
a kérdésekre, melyeket a titokzatos 
szerző ügyében intéztek hozzá. 

A klubjelenet után való nap délelőtt* 
jén, tizenkét álmos és zilált pillantású 
úriember reggelizik a Firenze városáról 
elnevezett irói kávéházban. Bár tizen* 
kettő körül jár az idő, valamennyien 
ugy érzik magukat, mint a hajnali utas, 
aki harmadfélórai alvás után szállt föl 
a vonatra. A korai fölkelés nekik a ren* 
des napi életükből való kizökkenést je* 
lenti, mert ők voltaképpen még el se 
igen tudják képzelni azt az embert, aki 
délután három órá előtt a külvilágban 
megjelenik. 

Mikor már mind együtt vannak, két 
u j alak jelenik meg a kávéház a j ta jában: 
az egyik a biblia*korszakbeli patriar* 
kákra emlékeztet bennünket, a másik 
azokra a keserüsségü kis koravénekre, 
akik tizennyolcéves korukban már vég» 
képp beteltek a földi mulatságokkal. 
Mindketten titokzatosan mosolyognak, s 
olyanféle kifejezés látszik az arcukon, 
mintha negyedórával ezelőtt találták 
volna föl az aranycsinálás technikáját. 

Mindnyájan együtt vagyunk? — kér* 
dezi Tinódy Sebestyén, aki ez alkalom* 
mai ugyanazt a, redingot*kabátot viseli, 
amelyben Széplaky Flórát, a negyven év* 
vei ezelőtt elhunyt művésznőt, az oltár 
elé vezette. 

Czaki ünnepies és szótalan, az arca 
kissé sápadt és megnyúlt, s izgatottsága 
lassanként oly fokra hág, hogy a kávét 
majdnem a -fülébe önti a szája helyett. 
Czaki nem válaszol a hozzáintézett kér* 
désekre, — látszik rajta, hogy gondola* 
tai mérhetetlen messzeségben járnak a 
füstös Firenze*kávéháztól. 

Végre mindenki végzett a kávéjával, 
az arcok ideges várakozással merednek 
az öreg bölcsre, s Tinódy Sebestyén, 
egy koromfekete szivarcsutakra rá* 

gyújtva, derűsen fölemelkedik a kávé* 
házi pamlagról. 

— Uraim —• mondja kissé elmésen, 
miután sikertelen kísérleteket tesz, hogy 
a szivarcsutak tüzet fogjon, — uraim, 
tegnap megígértük önöknek, hogy ma 
délben élő alakjában fogjuk bemutani 
önöknek az Omladozó falak és a Szivek 
szerzőjét. Amit egy gentleman kimond, 
az tudvalevőleg szentírás, s igy bizo* 
nyára tisztában vannak vele, hogy mind* 
ketten állni fogjuk a szavunkat. Kinek 
van önök közül egy megbizható zseb* 
órá ja? 

Egy fiatal ember, aki az Értsük meg 
egymást cimü napilap rendőri szenzációi* 
ról szokott gondoskodni, s aki egyéb* 
ként is vagyonos hirben állt kollégái kö* 
zött, némi önérzettel vett elő mellény* 
zsebéből egy viharvert ezüstórát. 

— Megfogadhatja, hogy ez még so* 
hase késett öt másodpercet, —- mondta 
bizonyos büszkeséggel. 

— És hány óra van önnél? 
—• Tizenegy óra negyvenkét perc, — 

szólott az Értsük meg egymást bel* 
munkatársa. 

Tinódy Sebestyén felemelte a hüvelyk* 
ujját , s igy folytatta: 

— Abban az esetben, ha most csak* 
ugyan tizenegy óra és negyvenkét perc 
van . . . 

— Nyugodtan mérget vehet, rá, hogy 
ennyi van, —• mondta a vagyonos hirben 
álló fiatal ember. 

— Akkor harminc, vagy legrosszabb 
esetben harmincöt perc múlva, vagyis 
pontban tizenkét óra és tizenöt perckor 
szemtől*szembe fogunk állni a titokzatos 
szerzővel. Hozattak ide kocsikat a kávé* 
ház elé? 

— Ha kocsikat nem is, de villamosról 
mindenesetre gondoskodtunk. A foga* 
taim sajnos, odalenn maradtak az ura» 
dalmamon, s igy fájdalom, csak kitü* 
nően funkcionáló villamosokkal szolgál* 
hatok. Magam is villamoson járok, mert 
mind a négy autómat elrekvirálta a ka* 
tonai hatóság. 

Ezt egy komoly, hirtelenszőke fiatal 
ur monda, aki csinosan keresett a lap* 
jánál, de elvileg nem tud elaludni addig, 
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mig egy árva rézfillér volt a zsebében. 
A társaság fölkerekedett és libasorban 

távozott a Firenze*kávéházból, s Tinódy 
Sebestyén vezetése alatt rohammal be* 
vett egy villamos kocsit. Mikor mind* 
nyájan helyet foglaltak az első perronon, 
az aggastyán igy szólott a kocsivezető» 
höz: 

— Az Országos Szinház elé hajtson, 
de lehetőleg egészen a kapu előtt álljon 
meg, mert a rheumás lábammal nem 
igen vagyok képes rá, hogy gyalogturá» 
kat megkockáztassak. 

Tiz perccel később az egész társaság 
némán haladt föl a homályos lépcsőn, 
mely az Országos Szinház irodáiba ve* 
zetett. Oly rejtelmes és izgatott pillán* 
tással haladtak felfelé, mint az összees* 
kiivők, akik egy zsarnok király életére 
törnek. 

Tinódy Sebestyén, aki mint egy vén 
pompes funébres*vitéz haladt a menet 
élén, egy kézmozdulattal félretolta utjá» 
ból a kíváncsiskodó szinházi szolgát. 

— ö n azt akarja tudni, jó ember, hogy 
milyen ügyben jöt tünk? Jelentse be a 
gazdájának, hogy a lengyel drszággyülés 
küldöttsége van idekünn, mely az igaz* 
gató ur őnagyságát tegnap szótöbbség* 
gel királylyá választotta. 

A szolga megcsóválta a fejét, eltűnt a 
kinyitott a j tó mögött, s igy fordította 
le magyarra az üzenetet: 

— Tizenkét tébolyodott vár az elő* 
szobában, akik alkalmasint most szöktek 
meg a Lipótmezőről. Jó lenne, ha a nagy* 
ságos ur a mentőkért telefonálna . . . 

Perkáty Zsolt kisietett az előszobába, 
de nagy meglepetésére nem bolondokat 
talált ott, hanem tizenkét közismert uri* 
embert, akiket nagyobbára személyesen 
ismert, s akik rendes körülmények közt 
Budapest gyilkosait, rablóit és sikkasz* 
tóit szokták kitüntetni a legmagasabb 
érdeklődésükkel. A furcsa küldöttséget 
egy póznatermetü öreg ur vezette, aki 
állítólag Mikes Kelemennel korzózott 
valamikor a Marmara*tenger part ján. 

— Hozzám jönnek az urak? — kér* 
dezte ai. igazgató elbámulva. 

— Csakis, — mondta Tinódy Sebes» 
tyén azon a tolvajnyelven, melyet az irói 
klubban használni szoktak. 

— Szent isten, csak nem találtak va* 
lan\j hullát a diszletraktárban? 

Az aggastyán fölemelte ismét hüvelyk» 
u j já t a levegőbe, aztán igy válaszolt: 

— Nem hulláról van szó, hanem ele* 
ven emberről, aki után nagyobb hajsza 

folyik, mint a legelvetemültebb gyilkos 
után. Ezt azonban nem intézhetjük el az 
előszobában, s igy kérnem kell, hogy 
bennünket a szentek szentélyébe bebo* 
csátani szíveskedjék. 

Perkáty Zsolt udvariasan utat nyitott, 
az i f jú ujságirók szó nélkül áthaladtak 
a Majorok dolgozószobáján, s félkörben 
megálltak az íróasztal körül, Tinódy Se* 
bestyén pedig kézenfogta Czakit, mint 
a nagyapa az unokáját , mikor az isko* 
lába beiratja. 

— Uraim, — kezdte halkan, miközben 
egy vesékbe hatoló pillantást vetett Per* 
káty Zsoltra, — igen tisztelt uraim, 
önök két esztendő óta hajszolnak egy 
agyafúrt egyént, aki eddig a legügyesebb 
detektiv markából is kisiklott. Ez az 
agyafúrt egyén nem más, mint a titok* 
zatos szerző, akinek műveit tiszteletre* 
méltó barátunk" a színházában bemu* 
tatta. Már*már ugy látszott, hogy sohase 
fogunk a nyomára akadni, mikor cse* 
kélységem és jelenlevő, if jú barátunk a 
nyomozást megkezdtük. Nem kenyerem 
a dicsekvés, — merem mondani, hogy 
ifjú barátunk sem él ezzel a kenyérre], 
— de ostobaság volna letagadni, hogv 
nem dolgoztunk minden ügyesség nél* 
kül, s most abban a helyzetben vagyunk, 
hogy a tettest az önök által képviselt 
nyilvánosság előtt leleplezhetjük. Fá* 
radtságunkat siker koronázta, s rögtön 
meg fogjuk nevezni azt a férfiút, akinek 
rejtelmes árnyéka már két hosszú év óta 
ott lebeg az Országos Szinház kulisszái 
között. 

Egy percig elhallgatott, — mindenki 
lélekzetfojtva figyelt rá, maga Perkáty 
Zsolt pedig a száját is nyitva felejtette 
izgatottságában, — aztán vagy husz cen* 
timéterrel közelebb lépett az igazgató 
Íróasztalához. 

— Kíváncsi rá, hogy ki a titokzatos 
szerző? — kérdezte diadalmasan a vén 
direktortól. Meg fog ajándékozni hu* 
szonöt virgónia*szivarral, ha a nagy tit* 
kot megfejtem önnek? 

— Százzal is, — mondta sápadtan az 
igazgató, mialatt az össze*vissza csorbult 
papirvágó kést a markai közé szorította. 

Tinódy Sebestyén kecsesen félkörbe N 

hajolt, s mialatt bal kezével a mind« 
inkább összegörnyedő Perkáty felé mu» 
tátott, a Pinkertonok és Sherlock Hol* 
mesek grandezzájával szólt a kollégái* 
hoz: 

— Voila, itt az az ember, aki a Szú 
vekset és az Omladozó falakját irta. 

(Vége következik.) 
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M Ô Z I K R Ô N I K A 
A rovatot .zerktïitl: LEHRER ANDOR 

Gombaszögi Frida 
a filmen 

Az idei magyar filmszezonnak egyik 
legérdekesebb eseménye lesz a Gomba* 
szögUfilmek megjelenése. Egy uj, de 
nagy ambícióval dolgozó filmvállalat 
hozza ki ezeket a képeket, amelyekről 
nemcsak a moziszakmában, hanem a 
nagyközönség körében is már igen so« 
kat beszélnek. A Rex-filmgy árról van 

szó, amely az u j szezonban négy hatal* 
mas filmmel lép a nyilvánosság elé. A 
négy kép cime a következő: „Átok 
vára", „Sundal", „Pokoltűz" és „Átko* 
zott sors." Az első ket tő öt felvonásos 
és már tel jesen elkészült, ugy hogy rövi* 
desen be is muta t j ák . A másik ke t tő is 
nemsokára elkészül. 

Az „Átok vára" és a „Sundal" igen 
érdekes és végig lebilincselő témájúak, 
amelynek feldolgozása nagy művészi 
sikere a fiatal vállalatnak. Főleg a Sun» 
dal számithat nagy sikerre, mert ér* 
dekfeszitő tar talmánál fogva különösen 
alkalmas volt a megfilmesitésre. A 
Sundal és az Átok vára főszerepét 
Gombaszögi Frida játssza, partnerei 
Gombaszögi Ella, Uray Tivadar, Ihász 
Aladár és mások. A darabot Hatvany 
Lili ötlete nyomán Fellner Pál irta a 
film számára. Ugyancsak Fellner irta a 
többi Rex*filmek szövegeit is. Fellner 
Pál ez év elején az „Árnyék ember" 
cimü regénnyel tűnt fel, legutóbb pedig 
a Magyar Szinház fogadta el egyik da* 
rabjá t . 

A Gombaszögisfilmeket Lajthay Ká* 
roly rendezte, akinek kitűnő és első» 
rangú filmalkotásai már a tavalyi sze* 
zonban is feltűnést keltet tek. La j thay 
rutinos rendezésével is bebizonyitot ta, 
hogy a magyar filmművészet nagy erőt 
nyert vele. A képek, fotóművészeti 
szempontból is elsőrangú alkotások, ra= 
gyogó és pazar kiállításuk pedig esemény* 
számba mennek. 

Az első magyar víg opera: „A csel". Irta 
Bartay András. Előadták Pesten 1837*ben, a 
Nemzeti Színházban. 

Az első magyarországi német nyelvű szinház 
megnyílt 1769 okt. 15*én, Sopronban. 

M Phönix-fi ím 
bemutatója 
Szeptember 3'tól 5-ig. 

A Phönixífilmgyár szeptember első 
napjain 3<án, 4*én és 5»én rendezi a 
RoyaLApollóban annak a hat filmnek a 
főpróbájá t , mely a nagyarányú és roha* 
hámos fej lődést jelenti a magyar filta? 
ipar amerikai méretű kialakulásában. 
Mindhárom napon 2—2 film kerül a fő» 
próba közönsége elé, szeptember 3*án 
Lulu cimen egy négyfelvonásos vígjáték 
és Mçlnàr Ferenc világhírű darabja, Az 
ördög, mely a filmfeldolgozásban négy* 
felvonásos lett. Szeptember 4*én A skor* 
pió cimü ka land já téknak lesz a főpró* 
bája, ez is két darabnak számit, mert 
két részből áll és mindegyik része négy* 
felvonásos. Szeptember 5*én a „99" cimü 
bűnügyi rej tély kerül bemutatásra a fő* 
próba közönsége előtt (ezt a darabot 
különben már szeptember 2*án játsszák 
az akkor megnyiló Royal*Apollóban a 
nagyközönségnek is) és akkor lesz a 
főpróbája a Júdás cimü négyfelvonásos 
színműnek is. 

A magyar filmipar föllendülése terem* 
te t te meg ezeket a filmfőpróbákat, me* 
lyeknek ugyanolyan nagy és érdekes kö* 
zönségük van, mint a színházi főpróbák* 
nak. Irók, ujságirók, művészek és mozié 
sok ad ják az ilyen főpróbák közönségét. 
A Phönix szívesen lát mindenkit a szép* 
temberi főpróbákon, akinek jogosultsága 
van, hogy oda jegyet kapjon. Ebben az 
irányban Siklósi művészeti igazgatójához 
kell fordulni, aki naponként 11—l*ig ta* 
lá 'ható a Projectograph részvénytársaság 
i rodájában. 

• i'i • I »iéukuji 
U J UHERsFILMEK. Az Uhertfilmgyár 

nagyszerű alkotásáról a Kivándorlóról 
a 32. oldalon számolunk be. Itt megem* 
litjük, hogy a gyár legközelebb elkészül 
az úgynevezett Kincs*sorozat második 
képével, a „Hazugság"*gal és a kétrészes 
„Bánya t i tka" cimü filmmel. Mindkét 
képet i f j . Uher ö d ö n és Louis Neher 
rendezik. Ugyancsak befejezéshez köz®* 
ledik a „Timár Liza" is. 

A Z A N D O R A FILMEN. Molnár 
Ferenc nagyhírű regénye, az „Arfdor", 
rövidesen filmre kerül. A regényt dr. 
Janovics Jenő dolgozza át filmre. 
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M harmadik műsor 
Nyári vállalkozásnak indult és ime, a 

szeptember sikerének teljében találja. 
Amikor május 17»én megnyilt a Fasor» 
Kabaré, senki se hitte volna, hogy szép» 
temberben fog u j műsort adni — s ime. 
a hihetetlen dolog valóra vált — itt a 
szeptember és a Fasor Kabaré harmadik 
műsorát alig pár napja mutatta be a kö» 
zönségnek. 

Ez a harmadik műsor teljesen egyen» 
értékű az első kettővel, ez talán mindea 
dicséretnél többet beszél. Az első két 
műsort egy»egy darabról nevezte el a 
közvélemény Vihar a Bakonyban és 
Hindu-herceg«műsornak, — és most, a 
harmadik műsornál zavarban van a kö» 
zönség és az igazgatóság egyaránt, mert 
két olyan darab is van a műsorban, 
amelyről el lehet nevezni az egész estét; 
és ez a két darab: Farkas Imre „Cse-
resznyevirág" cimü operett je és Balassa 
Emil „Sötét szoba" cimü egyfelvonásosa, 
ugy, hogy ezt a műsort el kell nevezni 
dupla névvel: Cseresznyevirág — Sötét 
szofca»inűsornak. 

A Cseresznyevirág kedves, hangulatos 
kis operett. Él egy szép, kedves kis lány: 
Edith, valahol a világban és boldog, mert 
szerelmes: a vőlegénye egy tengerész» 
tiszt, — Pál. Edith azonban gyönyörű» 
szép és egy öreg gavallérnak, Péternek 
is lángragyulad a szive. Amikor Pál, 
mint vérbeli tengerész, elmondja, hogy 
mielőtt megesküdnének, egy nagy utat 
fog tenni Japánba — Edith sirva marasz» 
talja, kéri, hogy maradjon idehaza, Péter 
pedig küldi, mert egyedül szeretne ma» 
radni szerelmesével. A veszekedés után 
Pál egy karosszókben elalszik és követ» 
kezik az álom, Japánban van, egy öreg 
házasságközvetitő házában (ez Péter) és 
egy gyönyörű gésának udvarol, Cseresz-
nyevirágnak (ez Edith). A boldogságnak 
hamar végeszakad, Pál észreveszi, hogy 
csak a pénzét akarják az élelmes sárga 
képüek és amikor elfordul, kinevetik . . . 
— itt vége az álomnak, Pál felébred és 
boldogan mond le a japáni útról. 

A muzsika legelsőrangu, a librettista 
Farkas Imre ép oly kiváló munkát vég» 
zett, mint a zeneszerző Farkas Imre. 

A kettős leányszerepben Szöllősy 
Rózsi, a kettős férfi szerepben Vendrey 
Ferenc és a tengerész tiszt figurájában 
Kertész Dezső produkál elsőrangú ala< 
kitást. 

Balassa Emil Sötét szobája nem más, 
mint egy orvos lakása, ahol ott találtuk 
a doktort egy férjes asszony barátnő» 
jével. Az együttes azonban csak rövid, 
szól a telefon, az orvost a külső váci« 
útra hivják egy beteghez. Az asszony 
menni akar, a férfi rábeszéli, hogy várja 
meg, feküdjön le a sezlónra, oltsa el a 
lámpát, pihenjen, amig visszatér. Alig« 
hogy elmegy az orvos, megjelenik a be» 
törő, aki hamis cimre elküldte hazulról 
az orvost, hogy addig a lakást kifossza. 
Az asszony felriad. A betörő, aki valaha 
jobb napokat látott, ismeri az asszonyt, 
három éve "szerelmes is volt bele, tüzes 
szavakba kezd. Az asszony játszik 
vele, hogy múljon az idő. Csengetnek. 
Az asszony fér je jön, keresi a feleségét. 
A h'Jí'Cvö „gentleman", e lbuj tat ja az asz» 
sconyt, vállalja, hogy ő az orvos, lecsil» 
lapitja a férjet és elmegy üres kézzei 
vele együtt, még a rózsát sem viszi el, 
amit az asszonytól kapott. Alig hogy el» 
távoztak, előbújik az asszony, meglátja 
az eldobott rózsát a kis asztalon, fel» 
veszi és megszólal: 

E l m e n t . . . és nem vitt magával 
s e m m i t . . . a szamár! 

Az asszony szerepében a kitűnő Jákó 
Amália, a betörő szerepében a vendég 
Rajnai Gábor és a férj figurájában a 
sokoldalú Bársony István legelsőranguak. 

Kis tréfák, blüettek, magánszámok 
teszik teljessé a műsort, amelynek szer» 
zői sorában Kőváryt Gyulát, Békefi 
Lászlót, Harmath Imrét, Lengyel 1st» 

vánt, Gács Demetert, Marthon Gézát, 
Erdélyi Patat Leót, Buday Dénest, 
Szentmiklósi Józsefet és Molnár Mihályt 
találjuk, előadási sorában pedig: Szöllősy 
Rózsit, Szász Ilonát, Vera Arankát, Mac 
rosi Adélt, Békefi Lászlót, Bársony 1st» 
vánt, Endrey Jenőt, Dénes Pált és Koncz 
Mihályt. 

WkL'ÊÊÊ 

BOLDOGTALAN HÁZAS» 
SÁG. A Pillangó főhadnagy 
egyik előadásán egy házaspár 
ült a földszinten. Az első felvo« 
nás után a fér j azt a meglepő 
kijelentés*: tette, hogy véleménye 

szerint Rátkai és Lábass Juci nem élnek bol« 
dog házaséletet. 

— Lehetetlen! —• hitetlenkedett az asszony. 
— Miből következteted ezt? 

— Hát nem figyelted meg az első felvonást? 
Rátkai Marcinak — jelenetei Tannak a felesé« 
gével. 
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n kis drAmmjrö 
M MELLÉNYZSEBBEN 
vagy 
Hogyan tehetek 24 óra alatt drámaíróvá 

t 
Titkos drámaírók 
használatára 
irta : 
HEVES1 SJtMDOR. 

TIZEDIK FEJEZET. 

A jellemek. 
A drámában tudvalevőleg jellemek is 

vannak, még pedig ahogy a legmegbiz» 
hatóbb dramaturgiák állítják: vannak jel* 
lemes jellemek és vannak jellemtelen 
jellemek. De ahogy már az történni szo» 
kott: a jellemes jellemeknek mégis csak 
inkább az életben vesszük hasznát, a 
színpadon sokkal nagyobb haszonnal fos 
rognak a jellemtelen jellemek, a kis és 
nagy haszontalanok, férfiban és nőben 
egyaránt. Nagy kár, de azért nem ke* 
vésbé igaz, hogy mennél jellemesebb vas 
lami, annál kevésbé érdekes és mennél 
érdekesebb, annál kevésbé jellemes. És 
hogyha igaz, hogy a tisztességes asszo» 
nyoknak nincs történetük, nem kevésbé 
igaz, hogy a jellemes embereknek nincs 
drámájuk. 

Persze a jellemes itt nem annyit je* 
lent, hogy valakinek jelleme van, hanem 
csak azt, hogy szép, polgári jellemmel 
rendelkezik . . . Minden színpadi alaknak 
kell, hogy jelleme legyen, a szónak érde» 
kes és hatásos értelmében. És ezt könnyű 
mondani, de nehéz megcsinálni. S olyan 
könnyű mondani és olyan nehéz meg» 
csinálni, hogy a legtöbb színdarabban a 
szereplők mí'ndig mondják, elmondják, 
felmondják, kimondják, megmondják, be* 
mondják a jellemüket, de abból, amit 
csinálnak, egészen más dolgok sülnek 
ki, ami pedig nagy baj. Mert nagyon szép 
ugyan, amikor a szereplő megjelenik a 
színpadon, bemutatkozik a közönségnek 
és elmondja, hogy ő kicsoda=micsoda, de 
a közönség ebben a tekintetben nem 
olyan könnyenhivő, mint a drámaírók 
szeretnék, s végül mindig azt mondja: 
Lássuk most már a medvét, vagyis a jel* 
lemet. 

Igaz, hogy a drámaírók — a kis rava» 
szok, akik mindig próbálnak túljárni a 
közönség eszén, ami elég gyakran sike» 
rül, csak sohasem tudni, hogy mikor: kis 
találták a módját annak is, hogyan lehet 
a jellemekkel dolgozni, ami nem cppen 

jellemes dolog. A drámaírók tudniillik 
évszázadok óta úgynevezett sztereotip 
jellemekkel szeretnek dolgozni, állandó 
figurákkal, amilyenek a sakktábla alakjai. 
Mert hiszen ha a sakktáblán is évszáza» 
dok óta lehet mozgatni és érdekesen 
mozgatni ugyanazokat az alakokat, miért 
ne lehetne színpadon is megcsinálni 
ugyanezt? Meg is csinálják. Mindössze 
is a ruha változik, meg némiképpen a 
beszéd, mert hiszen az élet és a divat 
minden tiz esztendőben uj szavakat és 
uj színeket vet föl a beszédben, amelyek 
úgyszólván a társalgás jellegét megvál« 
tóztatják. A szindarabirók tehát egész 
egyszerűen ennek az uj beszédnek a kön* 
tösébe öltöztetik a régi alakot, uj vicce» 
ket mondatnak a régi figurákkal, vagy 
akár a régi vicceket mondatják el velük 
uj fogalmazással és mindjárt megvan az 
úgynevezett „uj jellem''. 

Több, mint száz évvel ezelőtt például 
egy kis szerelmi jelenet igy hangzott a 
színpadon egy úr és egy asszonyság 
között: 

A hölgy: Hiában, hiában, a rózsa a 
szerelem képe; bájos, de tövises, miként» 
ha csak azt mondaná: Vigyázz, ne kapj 
hozzá hirtelen, mert hátha megszúr. 

Az úr: Aki már oly boldog, mint nagy» 
sád, annak csakis édes illatát nyúj t ja . 

A hölgy: Ah, báró úr, higyje el ne» 
kern, a rózsa keble is sokszor olyast rejt 
magába, amit nem képzelünk. 

Az úr: Mit akar ezzel mondani? Szi» 
vemet tüntettem ki azzal, hogy e buké» 
tát nagysád lábaihoz teszem s nagysád 
nem átallana kételkedni szivem igaz in» 
dulatában? 

A hölgy: Ah, báró úr, hiában minden 
ömledezés, hiában volt a tegnap estéli 
fogadkozás is a holdvilágnál. Oh fér» 
fiak! Férfiak! önség és változás az ele» 
mük! 

ö tven esztendővel később ugyanez a 
jelenet, ugyanezen férfi és ugyanezen 
hölgy között már következőképpen fes» 
tett: 

A hölgy: Ah, báró, ezekkel a rózsákkal 
akar behálózni engem. Nem is nyuloJt 
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hozzá ehhez a csokorhoz. Attól félek, 
hogy megszúrnám magamat. 

Az úr: Akibe annyira szerelmes az 
ember, mint kegyedbe — az már nem tas 
lál a rózsa közt t ö v i s t . . . Próbálja meg. 

A hölgy: Inkább nem . . . Vigyázzon, 
báró úr, hátha ezek a néma rózsák be* 
szélni is tudnak? 

Az úr: Mit jelentsen ez? Én kegyed» 
nek úgy adtam át azt a csokrot, mint 
egy igaz, őszinte vallomást és bánt, hogy 
nem hisz a szavamnak. 

A hölgy: De ha tudom, hogy nem volt 
őszinte hozzám s o h a ! . . . Tegnap este is, 
amikor a holdvilágban együtt jártunk — 
fogadkozott, esküdözött s én tudtam, 
hogy nem igaz. ö n is csak férfi. Férfi! 
ö n z ő és csapodár! 

1918=ban már ugyanis a jelenet, ugyan* 
ezekkel a szereplőkkel igy hangzanék a 
szinpadról. 

A hölgy: Ugyan, édes báró, maga ezek* 
kel a rózsákkal akar engem megfőzni?... 
Miért nem hozott egy csokor sóskát? . . . 
Ha engem nem is, de a sóskát megfőz* 
hette vonla . . . 

Az úr: Mit akar ezzel mondani? Azt 
hiszi, hogy ez a csokor nem őszinte do* 
log? Meg ha nem őszinte is, hát fontos 
az magának? Vegye el ezt a csokrot . . . 

A hölgy: Ugyan mit erőlködik, édes 
báró, azzal a kopasz fejével? Nekem a 
rózsacsokor éppen azért nem kell, mert 
olyan bután, olyan felháborítóan őszinte. 
Érti most már? 

Az úr: Mire céloz, maga édes? Én ide* 
jövök, olyan lüktető szivvel, mint egy 
gőzmasina és most kezdem észrevenni, 
hogy maga engem csak frocliz. 

A hölgy: Hát azt hitte maga, kis butus, 
édes kis tökfej, hogy én egy hajókiráns 
duláson bedőlök magának, csak azért, 
*iert véletlenül teli hold volt és úgy süs 
tött ránk, mint egy reflektor a Ritznél? 
Hiszen én már tegnap is keresztülláttam 
magán! Én már tegnap is tudtam, hogy ez 
a mai rózsacsokor — nincs kifizetve. 

A jellemzésnek igen hálás és legsürüb« 
ben alkalmazott módja, amely elsősors 
ban is a vígjátékokban fordul elő s krós 
• ikus alakoknál még eddig minden eset» 
ben bevált: az úgynevezett refrain:jellem; 
zés, amelyet kezdő drámaíróknak nem 
lehet eléggé ajánlani. Ennek tanulmányos 
zása ugyanis a legbiztosabb eredményes 
ket igéri. A jellemzésnek ez a módja rös 
•iden annyiból áll, hogy adunk vagy kis 
Keresünk, kitalálunk vagy átveszünk, még 

rövidebben és ridegebben szólva: átve-
szünk egy mulatságos, néha nem is ép= 
pen értelmes mondást, amelyet egy alak* 
kai, bizonyos időközökben, nem is in im 
dig értelmesen és nem is mindig meg* 
okolva: folyton ismételtetünk. Például egy 
idősebb férj, aki szereti ugyan, de 
annál jobban utálja a feleségét és mindig 
fél tőle: minden jelenetben ezzel a kér? 
déssel áll elő: Nem látták a feleségemet? 
. . . Amikor negyedszer, ötödször vagy 
tizedszer áll elő ugyanezzel a kérdéssel, a 
feleséget a háta mögé állítjuk s amikor a 
kérdés föltevése után megfordul, egy* 
szerre szembetalálja magát az annyiszor 
fölidézett rémmel. Francia irók majdnem 
minden darabba állítanak be egysegy ala* 
kot, ilyen mechanikával és a hatás rends 
szerint nem marad el. Finomabb módja 
ennek a jellemzésnek az, amikor az isméts 
lősórát az illető alak nem az egész dara« 
bon keresztül hordja a hasában, hanem 
csak egysegy jelenetben. Ennek a leghires 
sebb példája az, mit Molière csinált a 
Fösvényben, amikor Harpagon a leánya 
titkos imádójának elmondja, hogy a 
leányt férjhez akarja adni egy nagyon 
idős és nagyon gazdag emberhez, aki 
hozomány nélkül akarja elvenni. A sac 
rokba szorított imádó persze mindenféle 
érvekkel iparkodik eltántorítani Harpa* 
gon urat a szándékától, de a vén zsugori 
mindig csak ezt feleli: Hozomány nélkül. 
A harmadiknál már az egész szinház tó* 
hög. 

A legrégibb és leggyakoribb jellemzési 
trükk, amely_sohasem fog kiveszni a szín-
padról: abban áll, hogy egy ember való-
jában egészen más, mint aminek látszik 
Ez a szinpadi alakok kifogyhatatlan for« 
rása. A kenetes ember, aki való",aban 
lump, avagy becsületes, aki igazán gaz* 
ember, az erkölcsbiró hölgy, aki titok> 
ban kalandokra jár, a komoly tudós, aki 
éjszaka könnyüvérü társasággal mulat: 
sohasem fognak letűnni a szinpadról s a 
szinpadi figurák tipikus mintaképe C6* 
lestin, aki Fíoridor és Floridor, aki Célcss 
tin. 

KALDORY ISTVÁN zeneszerző zongoratan 
folyama immár negyedik évi fennállásit k i ' 
szönheti annak a lelkeiismeretes és alapos ta* 
nitásnak. amelyben a növendékek rés-zesülnek. 
Felnőtteknek csoporttanitás és esti tanfolyam, 
azonkívül magánoktatás. Beiratkozás délután. 

NADAS MARGIT, a breslaui operaház YOH 
drámai énekesnője, müvésziskolája szeptember 
15sén nyilik meg. II.. Toldy Ft»enc=ii. 41. 
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Men magáva l, drága jó Iwn ! 
( Gróf Lajos.) 

Rozmtjai Sándor. 

ZEBEHÜ9EK & SZIHBáZl ÉLET BOLTJABOB ] 
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Megírom önnek, tudom megbocsát. 
•Szegény szivem vergődött, nagyon fájt, 
S ne kérjen tőlem búcsúzó estet! 
Keressen másnál eztán szerencsit . . . 
Zokog egy lány! — Ön ne könnyezzen, 
A szive értem sose vérezzen . . . 

Ün szőke volt, — és mindig vidám; 
Isten magával drága, jó Iván . . . 

Refr.: Lehull a hó, asszony lesz belőlem, 
Többé nem kap hirt már én felőlem; 
Elfeledjük a sok nyári éjszakát. 

Isten vele, már többé sose lát. 
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Vigyázz a csókra 
Világhírű artisták a Télikertben. 

Augusztus harmincegyedikén nyílik 
meg a Télikert, mely a nyár folyamán 
sem tar tot t pihenőt, hanem Herminasuti 
nyári helyiségében nagysikerű műsorok* 
kai folytatta szezonját . 

Az őszi idény műsorainak megállapi* 
fásánál az igazgatóság fokozott figyel* 
met fordított a „magyar rész" összeálli* 
tására. „Vigyázz a csókra!" az első ope* 
cettujdonság címe, melynek zenéjét 
Barna Izsó, szövegét Balassa Emil irta. 
Borbély Lili, Antal Erzsi, Somogyi Rózsi, 
F. Lányi Irma, Gallai és Szécsi já tsszák 
a darab főszerepeit és mindnyájuknak 
bőséges alkalmuk van a nagyszerű ope* 
rettben arra, hogy sikert arassanak. 

Ezek a művészek még magánszámok* 
Icai is szerepelnek a műsoron, melyeket 
elsőrendű szövegírók és közismert zene* 
szerzők írtak a Télikert számára. 

Nagy gondot fordítot t az igazgatóság 
a. varieté»számokra is. Halmai Árpád 
igazgató egész nyáron utazgatott a sző* 
vetséges és semleges külföldön; bejárta 
az összes világvárosi varietékat és fára* 
dozásának méltó eredményeképen sike* 
rült is oly attrakciókat szerződtetnie, 
melyek szenzációsság tekintetében a bé* 
keévek világjáró artista*produkcióival 
vetekednek. Ilyen elsőrangú varieté*szám 
például Paquita, aki már békeidőben is 
világhírű volt az általa kreált tükör*tánc 
révén. A Télikert nem törődve a költsé* 
gekkel, szerződtette az artista*piac e két* 
ségenkivül legkelendőbb művésznőjét, 
aki a pesti közönséget is bizonyára épp 
agy meg fogja hóditani, mint a többi vi* 
tágvárosét. A 3 Denwers, a világ legjobb 
kötéltáncosai és Geissler's, a gummiem* 
berek is a megnyitó műsorban fognak 
fellépni, akikhez méltán csatlakozik két 
világhírű táncosnő táncszáma. Irene 
Werden-t a „Berliner Wintergarten"*ből 
csábította hozzánk Halmai igazgató; 
Jadwiga Swetana az általa először elő* 
adott „jellemtánc"*a révén lett világ* 
hirüvé. 

Az előadás egyik fénypont ja lesz 
Deutsch Haupt Erich, a drezdai opera* 
ház hires tenoristája, aki német dalokat 
fog előadni. Nagy érdeklődés előzi meg 
még Fanellá^t, a kitiinő gyorsfestőt, aki* 
nek produkciója azonban nem hasonlít 
az eddigi gyorsfestőkéhez. Számának ér* 

dekes csat tanója lesz a festett alakok 
megelevenedésf 

Egy pompás, eredeti magyar operett 
és egy sereg elsőrangú, világhírű varieté* 
attrakció, igy indul neki az uj szezonnak 
a T é l i k e r t . . . 

líj primadonna 
a Nemzeti (Royal) 
Orfeumban 

A pesti szubrettek száma megint sza-
porodot t : fővárosi művésznő lett Zöld--
helyi Anna, akit Aradról szerződtetet t a 
Nemzet i (Royal) Orfeum. A fiatal mű* 
vésznő gyors karriért csinált, két év 
előtt vizsgázott a Rákosi*iskolában és 
már a vizsgán feltűnt Beöthy László igaz* 
gatónak, aki ösztöndíjas tagnak a Ki* 
rályszinházhoz szerződtette. Zöldhelyi 
Anna ambicióját azonban nem elégítette 
ki a szerződtetés puszta ténye, ő játszani 
akart és ezért egy merész fordulattal el* 
ment vidékre, Aradra . O t t nagy sikerei 
voltak és a fiatal művésznő már forró es* 
ték emlékeivel gazdagabb most, hogy 
újra Pestre szerződött, ezúttal a Royah 
Orfeumhoz, melynek színpadán szeptem-
ber elsején lép föl először. 

Bemutatkozásán Zerkovitz Bélának 
egyik legújabb, nagyon finom, hangula* 
tos dalát, a „Minden csupa mirtusillaftot 
fogja énekelni. A Royal Orfeum igazgató* 
sága egyébként külön az ő részére egyik 
legelőkelőbb írónkkal u j operette*köny* 
vet is Íratott, melyben a közönség együtt 
tapsolhat majd az u j együttesnek: /íe* 
rendy Mancinak, Zöldhelyi Annának és 
D'Arrigo Cornélnak. Az u j operet te be* 
mutatójának terminusa egyelőre nincs 
megállapítva, mivel a Pitypalatv kisasz*-
szony sikere állandó és a darab állandóan 
a sorozatos előadások folyamán nőttön* 
nő, zsúfolt házak mellett megy a századik 
előadás felé. A szeptemberi műsor Zöld* 
helyi Annus bemutatkozásán kívül ki* 
tűnő artista számokkal kedveskedik, me* 
lyek közül különös megemlítést érdemel* 
nek: Ardea, klasszikus táncaival, Hob 
born, bűvös karikáival, Latoures élő báb» 
játékával és Carmelini, az ezermesterek 
királya. — Lieszkovszky Aranka Vecsey 
Ferenc legnépszerűbb szerzeményét, a 
„ Valse Triste"*t fogja táncolni, a. régi 
kedvencek közül pedig Solti Hermin, VU 
rágh Jenő, Papp János, Sándor Stefi és 
dr. Erdélyi Géza járulnak hozzá a műsor 
biztos sikeréhez. 
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n SZJNHßtZJ ÉLET 
KOZMEimm ROVMTM 

Rovatvezető : 
DP. Varga isívtín 
minden levélre válasmol 

Bőrápolás 
A civilizált Nyugat középosztálya a 

szellem művelésének mindent, még a sa* 
ját testét is alárendelte. Az orvosnak 
egyik fontos feladatává lett, hogy ne 
csak kimondottan a beteg, hanem a kuh 
tura által fejlődésében visszatartott, el* 
satnyult testet is ápolja s igy gyenge el* 
lenállását erősitse: mert csak ép testben 
van ép lélek. 

Csak az a test egészséges, melynek 
minden szerve ép. A bőre is. Hogy a bőr 
milyen fontos része az emberi testnek, 
már a rómaiak is tudták. Még máig is 
fennmaradt annak a gyereknek a törté« 
nete, akit aranyba öntve mutogattak a 
fórumon, s akinek a ragyogó köntös ha* 
lála lett: 

„Nem szellőzött a bőre!" 
Az egészséges testbőr megkívánja, 

hogy legálabb egyszer, de inkább két* 
szer egy héten melegvízben fürödjék 
meg. A hideg viz üdvös hatásának leg« 
szélsőbb hivei (akik közé magam is tar« 
tozom) nem tagadhatják el, hogy ahhoz, 
hogy a test bőre rugalmasságát, teltsé« 
gét a finom tapintatát megtartsa, feltétle» 
nül szüksége van meleg fürdőre. A hét 
többi napján igen jó hatású a hideg vagy 
legalább is szobahőmérsékleten állott 
fürdő. Persze a fürdéshez s általában a 
test tisztántartásához nemcsak viz, ha» 
nem szappan is kell, még pedig bősége« 
sen. És most felmerül az a kérdés, hogy 
milyen s melyik szappan ajánlatos. 

Ma, mikor alig lehet jó szappanhoz 
jtuni, túlságosan akadémikus értékű volna 
ennek a megvitatása s azt hiszem, leg» 
célszerűbb lesz ezt a mindnyájunk által 
annyira óhaj to t t béke nyugodtabb nap« 
jaira hagyni. Most legyen elég csak any« 
nyi, hogy szappan kell, mert ez az egyet« 
len szer, mely a bőrre tapadt és a test 
által kiválasztott zsiros anyagot vízben 
oldhatóvá s igy lemoshatóvá teszi. A 
szappan tisztitja meg a bőr kis pórusai 
s teszi lehetővé, hogy a verejték s a fagy» 
gyumirigyek váladékai kiürülhessenek, 
nehogy a váladék«pangás által pattaná« 
sok, mitesszerek szőrtüszőgyulladások s 
a bőr sok egyéb tisztátlanságai létrejöj« 
jenek. (Folytatjuk.) 

Mxenet 
Bertilly. A nyaka fehér lesz, ha mértéklete» 

sen használ egy kenőcsöt néhány hónapon át, 
melyet gyógyszertárban készíttessen el akként, 
hogy kis tégelynyi tejkrémbe néhány csepp 
tömény hydrogen hyperoxydot dörzsöltet el s 
ezt frissen használja. Ha pár napig áll a kenőcs, 
elbomlik és hasznos hatása elmarad. — Sze» 
gény kozák. Az arcápolásra vonatkozólag vala« 
melyik számban hosszabb cikkben felelek. 
Ugyanigy a hajápolásról is. A legdiszkrétebb 
s legfinomabb parfőmöt kinekskinek az Ízlése 
választja. Francia illatszerek hiányában nagyon 
ajánlhatom az „Olsinea" Sávolyt. — Rózsaszál. 
A Baysrumot csak előzetes szappan és vizzel 
való fejmosás után használja s ne sokat, mert 
az alkohol őszit. — Gondterhes. A homlokát 
a ráncok ellen masszálni kellene valami jó koz» 
metikai intézetben .Addig is vigyázzon s kér» 
jen meg valakit, hogy figyelmeztesse önt, ras 
lahányszor a homlokát ráncolja. 

' >11 * * 1 H > > ' I t > I * , ,11 

M Mborpalást 
Volt egy leány . . . Biborpalástra vágyott — 
s színésznő lett szegény. 
És elkezdődött csöppnyi életében 
a csöppnyi bús regény. 

Esténként haját hetykén kisütötte 
s kilépett boldogan 
a ragyogásba, hol a szónak szive, 
s a színnek árnya van. 

Csak egyikét szót szabadott néki szólni, 
csak egyikét árva szót. 
De mohón itta föl a fényt, mit mások 1 

sikere rája szórt. f \< 

S belémosolygott a boldog jövőbe, 
mely eljö egykoron, 
mikor majd égbe rántja a dicsőség: 
elefántcsonttorony . . . i 

S egy este csöndben elszorult a szive, 
reszketett keveset . . . 
— a színpadon egy tragédia dörgött —• 
és ő összeesett . . . 

. . . lement a függöny . . . És a hetyke hősnő 
a kis halott előtt 
bíborpalástját hódolón levette — 
és betakarta őt . . . 

Somlyó Zoltán. 
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Rákost Szidl 
első kritikáé 
1868*BOL ÉS 1870*BÖL 

A krónikás, aki a régi lapokat bön* 
gészi és sárga ujságfóliánsokban a ma 
•agyjainak első kritikáit keresi, megille* 
tődve áll meg a Fővárosi Lapok, a Hon, 
a Magyar Újság, az Ellenőr, a Vasárnapi 
Újság, és a Zenészeti Lapok köteteinél, 
amelyekben a kezdő Rákosi Szidiről ir» 
tak kritikákat. Nagy isten, a lapok is 
megszűntek rég — csak a Vasárnapi Uj* 
ság jelenik meg — és az akkor kezdő 
Rákosi Szidi művészete ma is friss, ra* 
gyogó, fiatal. 

Rákosi Szidi 1868. november 29*én lé« 
pett először színpadra a budai Népszin» 
kázban, Bérezik Árpád Fertálymágnás 
cimü vígjátékában Emma szerepében. 
Ezt írták akkor róla a Fővárosi Lapok* 
ban: 

„Fiatal és megnyerő alak, rokonszenves 
kanggal, értelmes arckifejezéssel. Helye* 
sen hangsúlyozott, tisztán ejté ki a sza* 
vakat s egész játéka eleven volt. Ez al» 
kalommal tette első színi kísérletét és 
ez a legjobban sikerült. Melegséggel és 
bensőséggel játszott , ami rendesen TíTá« 
nyozni szokott ily kísérleteknél. A közön* 
ség, — mely a kellemetlen idő miatt nem 
volt nagy számmal, — sokszor megtap* 
solta a fiatal tehetséget." 

1870. február 23*án a Tücsök cimü élet* 
kép Fanchon szerepében lépett fél e/ő* 
szőr a Nemzeti Szinház színpadán, mint 
a szini tanoda végzett növendéke. A 
Zenészeti Lapok ezt irta róla: 

„Minden jelenet bizonyitá, hogy gon* 
dosan tanulmányozta s helyesen fogta 
föl szerepét. Egyes részek, mozzanatok 
meglepően sikerültek. Alakja kedves, s 
a naiv leányszerepekre alkalmas. Helye* 
sen öltözködött, s az 5*ik felvonásban 
halvány arca, egyszerű fekete ruhája 
igen érdekessé tették." — Második fel* 
lépte áprilisban volt a Tüz a zárdában 
cimü vígjátékban Adrienne szerepében, 
megérdemelt sikerrel. 

A Hon, 1870. február 24*én : 
Tegnap — szerdán este — a szini ta* 

noda egyik tehetséges leánynövendéke: 
Rákosi Szidónia !.. a. tett e'?.ő színpadi 

próbát a „Tücsök" cimszerepébea, me* 
fyet majd minden fiatalabb színésznőtől 
láttunk már. Hálás szerep annyiban, 
mert a tehetség többféle oldala nyilat* 
kozhatik benne: Fanchon szilaj természet 
és meleg sziv lévén, most nyers, majd 
naiv, itt keserű, ott szentimentális. Ez 
elemeket egy kerek alakban hozni össz* 
hangba, oly föladat, melyet fiatal szini* 
növendéktől még nem várhatunk. Elég, 
ha egyes mozzanatok sikerülnek. Rákosi 
k. a. kétségtelen tehetséggel bir. Sokszor 
volt játékában természetesség és meleg» 
ség, de eleintén (tán az elfogultság miatt) 
Fanchon szilaj természetének alapvoná* 
sát nem fejezte ki kellőleg; a kitörések 
hangjait sem találta el eléggé. A szinmü 
második részében, hol a szerelem által 
változni, szelídülni kezd, sokkal több 
sikerült mozzanata volt; az utolsó felvo* 
násban pedig, midőn szilaj természeté* 
bői egészen kivetkőzve jelenik meg, az 
érzelmességet oly egyszerűen és termé» 
szetesen fejezte ki, hogy ezért sokkal 
inkább megérdemlé a tapsokat, mint az 
árnyéktáncban, mely után háromszor 
tapsolták ki. A k. a. kellemes, fiatal alak, 
kerekdeden mozog és értelmesen beszél. 
Hangja is van elég, kivált kisebb vig* 
játéki szerepekre, mert meg kell jegyez* 
nünk, hogy a „Tücsök"*re ma még nincs 
elég fizikai ereje. — Beszédmodorában 
van egy lényeges hiba, melyre figyelmez* 
tetnünk kell, hogy teljes erővel igyekez* 
zék leszokni róla. Ez a rövid e*betük 
dunántulias hegyezése, mely ártalmára 
van a tiszta beszédnek. Nézetünk sze* 
rint, a szini tanodában legelőször is az 
ily hibáktól ment tiszta beszédre kellene 
fektetni a fősúlyt, mivel a szavaló raű= 
vészetben ez a legelső kellék. Rákosi 
kisasszony elég fiatal és szorgalmas arra, 
hogy a kiejtés e hibájától aránylag rö* 
vid idő alatt leszokhatik. A közönség 
buzdító figyelemmel és tapsokkal kisérte 
játékát, amit meg is érdemelt, mert te* 
hetsége által hivatva van arra, hogy szí« 
nészetünkben — a gyakorlat tisztitó tű* 
zén átmenve, — szép állást foglaljon el. 

Magyar Újság, 1870. február 25*én: 
„Rákosi Szidi kisasszony a Nemzeti 

szini konzervatórium második tehetsó* 
ges tanítványa, tegnap este lépett föl elő* 
szőr a Nemzeti színpadon a „Tücsök"* 
ben. Rákosi és H elvei kisasszonyokat 
szokták rendesen példakép fölhozni, mi* 
dőn a konzervatórium életrevalóságához 
bizonyító okokat keresnek. És meg kell 
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vallanunk, ez ok eléggé plausibilis. Rá» 
kosi Szidi kisasszony szintén nem közön» 
séges talentum, sok értelemmel, s alkal» 
masint még több érzelemmel fölruházva, 
szerepének mélyén aknáz, alakítani 
igyekszik, — előadásában nyelve gyön» 
jéi t leszámítva, már is van sok routine. 
A közönség szívesen fogadta és buzditá» 
sának elismerő jelével halmozta el." 

Ellenőr 1870. február 25»én. 
„Rákosi Szidónia k. a. a szinészeti ta» 

•oda növendéke, tegnap lépett fel a 
Nemzeti Színházban mint Fanchon, „A 
tücsök"»ben. Kísérletét a közönség ked» 
vezően fogadta és gyakran tüntet te ki 
tapssal és kihívással. Rákosi k. a. bir a 
megkívánt kellékekkel. Alakja, hangja 
és mozgása rokonszenvesek, s bár felfo--
gásában nem sok önállóság volt, ezt 
kezdőnek nem rójuk fel hibául. Jó má» 
solás többet ér a rossz eredetinél, s a 
színpadon az önálló alakítás a művész 
•nérzetének legyen kifolyása. A kiasz» 
szonynak ajánljuk, hogy természetibb 
iátékhoz és tisztább kiejtéshez szokjék." 

Vasárnapi Újság, 1870. február 27. 
„Ismét egy fiatal színésznő sikerének 

voltunk tanúi, kit a közönség nem cse« 
kélyebb részvéttel fogadott, mint pálya» 
társát ezelőtt 3 héttel. Rákosi Szidónia 
k. a. a szini tanoda növendéke, tett kisér» 
letet Fanchon szerepében. Amily kevéssé 
»került az a magánjelenet, melyben ár» 
•yékával táncolt, éppen oly kitűnően 
játszott egy pár más jelenetet. Különö» 
•en azt, midőn a táncmulatságban össze» 
Hiz a falusiakkal, Landry védelme ellá» 
gyitja s a dacos, vad leánykából kezd 
szendévé átváltozni. Itt»ott, különösen a 
végjelenetekben némi bágyadtság öm* 
tött el játékán; szelleme élénkségét ugy 
látszik testi gyengesége korlátozta. A 
szerepet megbírta szellemi képessége, de 
nem mindenütt testi ereje. De mindez 
kevéssé jöhet szóba akkor, midőn áta» 
Iában tehetségről kell Ítéletet hoznunk. 
Valóban Rákosi Szidónia k. a. jeles te» 
kétség és szép reményekre jogosít. Ér» 
telmes. kifejező arca megnyerő, rokon/ 
»zenvet keltő; termetre nem magas, de 
könnyed, élénk s máris sok otthonosság» 
gal mozog s érzésben rezgő, hangsulyo» 
zása szabatos, legfeljebb kiejtésében hi» 
báztat juk a néha igen is telt szájjal ej» 
tett a és e betűket. Azonban legfőbb, 
hogy érzi szerepét s tudja hallatni a sziv 
hangjait. Kezdőnél ez mindig a leg» 

becsesebb tulajdon, különösen a mi szí» 
nészetünkben, hol a kezdők rendese« 
affektációval helyettesitik az érzést, s a 
nem kezdők gyakran némi közönyei«» 
ségben hiszik rejleni a művészi nyugid» 
mat." (Erődi Jenő.) 

Julia képe 
Madame Kató kirakatából 
Sok átcsatangolt éjjelen, 
Felém villog egy nászi fátyol, 
S egy hamvas arcot néz szemem. 
Körültem néma, síri csend ül, 
Csak szivem halk zenéje zendül 
A bánatos'bús éjszakán, 
És nézlek, nézlek, Júliám. 

És nézem képed és csudállak. 
Mint istennőket egykoron! 
Regényes Andalúziának 
Rózsája pírlik arcodon. 
Tekinteted szivembe csordul, 
Részeg vagyok, mint drága bortut 
És reszketeg és hallgatag, 
Sóváran nézem ajkadat. 

Hattyúnyakadra diadém kell, 
Fehér csuklódra drága lánc. 
Nekem csupán számodra ékszer, 
Egy színdús, indus lágy románc. 
A te utad rózsás-szegélyes, 
Enyém tövises és szegényes, 
Tied az élet igazán — 
Enyém egy kép csak, Júliám. 

Emléked kincses, szent ereklye. 
Egy bársonytokban őrzöm én, 
A képed itt lát éjjelente 
Az utca szürke, bús kövén. 
Szivem, arcom pirosra festi, 
És kérlek, kérlek, ne nevesd ki 
Az éjszakában álmodót, 
Bolond, szerelmes Rómeód ... 

Bródy László. 

MII MM í l l l l l l l l l L1 £ il 11 1 IV.. Régi p o s t a u t c a I I . 
I J U I 1 U M M l i l M S (Váci utca mellett) 

Belvárosi n ö i » v x u , c j czépséoapolás' 
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r o a r a s z i g r ^ m Telefon : 88—«8 Q y hajmunkák 
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MZ MPOLLO KMBMRE 
SZEZONNYITÓ MÜSORM 

Csütörtökön adott bemutatót az Apolló 
Kabaré, Budapest egyik legkedvesebb he» 
lye és azóta nap»nap után arról beszélnek, 
hogy milyen kedves, ötletes, és vérbeli 
kabaré=műsor a premier, amely nem akar 
több lenni, mint kabaré, de amely ennek 
igazán legelsőrangu. 

A hangulatot, az arcizmok mosolygó 
vonásait előkészíti az újra sorompóba ál* 
lott Köváry Gyula konferansza, amely 
belékapcsolódva az aktuális eseményekbe, 
vidáman figurázza ki ennek minden sze» 
replőjét. 

A műsor gerincét, amelyről a műsort 
elnevezni lehetne, A négyes fogat, Kö= 
váry Gyula és Marthon Géza operett je 
alkotja. Az operett, a libretto és a mu» 
zsika nagyszerűségén tul még egy harma* 
dik tulajdonságával hódit: a kiállításával. 
Az Apolló színpadát a szünet alatt átala* 
kitották, a szinpad nagyobb lett, hatal» 
mas, nagy díszleteket lehet belé állítani 
— szóval igazi hangulatot teremteni. A 
darab cluja Németh Juliska, ez a nagy* 
szerű művészasszony, akinek sokoldalú 
talentuma minden este világit. Az ope» 
rettben mutatkozik be a kabaré uj bon» 
vivanja, Poór Miklós. 

A műsor további darabjait mind Kős 
váry konferálja s ezek között első helyen 
áll Nádas Sándor nagyszerű szatírája, az 
Inde Binde, amelyet Köváry Gyula és 
Haraszti Mici játszanak esténként hars 
sogó derültség mellett. 

Sorban a harmadik, de az előbbiekkel 
egyenrangú Liptai Imre kis tréfája, a 
címe Megjött a pótlék, egy kishivatalnok 
életének rajza a kis darab és Magyary 
Lajos kapott benne hálás szerepet. 

Köváry Gyula elemében van ebben a 
műsorban. Háború az Olimpus kávéház» 
ban cimmel irt még egy zenés blüettet is. 
előfordulnak benne az összes olympusi is» 

tenek modernizálva, a világháború ese« 
ményeibe beáliltva. Képzeljük, mennyi 
vidámság származik ebből. A zenét — 
Offenbach legkiválóbb dalaiból állított« 
össze Erdélyi Patat Leó, a kabaré k i tüni 
karmestere. A blüettben mutatkozott be 
nagy sikerrel Nagy Magda, aki hosszú 
pihenés után újra visszatért az Apolló'ba, 
mellette a szerző, Köváry Gyula és Bo« 
ross Endre játszanak nagyon jó és vi» 
dám szerepeket. 

Rózsahegyi Kálmánnak Harsányi Zsolt 
irt egy nagyszerű szerepet, a Szegény be* 
te g ember cimü kis darabjában. 

Szerepel a műsoron még egy külföldi 
bohózat is, amelyet Hervay Frigyes 
fordított szokott biztonsággal, a cime 
Gyerekjáték, a szereplők Haraszti Mici 
és Mály Gerő. 

A magánszámok élén Németh Juliska 
áll. Zilahy Lajos és Balassa Emil szőve» 
geire Buday Dénes és Marthon Géza írt 
muzsikát. Magyary Lajos számára Har-
sányi Zsolt irt egy kupiét a spanyol=nát» 
háról, Gózon Gyula pedig szokott lirai 
dalaival ér el hatalmas sikert a nézőtéren 
és a leányszivekben egyaránt. 

Nagy Magda, a megtért kedves mű» 
vésznő, mint dizőz mutatkozik be nagy-
sikerrel, ugyanezt kell mondani Margó 
Boriskáról, a Rózsahegyi iskola növendé-
kei közül kikerült művésznőről. 

. -Jjl SZERENCSÉS SZÍNÉSZEK. A 
Fővárosi Orfeum megnyitó mü< 
sorának szünetjében vidám han» 
gulat uralkodott a kulisszák mö» 
gött. Pufi azt a kérdést vetette 
fel, hogy kik Budapest legsze» 

rencsésebb színészei? Hunyadi, Hollós Terus, 
Szepesi találgattak, de mikor egyik sem ta* 
lálta el a helyes megfejtést, Pufi kirukkolt a 
megoldással: 

— Budapest legszerencsésebb színészei mi 
vagyunk, a Fővárosi Orfeum tagjai. Mi Négy 
heti szabadsággal kezdtük el a szezónt. 
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Halló, ml ufság? 
TÜZÉRNAP A MARGITSZIGETEN. A 

Budapesten állomásozó összes tüzérezredek 
augusztus 31»én „Tüzérnapot" rendeznek öz* 
vegyeik és árváik javára. A fővédnökséget 
Auguszta főhercegasszony volt szives elvál* 
lalni. Az ünnepély szenzációsnak Ígérkezik, 
délelőtt a gyermekek számára gyermekünne« 
pélyről gondoskodott a rendezőség. Délután 
sátrakban, trafik, élelmiszer és más apróságo» 
kat adnak el. Öt órakor kabaré lesz. Péchy 
Erzsi, Komlóssy Emma, Kurucz János, Békeffy 
László stb. felléptével, utána hangverseny, 
majd féltízkor az Operaház ballettkara Zöbisch 
ballettmester vezetésével tart előadást. Lesz 
tűzijáték és tánc. Az előadásokra jegyek kap» 
hatók a rendezőség helyiségében, Vácisutca 20. 

AZ „URI DIVAT", Molnár Ferenc nagy* 
•zerii vígjátéka, amely tavaly nemcsak a mi 
Nemzeti Színházunknak, hanem a bécsi 
Deutsches Volkstheaternek is egyik legna« 
gyobb sikerű újdonsága volt és azóta már be* 
járta az összes osztrák színpadokat, „Herren« 
node" cim alatt, első újdonsága lesz a majnas 
frankfurti Neues Theater őszi szezonjának. 

A „JÓZSEFVÁROSI KABARÉ" (VIII., 
Szerdahelyien tea 14.) megnyitóselőadása zajos 

tetszést aratott; a publikum, mely zsúfolásig 
megtöltötte a kabarét, hálásan és sokat tap« 
soit a közreműködő tagoknak, különösen Tom* 
bor Olgának, Sz. László Gizinek, Gyöngyösi 
Midnek, Fekete Erzsinek, Selmeczinek, KáÜay= 
nak, Orosznak, Pórfinak, a széphangu Kálmán! 
nak és Sebestyénnek, ügyesen táncoltak a 
Deák=nővérek. A kitűnő rendezésért dicséret 
illeti Dancsházi Sz. László igazgatót, a Nem« 
zeti Szinház fiatal, tehetséges tagját. 

G U T H I S O M A N É , a k ivá ló én<k= 
mes t e rnő . Előkelő i sko lá ja úgyszólván 
egyedül álló a m a g a n e m é b e n . Tizenöt* 
éves m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e : egész 
sora a p r i m a d o n n á k n a k és hangverseny* 
é n e k e s n ő k n e k . 

KIS KOMÉDIA (A KRISTALY*PALOTÁ= 
BAN). Fenti cimmel uj orfeum nyilik meg 
szeptember l*én a főváros két legkedveltebb 
komikusának. Steinhardtnak és Rottnak igazs 
gatása alatt. Bár e két név már magában 
is biztosítja az u j vállalkozás előrehátható nagy 
népszerűségét, az igazgatóság gondoskodik 
arról, hogy a megnyitás alkalmával szinrekerüKi 
műsor minden egyes pontja mulatságos, szó* 
rakoztató s a mellett nivós legyen. A műsor* 
ból különösen kiemelhetjük a Csemeteszesz 
és a Geschäft ist Geschäft cimii egy felvoná* 

I •ii'̂ » • »htnl—1 > tu t innot j r»«>i i » r II MI »I iTmrui 

NAGY MIHÁLY 
DROGÉRIÁJA, Budapest, V., Váci-ut 4. 

Telefon : 160-96. 

Baappanolí, Illatszerek, kötszerek, 
itéziartasi cikkek legolcaobh» be-
vásárlási fonása. — Hu'iafeffcék 
minden szinben kapható. 

PINT&R ESZTER 
nfii diwatterme, tf„ Báiwány-U. IB. I. 

Hajszálakat végleg eltávolít „KIjARISS" Kaeh 
6s Hörtttxfty kozmetikai intézeío 

_ Mindonaemä szépséghibák keüeltíe., 
SHepiőeltávolitá», íánco!: kisimítása, arcgőzölés és aromasszás 
jutányos bérletben. Budapest Vil.t Alcoissy-utoa 3 s« 
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J jenes Béla és Kober Leó 
Előfizetési ir negyed-
évre 7 korona. Kiadd» 
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llölgyfasfrássíg'í'sns 
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R A d n y n t e » M. 

t i 
Hi 

figyelmébe! 
Levéibélyegelr a legnagyobb ritkasá-
gokig áilxTidóan óriási választékban. 
PAPE ili.IKZ bélyegüzletében, 
Budapest, Semin«lwcis>a. 7 

ükedvefők 
kis tréfák <Karinthy, Harsány!.) 

Gábor Andor, Kővári stb. 
MegTcmiefixtők a Szinházi Eiet kiadóhlvaiaiátan. 
L sorozat, 10 darai) ára K 330, II. torozat, 10 
Asrob úta K 4.50. az összes előzetes beküldése elle-
Híbía bérmentve azonnal meskflídi a kiadóhivatal. 
3<.<Uj>e»t, VII., ka., Erzsébet'körot Z8. iaim. 

MOLNÁR FERENC UJ REGÉNYE 

AN D O R 
Megjelent és a Szinházi 
Elet boltjában kapható 
vagy megrendelhető. 
A 624 oldalas . 
hatalmas kötet 1 í 
ára: Korona A ' 

Megrendelésnél 
65 fillér portó. 
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so« darabokat. A magánszámok, külföldi szá= 
mok a lehető legjobban vannak összeválogatva. 
A társulat elsőrangú tagjai: R. Türk Berta, 
Steinhardt Mary, M. Tesztóry Lya, Schind» 
lerné. Szik Lujza, Szamossy René, Csabav 
Rüske, Lénárd Béla, Kövessy Lajos, Pásztor 
Zoltán, Sugár Lajos, Gömöri Jenő. Karmester: 
Rajna Sándor. Az első hétre már az összes 
jegyek elkeltek. 

KRAMER LEOPOLD, a bécsi Deu» 
tsches Volkstheater tagja, a mi közön» 
ségünknek is jó ismerőse színházból és 
moziból, a legközelebbi jövőben meg» 
válik a Volkstheatertől, sőt elköltözik 
Bécsből és a prágai Deutsches Theater 
igazgatását veszi át. 

ERÉNYINÉ — Rossi Rosina operaénekesnő 
— énektanárnő hazajöt t nyaralásából és férje, 
Erényi R. Antal énekmester»zeneszerzővel 
egyetemben, 1918 szeptember 4»én megkezdi 
az énektanítást. 

DR. L A D Á N Y I N É Gedeon Mariska művész» 
tanárnő énekiskolája szept. 9»én nyílik meg. 
Lelkiismeretes tanítás, gyors előmenetel, mér» 
sékelt tandij . Próbaéneklés díjtalan. Jelent* 
kezni lehet: VIII.. Baross»utca 75. Telefon: 
József 69—14. 

Színházi képrejtvény 
e t e r SOLTJA 

g : - — g —-

I S ) r 

í 

m 
, ! 1 ! 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. díj : Egy magyar író színmüve. (E hete» 
Herezeg Ferenc Árva László király ciipü mü< 
vét sorsoljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Taaay 
Frigyes fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij : Egy páholyjegy a főváros valamelyik 
színházába. 

A Színházi Élet 33. számában közölt rejt» 

DRASCHE-IÜZÁR ALFRÉD 
könyvei: 

Az az átkozott pénz . . . Regóny. ... K 6.— 
Egymás közt. Elbeszélések K ö.— 
Tüiipróba. Regény. Negyedik kiadás. K 10.— 
Enyém vagy. Regény. Negyedik kiad. K 8 — 
A nö és a kígyó és egyéb elbeszélések. K 3.80 
Boldogság. Színjáték 4 felv K 3.50 

Kaphatók a Színházi Élet boltjában, 
Budapest, VII. kerület, Erzsébetkörut 
29. sz. Postaköltség kötetenkint 55 fill. 

Egyetlen héten se felejtse el megvenni a 

BORSSZEM JANKÖ-t 
Magyarország legelső, legjobb 
humorisztikus hetilapját. — 
Felelős szerkesztő: Molnár Jenő. 
Művészeti szerk. : Bér Dezső. 

Egyes szára Főmunkatárs: Karinthy Frigyes, 
ára 60 íiilér. A lap munkatársa : minden 
Kiadóhivatal-: számottevő író és művész. E16-
V.József-tér 13 fizetés: negyedévre 7.50 kor. 

rr-iit fciadás. I MATHERS HELEN ! Il-ik SJmF: 1 

SÍSe: Rgymásiiözt 
A r a 8 k o r . K a p h a t ó a S z i n h á z i 

É l e t b o l t j á b a n , B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t . k ö r u t 
29 . — V i d é k i r e n d e l é s n é l p o s t a k ö l t s é g 5 5 fillér. 

A magyar kabaré îïzéves antológiája 
Összeállították : BALASSA líMIL ás K.MÚD TAMÁS 

A B o n b o n n i è r e 
A N a g v E n d r e - k a b a r e 
A M e d g y a s z n y - k a b a r ó 

legszebb dalai A B e l v á r o s i S z í n h á z legszebb da ai 
6s darabjai! A z A p o l l o - k a b a r é es darabjaiI 

Ara !) K 50 fill. Po»takSltsóg 65 fill. — Megrendelhet« a 
Színházi Élet boltjában, Budapest, Vli., Erzsébet-körut 29 

JÖN A R O Z S O N ÄY 

I 12 korona ! V H „ R r ^ b e t . k ö r a « 2 , j 5 5 f < I W r 

Pompás kivitelben megjelent a 

» S Z Í N H Á Z I É L E T « 
(bármely évfolyamra használható) 

BEKÖTÉSI T Á B L Á J A 
dombornyomásu födelén KOSÁRY EMMA fényképével, 
ára K 6, szállítási dij 50 fillér. A z összeg előzetes 
beküldése ellenében azonnal megküldi a kiadó-
hivatal : .VII. kerület, Erzsébet-körut 24. szám. 

Megjelent BE ^ _ B S s» jp 

• Ilii I n®y Knuanon s s s 
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véany megfejtése: „Egy gondolat bánt enge« 
met." Helyesen megfej tet ték 482»en. Hevesi 
Sándor dr. Görögtűz cimü müvét Bretter Ala* 
joa. Nagykanizsa; Solti Hermin fényképét 
Geley Kató, Népszinház»u. 44. ós a páholy» 
jegyet Benkó Jóska, Zugló»u. 21. nyerte el. 

Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megórzén 

sérc nem vállalkozunk.) 

Reménytelen. 1) 1889 jan. ll»én született, 
Magyarkanizsán. 2) Izr. 3) Nem színésznő. 4) 
Ha van tehetsége hozzá, bátran jelentkezhetik, 
a kevés előképzettséget pótolni lehet majd er« 
ayedetlen szorgalommal és ki tar tó buzgóság» 
gal. — Sziviügy. A kérdezet t müvészpár igen 
boldogan él, — nem válnak el. — Rózsi, Vén 
tes. 1) Nagyvárad. 2) Augusztusban nyílt meg. 
varieté»jellege van. 3) Igen. — Pinkerton. 1) 
Intim Pista majd megmondja. 2) 31. — Kő-> 
szívű. 1) 35, nőtlen. 2) 1876«ban született, szin« 
tén nőtlen. — N. J.srajongó. 1) Nőtlen. 2) Évi 
20.000 K. 3) 28. 4) Havi 100 K»tól feljebb. 5) 

» 4/»^» -A/T 

M E G J E L E N T 
VEÉR IMRE KÖNYVE 

lYGEIA 
ram Második kötet 

ElsC kötet, harmadik 
kiadás e kor. 
Második kötet , első 
kiadas 8 kor, 
Két kötet . . .. 12 kor. 

M e g r e n d e l h e t i a 
„cizinháii Klet" kl-
udóhivatíilában ISrzsé 
bet-kSrut 29. szám 

S HERCZES TESTVÉREK KS"* Újdonság 
LiFf. Katí-. ie« 

EíiSÖnEHBfl MdlKSÜÄPilltf.lTTEiREM 

MAZZANTINI LAJOS 
S Â T À N C A K A D É M I A J A 

Sal un, ballet, színpadi tilocok és moal-
kikéozéere növendékeket naponta felvesz 
IL karúiét, Fô-utee 12. fid 5—0. 

/ztt'aÚ/dxo/ 

8 hónapig tart. — S. M. A szinház gondnoká* 
nál, esetleg a ti tkárnál kell jelentkezni, a sze« 
rint, ahogy hirdetik a lapban. — Tjízérsapka. 
1) Lovaglósapka. 2) Volt . 3) 1896«ban született. 
4) Nem. 5) Wien, Apolló. — Kíváncsi Imre. 
Engel és Hors t irta, Hervay Frigyes fordította. 
— Cs. / . , Erzsébetfalva, i ) 29. 2) Elvált. 3) 
Vígszínházban. 4) 36 ezer K. 5) 8 év óta. — 
Romeo és Julia. 1) Nőtlen. 2) Balatonon. 3) 
Tervbe vette. 4) Évi 26.000 K. 5) Évi 36.000 K. 

Kárpáthy Zoltán. 1—2) 28.000 K. 3) 36.000 
K. 4) 18.000 K. 5) Esti 600 K. — Ez Pest. 
Kölcsön keli kérni. — T. Etelka. 1 - ^ — 5 ) Rk. 
2) Ref. 3) Izr. — Cs. M., Brassó. Szívesen to« 
•ábbi t juk a levelet. — Egri diákok. Garay Já« 
nos „Kont" c. költeményének travesztiáját . 
Csont c. alatt Pákh Albert irta és pedig egy 
hires régi színészről: Abday Sándorról. Az is>= 
mert vers igy hangzik: 

Három színész Létára tart , 
Éhenhalásra kész; 
Három komédiás előtt 
Csont a kóbor szinész 
Mind lumpok ők, mind rongyosak. 
Mind éhes hazafi, — 
Mint naplopókat Karcagon 
Elvert Abday. (Stb.) 

— VIII. gymn. 1) Tisztviselő. 2) Nem, - La< 
katos. Bármelyik orfeumnál. — Matild. A 

SZŰCSMESTER 
szőrmét fest. BORDI F. IMRE Vl.,Ó'U.tC<l / / . 

H A J S Z Á L A K A T 
végleg ntinyom nélköi villanykezelé6sel, arcfoltok szeplő és szemölcs végleges eltávolitaia. atchimlasztó. Fa'.ttanás, 
szeplő fehérítő krém és ptnler. Disskrét vidéki szétküldés. 
Tanítványon felvétetnek, nachhole Nővérek „Rosalie'* 
kozmetika intézet Bndapest. lilrälj-ntra 51., 1. 9. 

BENEDEK FRIDA F Ü Z Ő T E R M E I 
Király-«. M Damjanich-u. IS. 

Trsum J a k a b n i 
M A N I K Ü R - H Ö L G Y F O D R Á S Z 

Budapest, VIL, Dohány-». 1. 

egész lapon it, elinytj fsltttelek mel-
lett. LadAnylné taektaiárnö, 
Baross-ntsa 75. T.'le'on : József 69—14. 

Külföldi parfüm öM 
Ajánl"* iegíinomabb púrlümöket Ueíáatant -. (ílieva-
ller d'Oraay, Quelq«« tlear», Ambra Aatiçnc, Batsehari, 
Ijorigau 10.— K. Rózsa beiatMe. Hygieu CKjrpro, fhale, 
Vaderaeosm, Berenlssina, Kaira! miinvirAc, lbolja, Ideal, 
Khasana, leola bella, Lwrna, Bavaréia. Olgona, Gyöngy-virág, Akitoia, Orehidca pniUBüt 6.— K-ert dokinként, 
ntinvettel. — tyirtelep : Hyvarion í Comp. BgyedOU 
szétktlldési holy: Gross Antal kiviteli háza, Buda. pesten, VIII. kerület, József-kórwt 23. «law. 

[Lwwráieon puha gallér, ele-
^ a í , k ü í i t , házilag Mosható ! üyakKentíoiifiz Budapest,V.,Dcáit Ferenc-u.l4.Fiók: IV.,Kigyó-u.5.1 

(Klotild-palota) Árjegyzéket 20 f. bélyegért küldünk. | 
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postafőnöknél tessék panaszt tenni. — L. D., 
Devecser. 1) Margitsziget. 2) Magyar Színház. 
3—4) Apolló Kabaré. 5) Belvárosi Színház, — 
Szerelmes fonyódiak. 1) 29. 2) Igen. 3) Cime 
Operaház. — F. Z., Nagyszombat. 1898»ban 
lépett föl először. — Nyíri kislány. Nem ha» 
tagszik. — Sz. ]., Galgóc. Már régen meghalt. 
— Pozsonyi előfizető. Bodonyi, Huszár Károly. 
Fülöp Sándor, Róna Valér. 

Arvalány. 1) Ügynökség ut ján. 2) A körül« 
»lényektől függ. Leginkább ajánlkozás ut ján 
szerződnek, de előfordul, hogy az igazgató sze» 
mélyesen köti le a színházhoz a tagjait. 3) 3 
•vre. 4) Reményteljes. 5) Nyomdahiba. —• B. 
Gébor, Pinkafő. 1) Legalább 4 középiskola el» 
végzéséről szóló bizonyítvány szükséges a szi» 
•ipálvához és megfelelő intelligencia és a ma« 
gyár irodalom teljes ismerete. 2) A 18»ik élet» 
évet. 3) Ha tehetségesnek bizonyul, felveszik. 
— Havasi gyopár. 1) 1890 febr. 2»án született, 
Aradon, ugyanott végezte az iskoláit is. 2) 
Ref. 3) Az utóbbi. 4) Gimnáziumi érettségit 
tett . 5) Izr. — N. P. 1) Damjanich»u. 41. 2) 
28. 3) Nem. 4) 6 évvel ezelőtt. — Sz. Lajos. 
A képet térszüke miatt nem helyezhetjük el. 
— Jókai. 1—2) Igen. 3) 6 éves. 4) 300 K. 5) 
Októberben. — Jegyző leánya. A Színházi 
Élet a nem előfizetőknek is mindenkor vála« 
szol 5 színházi vonatkozású kérdésre. — 30*as 

önkéntes. 1) Rózsahegyi Kálmán sziniiskolájá* 
nak cime: VII., Népszinház»u. 22. 2) Igen, nős^ 
3) Hajadon. 4) Kiváló szoprán»énekcsnő, ele* 
inte drámai szerepkörre készült az Orsz. Szi> 
nószakadémián, 1914 okt. 1. óta a m. kir. Ope» 
raház tagja. — Semiramis. Aug. 22»én volt a 
jubileuma, amennyiben 1837 aug. 22»én nyílt 
meg a Nemzeti Szinház. — Pillangósszerelem. 
1) DamjanichíU. 41. 2) Nem. 3) 28. 4) Rk. —. 
Aradi szőke bakfis. Zöldhelyi Annus Rá* 
kosi iskoláját végezte, 1 évet töl töt t Aradon, 
közben a Király»Szinház ösztöndíjas tagja volt. 

Nyaraló. 1. IV.; Korona»u. 4. — 2—3. Ha 
aktuális lesz, megírjuk majd a Színházi Élei' 
ben. 4. Szept. elején. 5. Projektograph. — J. 
B. G. Ha tehetséget árul el és mindvégig szór--
galmat tanusit, számíthat tandíjmentességre, 
erre nézve a sziniiskola igazgatójához kell for-
dulnia. — Hajnalka. Tessék Rózsahegyi Kál» 
mán sziniiskolájához fordulni, VIII., Nép= 
szinház»u. 22., hol bővebb felvilágosítást ad» 
nak. — Budai olvasó. 1878. febr. ll«én szüle» 
tett, Kurd községben, Tolna megyében. —- K. 
Juci. Szeged. I. Az orsz. szinészakadémián 
szept. ll»én kezdődnek a beiratkozások. 2 
A tanári kar a következő: Császár Imre, Csil» 
lag Teréz, Gál Gyula, dr. Kéky Lajos, Kürthv 
György, dr. Laczkó Géza, Pethes Imre, Sza« 
bados Béla, Szaesvay Imre, Tó th Imre, Fodor 

LLMANN 
JÓZSEF 

Telefon 171-83 

meí'fűzők, küíönle* 
gességek műterme 

VI., NAGYMEZ0-UTCÄ. 28 

B 
Erlini Kozmetikai intézel «íálak 
elUvoIiiáüa véglego «D v i l l a n n y a l . Hámlaszté-
kara, sseplő, szomöiöa eHavalUAaa. .Mfuiaa* aaör-Tc.atí, kabel-krén, arsli.tmlaastó a 15 K. Taii.-
ványok felvétetnek. TeU'on : JíJlsaf <9-61. 
Kiftmaun Marian Sadipsir, Ilii., Jóuif-Unrf 13. 

1 

SZÉP LESZ 
aa a r o b ô r e , fiatalos flde b á j t kö l -
c sönön , m i n d e n a r o t i s z t ó t l a n a á g o t , 
s zep lő t m á j fo l to t , o r r r ö r ö s t é g R t , 
o n y o m t a l a n u l e lmúlásé t . a s • 

Ar any vir ág Krém 
P r ó b a t é g e l y . . . . 6.— k o r o n a 
N a e y t é g e l y . . . 1 0 — k o r o n a 
I lona í va ló s z a p p a n 5 . 8 0 k o r o s a 
Arany-v i rág p ú d e r . 5.— k o r o n a 

X r r » d « l k a p h a t ó a Réa«i«5nél 

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

S Z A B Ó L I L I n a t l M i Andiassy 
1 t L Ö . £ L Ö K O Z H Á Í I - Bt»«. Parisá Hnjy 
K A I H Ö L G T r O D R Á S Z . I r ú M Bieroba 

iOMR MÁRIA ((KRONFUSZ) 
amlapMt, ¥HL, Baroïs-iUi 85 "^k* 
mék*k:II. ,Ki-a lT, lV.,Baktl-at 6 i a Kew wí l ' l l « , vBgyijU-
ka»Mi-».14,VI., Aadráaay at l» ,T»rí i -k8r- í|(d t s kslmofest í 
*k89,Y., Harminaad-a. 4, VIT., Jóaaef-kör»^ (Tár! l ü i t n f c it 

LEGZOSZERVI 
BETEGEK J& 
RESZÉRE j£? 
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Károly, Róka Pál. — Hü olvasó, Déva. A 
,.Művész hazája széles e világ" szállóige 
Arany Jánostól származik és egyben a magyar 
színészekre is vonatkozik, kik ha nem is » 
rtyelvökkel. de a művészetükkel sok esetben 
arattak dicsőséget a külföldön. — Tp. 364 
1. Izr. 2. 28 éves. 3. Nem vált el. 4. összéL -
Művészetkedvelő. 1861 febr. 22»én született. 
Debrecenben, családja a Székelyföldről szar-
mazik; iskoláit Debrecenben, Bihar*Mezőke-
resztesen, Nagykárolyban, azután Budapesten 
végezte. — Alföldi előfizető. A Belvárosi szil»» 
ház tagja, a most folyó műsorban is van sze< 
repe. — Etus, Nagy becskerek. 1. Igen, szíve-
se» válaszolunk. 2. A rovatvezetőnek kel! be« 
küldeni. — Rosina. Forduljon Guthi Somához, 
aki jelenleg a Svábhegyen nyaral, (I., Lóránt* 
nt 18.) Énekiskolájában (Rákóczistér 6.) szep> 
remher elsején kezdődnek a beiratások. 

Dr. K., Nagykikinda. Az „Aranjuezi szép na» 
pok" szállóigévé lett idézet Schiller Frigyes 
„Don Carlos" c. színmüvéből: Die schönen 
Tage von Aranjuez sind nun zu Ende". (Az első 
felvonás első jelenetében fordul elő e kitétel.) 
— Erika. Igen. — Szőke Böske. Előbb a színi« 
iskolát végezze el. azután az Orsz. Szinész« 
egyesületnél kell vizsgáznia, — e nélkül nem 
szerződhetik el vidéki színtársulathoz. — Ta--
nár. 36. A beküldött cikk igen kedves, de cik* 

keinket mi aktuális dolgokról szoktuk irni. — 
ép ezért nem közölhetjük. — P. Oszkár. 
Rártfa. A Színházi Élet almanachjában megem» 
lékezünk majd róla. — Színészet bolondja. 1) A 
Szinészegyesiület Baross*tér 9. alatt van. 2) Ek 
nöke Szilágyi Vilmos, a Vígszínház volt főren> 
dezője, — a többi tisztviselők névsorát megta» 
lálja a Színházi Élet nemsokára megjelenő ab 
manachjában. — Érdeklődő. 1) A Nemzeti 
Színház telkét herceg Grassatkovich Anta! 
ajándékozta, 1834 jun. 9«én a nemzetnek. 2) 
Előbb gyakorlatra bocsátják, melyet célszerű 
vidéki társulatoknál eltölteni. 3) „A nemzet 
csalogánya" címet előbb Hollóssy Kornélia vi* 
selte, azután Blaha Lujzát becézgeték vele. — 
Vidéki kórista. Tulajdonképeni neve: „diáki« 
kin41astrom". — elrontva ugy mondják a szí« 
nészek, hogy: „deákonflastrom". 

Nuskó. 1) Tátraszéplakon. 2) 1893 márc. 
14=>én született, Nagyszebenben. 3) 25 éves. — 
Szinészérdeklödő. 1)" 36. 2) 27. 3—4) Nem. 5) 
27. — Nagyszombat. Igen. Pillangószerelem. 
1) Cime: Király«szinház, levele ott megtalálj». 
2) Az utóbbi, tehát nőtlen. 3) 28. 4) Rk. — 
R. J., Késmárk. Levelét á tadtuk Sz. J. urnák. 

A szerkesztésért felelős: I N C Z E SÁNDOR 

11 K i l l szid is k " S ä ? ^ g O a z o r s z á g l e g n a g y o b b d i v a t k e l m e - á r u h á z a 
• l i a i ^ l l w B u d a p e s t , I V . , K o r o n a h e r c e g - u t c a 1 4 - 1 3 . 

I I A s i l a j - fűzhet CASSBOWIBf 
habiópMral ntasit i- —•"*"* 
sank szerint JBî ,̂ 

i'l' 
O \ — ^ Carhonin és i l la tosig 

; olaj K 7.— HCHVEBírosária Mtila-kSrat 2 

RAJSZÁLAKAT a v A r ó 1 kar>4rúi "*«>«« 
" J , " k ü r . j a fe le lősséggel a „Afiraak'." 
Wrr . re i le t t m á d s M r é r e l P O L L A K SAROLTA k a j e l t i -
r*lit4 special is ta koam. intéseié (AniLAssy-ut 38. I ara. 

Áruházzal ezeinbon. Ár ta lmat lan . f á j d a l m i 
nélkül i kezeié«. Rögtöni hat&s. Minden eddigit fellilran 11 
Óvakod junk u t imAsoktó l . - Vidékre a í w r t utasitíi»-
sa j d iszkréten küldi . Telafon 157—881. Fogad cróhz nap . 
Szópsóghihák kezelóoc. Arcgözölés, s rcmasszázs ar, 

arckrémek, pouderelr, szap-
pan és a csodás hatású 

Oscoüetage puier riz mindenütt kaphatók. 
Főraktár: Székely Vilmos Budapest VIII., 
Rökk Szilárc!-u. 10. Telefon József 25—37. 

! Unies Jomf szüssmufer 
Budapest, IV. 
Váci-uten 46. 

Ajánlj» saját műhelyében kés««lt, d»-
san felszól elt kész szörmoárm-raktá-
rát. Mindennemű szirmeáiulc és teli 

Viszketegséget, sömört, rülif 
» leggyorsabban elmulasztja a dr. Kletek 
u K.-iéle erodotl, törvényesen védett o 

SRflBOPORM KENŐCS 
Nem piszkít, teljesen szagtalan. P r o b a t o r y S kor., na try 
tígeJy 6 kor., c-ía!ádi adag 5 kor. Budapenten kapható: 
Tiwbk József gyógyszertárában, Király, utca 12. szim. 
Vidékre megrendelési eim : Dr. Flesell 8 . Korona-gyógy-
EKltr^rn 01 1. . . - . - _ • - -

í Budapest, Koronaher-
1 CSS-U..ÍO. IV.Calvin-tér Í-\J í 3 J w Ê!a Fióküzletek: Rákóczi- f 

ut 32,11 .Buda ,FŐ *u .52 
_nfi i naaiMimríri'S - r 

[Gl ifi s Pi! | főúri c i p é s z Budapes t , IV., Kapiorsy-u. 3 . j 
Gróf Andrássy-pabta | 

. . í ' j i i g u z f i n " künyvfeiadtJ én n y o m d a r t . B u d a p e s t . 



A Casino»Mulató tagjai: 1. Stella Rono I. 2. Somogyi Hedi, 3. Stella Rono II. 
4. Fehér Sándor. 5. Sumacsck Richard. 7. Kőszegi E. 8. Faragó N. 9. László 
Manci. 10, Barna Manci. 11 Vajda Ilus. 12. Marion Fity. 13. Báthory Zsuzsi 



SwàabŒt 

HOLLAY KAMILLA RAGUZABAN 

, ,DJ«**a»«m" k f l a r r t l a d ú i l » r o m d » rt . B u i a p e i t 


