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Felelős szerkesztő INCZB SÁNDOR 

AZ ARANY, 
MEG AZ ASSZONY 

Irta : KRÚDY GYULA 

A kis színjáték, amelynek színészeiben 
ugy gyönyörködtem esténkint, mint a 
megvigasztalódásban elmúlt szomorúság 
gokért és keserűségekért : a színjáték 
nem azzal a szándékkal készült öt eszi 
tendővel ezelőtt, hogy valamikor a szin* 
padi teherpróbát is kibirja. Volt egy na* 
g'yon szép és finom folyóirat Pesten, Szá« 
zadok Legendái volt a ciuití és már a hás 
ború előtt jelent meg, amikor a mai szem-
nek csodálatos papirosokon, bámulatos 
illusztrációkkal, elandalító finomsággal 
nyomtatták a jó könyveket s folyóiratom 
kat. Egy középkori számot szerkesztett 
Virter ur, a szerkesztő és ebben a palás» 
tos, aranyhímes s zordon levegőben je« 
lent meg a kis színjáték, mint kiegészi* 
tője a középkori hangulatnak. Egy kis 
sip volt ő a messzi századok kottáiból 
való muzsikában ; egy sujtás a kabáton; 
egy hang, amely a történelmi mult hang= 
jait utánozza. Talán ezért nem bukott 
meg a kis szinjáték, mert nem annak 
született. 

Mi tmondjak még róla a Színházi Élet 
olvasóinak ? 

Én magam csodálkozom rajta légin* 

kább, hogy elszökött a fiókomból s fel= 
csapott színésznek. Valamikor kitagad; 
tam volna a szökevényt ; ma ellenben 
meghatottan, szinte álmélkodva hallga= 
tom a világgá ment gyermekem szavát. 
Hát ezt is tudod ? Tudsz bús és öreg 
lenni ? Tudsz a szivekkel játszani, te 
papirmaséból való kalandor ? A bősz apa 
megbocsát elzüllött gyermekének s büsz* 
kén a keblére öleli. 

E boldog békesség persze soha sem 
jön létre Beregi Oszkár megrenditő és 
orgonahang módjára szárnyaló művé« 
szete nélkül. A nagy művész vette izmos 
karjaiba az árvát s az ő lángoló lelke, 
izzó művészete sugárzott életet a der= 
medt, félholt bolyongóba. Nem tudom 
eléggé megköszönni a nagy művésznek 
komoly és mindenképpen nagyszerű el; 
határozásait a játék körül. Varázsló volt, 
aki holtat támasztott fel sirjából. Azóta 
mindig hallom királyi koronázások har= 
sonáiból való hangját, ha a kis szinjáték 
eszembe jut. Hitet és szeretetet, bizako* 
dás't és sok=sok galambmódjára röpködő 
tervezést köszönhetek Beregi Oszkárnak. 
1918. október 
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Majd a Zsazsa 
Ki adhat legjobb és legbővebb felvilá* 

gositást a Magyar Színház készülő Fedák* 
eseményéről, a „Majd a Vica" eimü Gá* 
bor*vigjátékról? Majd a Zsazsa. 

Fel tehát Zsazsához. A Személynök* 
utcába kell menni. Ellenben taxiautó se« 
hol. Fiakker sehol. Majd a villamos. Va« 
lóban, a kettes számú sárga odavisz. Alig 
egy kicsit életveszélyes rà j ta a tolongás. 

Vasárnap délelőtt van, gyönyörű idő, 
szenzációs kilátás az őszi, napsütöt te 
Dunára. Zsazsa a szerepet tanulja. Mos* 
tanában korán kel. 

— Azért vagyok fenn ilyen korán, mert 
kimegyek Szentlőrincre. Látni akarom a 
bátyám fiát, Pistát, aki tatai diák és most 

I'Í;DAK; SÁRI OTTHON 
Prpp felv. 

éppen Szentlőrincen van. Tatára nem mes 
hetek és ha most meg nem nézem a gyes 
reket, karácsonyi vakációig aligha lát* 
hatom. 

— Hogy folynak a próbái a Magyar* 
ban ? 

— Soha ilyen kedves, mulatságos pro* 
bákat. Ezt a gárdát nagyon szeretem. 
Fiatalok, kitűnőek, szeretnek dolgozni és 
ami a legfontosabb : tudnak is. Kedvvel 
és passzióval megy itt minden. És meny* 
nyit kell nevetni ! Gyárfáson meg lehet 
halni, olyan mulatságos. Egy vicces ame* 
rikai ezredest játszik a darabban. Már ő 
a mi számunkra teljesen ezredes. Szalutá* 
lünk neki és csakis katonai hangon érint* 
kezünk vele. 

— Milyen a szerepe a darabban ? 
— Egy szobalányt játszom. Sőt volta* 

képpen a magam szobalányát. Gábor An* 
dor tudniillik ismerte az én Julia nevü 
szenzációs komornámat, aki össze's 
ügyeimbe beavatta magát és nagyon fölé* 
nyesen bánt velem. Erről a nagyszerű 
Júliáról ju tot t eszébe a figura és a figura* 
ról a darab, Én tehát egy pesti prima* 
donna szobalányát játszom, aki példátla* 
nul szemtelen, hegyes nyelvű, ügyes és 
kedves. Tegeződik a primadonnával és 
gyámkodik fölötte. Nagyszerű szerep, 
mondhatom. 

— R u h á k ? 
— Egész sor. Legelőször is szobalány* 

ruha. Aztán egy parasztlány*jelmcz, amit 
a primadonna nekem ad a ruhatárából. 
Aztán egy utcai ruha. Aztán egy pon* 
gyola. Aztán egy köpeny. De hát mit 
meséljek, ezeket látni kell Hétfőn kez* 
dem a ruhákat próbálni. 

— A partnerei ? 
— A partnerem elsősorban a kis Uray, 

aki most jö t t át a Nemzetiből. Egy ame* 
rikai i f jú t játszik, aki azzal kezdi, hogy 
beleszeret a művésznőbe. És azzal foly* 
tat ja , hogy beleszeret a szobalányba. 
Roppant kitűnő lesz Uray, nagyon örülök 
neki. Aztán Báthori Giza, aki a prima» 
donnát játssza. Olyan szép lesz, amilyen 
csak ő tud lenni. És milyen kedves ! Az» 
tán Gyárfás , akiről már mondtam, hogy 
egy amerikai ezredest játszik. Aztán Z. 
Molnár, akinek egy quaker a szerepe. A 
próbákon annyit neve'tek, mint a fa» 
kutya. 

— Nóta, tánc van ? 
— De van ám. Először is van egy dal. 

aztán van egy tánc, egy úgynevezett 
csürdöngölő. Mindaket tőnek Szirmai esi* 
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nálta a muzsikáját. A tánc a harmadik 
felvonásban lesz. Azt nézzék meg aztán! 

— A szerző boldog ? 
—- A menyországban van. Benéz a pro» 

bákra, de nincs semmi dolga, mert min* 
den ugy megy, mint a patyolat. Rábiz 
mindent a rendezőre. Még ezt is rímben 
mondja : „Majd a Vajda !" 

,., MŰVÉSZEK HARCA.- Az 
' i Operaház társalgójában a" Doh* 
^ i ^ f c nányi—Hubermann csatáról dis* 
W B S kúráltak. 

— Érthetetlen előttem, — 
szólt Gábor József — hogy ezek 

'az emberek valaha is egyiitte* 
sen tudtak szerepelni. 

— Én nem látok ebben semmi különöset — 
vágott közbe Szemere Árpád. — Mi itt az érts 
hetetlen? » 

— Ugy veszem észre, hogy Dohnányi és 
Hubermann közt nincs meg a kellő — hars 
mónia. 

Mit hoz a b é k e ? 
Irta: RUTTKAY GYÖRGY 

A béke útban van. Ma érkezik*e meg, 
vagy csak hetek múlva, még nem lehet 
tudni. Egy biztos csak, hogy jön és hozza 
magával mindent körülölelő meleget. 
Hozza az ellenséges népek kulturáját és 
viszi a mienket hozzájuk. A mi kultu* 
ránk ugyan nem élt háborúban az en* 
tente kultúrájával és színházi világunk 
sem tett különbséget központi hatalmak 
színháza és entente*müvészet között, — 
hiszen nálunk az egész háború alatt ját* 
szot'tak olasz operákat, francia, angol, 
orosz, amerikai színdarabokat — a béke* 
kötés mégis egy egész világ kapuját 
nyitja meg a színház barátai előtt. 

Képzeljük csak el: Puccini remek uj 
operájának, a „La rondine"*nek megér* 
kezík a zenekari vezérkönyve és „A fees* 

FEDAK SARI EBÉDLŐJE Pspp felv. 
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ke" szinrekeriilhet nálunk is; azután meg 
fogjuk hallani három egyfelvonásos uj 
dalmüvét, amelyeket decemberben ját* 
szanak először Newyorkban; eljönnek 
az idegennyelvü érdekes szintársulatok, 
nagyszerű hősszinészszel, vagy szenzá* 
ciós drámai hősnővel, jön megint Zac* 
,coni, Suzanne Després, Novelli, Le Bargy, 
Duse és MounetsSully; eljutnak hozzánk 
az elragadó ritmusu uj angol nóták és 
érzelmes olasz dalok, amelyeket azóta ir« 
tak . . . az Operaházban francia énekesnő 
fog vendégszerepelni. Manon és Delila 
szerepében, Ti t ta Ruffo megint énekelni 
fogja a szevillai borbélyt, Stracciari Scar* 
piát; az orosz ballet ismét lázba fogja 
ejteni a fővárost, mint akkor, amikor 
még nem ismertük Limanova és Luck n e 
vét; Yigna, a temperamentumos olasz 
karmester megint helyet foglal a színházi 
zenekar élén, hogy érzéssel vezényelje 
Puccini édes dallamait; reprizek lesznek 

FEDÁK SÁRI O T T H O N 
Papp felv. 

Rózsahegyi Kálmán a Fészek Ivánfisbanketts 
jén a fotográfusi tisztet is betöltötte, itt örös 
kitjük őt meg, Major rajzában, munkája 

közben. 

a drága angol operettekből és Lionel 
Mounckton neve olyan népszerű lesz, mint 
most Zerkovitz Béláé; sőt esetleg angol 
operett=együttes fog megnevettetni ben= 
nünket pepitaruhás komikusaival, kedves 
és száraz vicceivel; Bataille u j drámájá t 
párisi bemutatója után három héttel már 
minden nádor^utcai bankhiva'talnok is* 
merni fogja és tudomást fognak venni 
arról is, ami a háború első idejében majd* 
nenj teljesen nyomtalan maradt, hogy a 
világ első vigjátékírójának, Robert de 
Flerssnek meghalt a munkatársa, Gaston 
Armand de Caillavet, és az elragadóan 
formás, üde és kicsit melankolikus vig= 
já tékokat Flers társaságában most már 
nem ő, hanem Etienne Rey irja; megint 
dul a személyes érintkezés: Puccinit a 
felkelő nap a Palermo=kávéházban talál* 
ja, Capus és Charpentier pesti lapoknak 
nyilatkozik terveiről, D'Annunzio ugv 
szórja az autogrammokat a magyar höü 
gyeknek, akik levélben hozzáfordulnak, 
mint egykor a röpcédulákat a bécsi 1st» 
vánstorony felett; dr. Márton Miksa 
Knoblauçhot viszi lipótvárosi bankigaz* 
gatók vacsoráira, a magyar operettek 
bemutatóit előkelő, ősz ur nézi végig a 
szerző felesége páholyából: a londoni 
ügynök; Caruso engedi magát meglágyi* 
tani és feledve első pesti fellépését — 
élete egyetlen kudarcát — elénekli Rha= 
dames és Cavaradossi á r i á j á t . . . 

. . . N e m tar tot tunk haragot az entente 
művészetével; de nem is tudjuk elkép* 
zelni, milyen boldog idő lesz az, mely* 
ben szabad lesz velük jóban lenni! 
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Ivánfi ezüst lakodalma 
Félreértés ne legyen: Ivánfi nem házas 

ember. Ellenben most ünnepelte évfors 
dulóját a Nemzeti Színházzal kötött há= 
zasságának. 

Jó házasság, szép ezüstlakodalom. Ta* 
nuja az az aranygyűrű, amelynek gyö= 
nyörüen ötvözött fejébe egy huszonötös 
szám van vésve, belsejébe pedig ez: 
„Ivánfi Jenő 1893—1918." A vésés olyan, 
mint a jegygyűrűk belsejében szokott 
lenni. Egy előkelő ur, aki már nem kas 
pott jegyet „A velencei kalmár" jubilá® 
ris előadásához, este mégis elment a 
Nemzetihez és az öltözőben meglátó» 
gatta az ünnepeltet. Nézegette a gyürüt 
és igy szólt: 

— Ugy látom, hogy jegyet váltottál. En 
nem voltam a kasszánál ilyen szerencsés. * 

A színpadi ünnepléskor átnyúj tot t 
ajándékok között volt egy nagy láda. 
Ezer szivar volt benne. Major Henrik 
egy jóizü, boldog ábrázatot pingált rá a 
ládára, azonkívül ezt a feliratot festette 
rá, amiben Nemzetiék megállapodtak: 

Ezer nemzeti vegyes 
Ara 25.— esztendő 

A JUBILÁNS IVÁNFI 
Major rajza 

A szivarokról különben egy történetet 
meséltek. A szivarokat az ünnepség ki= 
tiinő rendezője. Rózsahegyi Kálmán sze* 
rezte. Felment a pénzügyi államtitkárhoz 

Ivánfi Jenő a' Nemzeti Szinház színpadán koszorúi között. 
Papp /•„•'••>. 
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és beszédet intézett hozzá Ivánfi érdé* 
meiröl. Majd a beszedet hangosan igy fe» 
jezte be: 

— Ennek az Ivánfinak a jubileumára 
kérek ezer szivart! 

Majd csendesen hozzátette: 
— És nekem négyszázat. 

A beszédek között a leömeghatóbb a 
Rozsnyay Kálmánné, a Nil néven ismert 
irónő beszéde volt. Itt következik teljes 
egészében: 

Kedves Ivánfi Jenő, 
mi hoztuk el ide a szülőföld köszöntését 
és utolsó őszi virágait. 

Művészetét és hatását a magyar müveit• 
ségre, mások dolga méltatni; mi azt a 
hajdani kisfiút dédelgetjük a szivünkben, 
aki otthon, a grófkerttel szomszédos 
nagy portán, porolta ki a pajtásokat, ha 
nem ment fejükbe a Botcsinálta doktor; 
— azt a kisfiút, akit Bleier bácsi haszta= 
lanul igyekezett megbarátkoztatni a két 
ismeretlenes egyenletekkel, mert ő csak 
egy Nagy Ismeretlen felé futott rajongó 
és vágyó' álmokkal: a szinpad felé . . . 

A hajdani kisfiú elérte az álmait s mi 
most itt állunk előtte elfogódva és boldog 
büszkeséggel érezzük, hogy Ivánfi Jenőre 
csak fölfelé lehet nézni! . . . Valaki a 
Kőröstől indul el s befut a szent nagy 
Óceánba . . . 

A Berettyóparttól a Duna partjáig: ut= 
nak ez sem volt rövidebb, karriernek pe-
dig sokkal nehezebb volt. Hiszen a költő-
fejedelem Nagyváradon startolt, — Ivánfi 
Jenő ellenben — Szeghalmon . . . Ná-
lunk pedig még ma is jobban lehúz a meg 
nem értés, mint a ragadós alföldi agyag; 
sár. Hát még 30 egynehány esztendőkkel 
ezelőtt ! . . . 

önnek itt a Duna partján immár örökös 
otthont adtak, — mi pedig onnét a Be-
rettyópartról elhoztuk annak a háznak 
a képét, ahol született. Ha Shakespeare 
kalmár nemzetéből volnánk: a ház telek; 
könyvi tulajdonjogát hoztuk volna. De 
magyarok vagyunk: frázisok és jelszám 
vak koldus nációja . . . Ünnepeljük mi 
a művészt, aki szépséget ad életünkhöz, 
de nem tesszük viszont széppé, gondta--
lanná a miivész életét, amit pedig úgyis 
siralmasan kifosztogat az öregség . . . 

Ám mi azért mégis tudjuk, hogy üres 
kézzel is szívesen lát itt bennünket, hisz 
mi vagyunk az élő hid az ön mai ünnepe 
és gyermekkora között. Rajtunk kereszt 
tül ma drága elköltözöttek árnyai jönnek 
Önhöz s az a csodáin és gyöngéd szeretet, 
mellyel Szeghalom hölgyei nevében mi 
hódolunk ön előtt: finom gyökérszálai; 
val talán éppen az édesanya porló szivé-
ből sarjadt, hogy kedvesebb lehessen 
önnek. 

Szeressen minket s legyen soká •— na-
gyon sokáig még — ilyen virulón. délce« 

Ivánfúbankett a Fészekben. 
Rózsahegyi Kálmán felv. 
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gen s ilyen boldogan, mint ma, — a mi 
Büszkeségünk! 

A legrövidebb beszéd a Harsányi 
Zsolté volt, aki a Magyar Színpadi Szer« 
zők Egyesülete nevében üdvözölte Iváns 
fit, az „Idegen földön" cimü darab egyik 
szerzőjét. (Horváth Jenővel irta a Nem* 
zetinek három éve). Harsányi beszéde 
összesen kilenc szóból állott és a hosszú 
ovációk között tagadhatatlanul üditő has 
tást keltett. Csak Csathó Kálmánnak 
nem tetszett. 

— Nem jó volt a beszéded. 
— Miért? 
— Húzni kellett volná belőle. 

« 

Az előadás után, amelyen példátlan, 
dörgő taps zúgott a felvonásközökön vés 
gig, az ünneplő társaság a Fészekben 
gyülekezett ünnepi vacsorára. Alig fér* 
tek el a vendégek a klubban. Névsoruk 
a következő: 

Ambrus Zoltán és felesége ; Aczél 
Ilona, Angyal Armand, Ághy Böske, 
Bódy Tivadar dr. polgármester, Beöthy 
László, Boross Samu, Bálint Dezső mü* 
építész, Bartoss Gyula, Bajor Gizi, Bánó* 

IVÁN FI J E N ö 
Rózsahegyi Kálmán felv. 

czi Dezső, Beregi Oszkár, Bús Fekete 
László, dr. Bárdos Arthur, Csillag Teréz, 
Csortos Gyula, Dapsy Gizella, Erényi 
Nándor, Fenyő Aladár és felesége Mátray 
Erzsi, Fehér Gyula, Feiks Jenő és felesége 
Lánczy Margit, Góth Sándor és felesége 
Kertész Ella, Gábor József, Győző 
Lajos, Hevesi József, Horváth Jenő, Haj= 
du József, báró Hatvany Lajos, Herzl 
Dóri, Horváth Paula, Incze Sándor, Kürs 
thy György és felesége Vizvári Mariska, 
Kelemen Mária, dr. Kisfaludi Kálmán, 
Király Ernő, Lengyel Menyhért, Lányi 
Rezső, Lugosi Béla, Leövey Leó, Lányi 
Dezső, Márkus Emilia, Náday Béla, Nás 
dor Jenő, Neogrády Dóra, Nadányi Emil, 
Nagy Teréz, Oláh Zoltán, Pataky Tasziló, 
Párdány Oszkár, Pártos Gusztáv, Paulay 
Erzsi, Rózsahegyi Kálmán és felesége, 
Rozsnyai Kálmán, Szomory Dezső, Szos 
mory Emil, Székelyhidy Ferenc és fes 
lesége, Marschalkó Rózsi, Szemere Ár= 
pád, Szirmai Imre, Szamosi Elza, Szőke 
Lajos, Szeless Elza, Tolnay Akos, Vágó 
Béla, Veörös Boldizsár árvaszéki elnök 
Győr, Winter Sándor, Czolmer Béla, 
Uray Tivadar. 

)Ê> 

Bankett után Ivánfi hazamenet igy 
szólt Szomory Dezsőhöz: 

— Most már csak egyet szeretnék. 
— Nos? 
— Magam is szeretném megnézni „A 

velencei kalmár"st. De ott, ahol történt. 

A súgók a legönzetlenebb s a legkevésbbé 
hiú emberek: minden darabot ők segítenek sis 
kerre és pedig névtelenül és látatlanul! 

Andersen György. 
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A „Matuska" figurái 

Ma este már húsból és vérből valók 
élnek és mozognak, sirnak és kacagnak, 
szeretnek és szenvednek az emberek, 
akik egy iró képzeletében születtek az 
ihlet nagyszerű perceiben és papirra 
vetve hallgattak hónapokon keresztül, 
amig Thália, a szinházak felett őrködő 
Múzsa élővé nem varázsolta őket. 

Szomory Dezső „Matuská"sja magyar 
darab. A Vigszinház mai premierje a 
zsiros, acélos búzát termő magyar föl« 
dön játszik és a szinház egész apparátus 
sát megmozgató sokszínűségéből szos 
borként emelkednek ki a főfigurák: ne= 
mes anyagból mesteri kéz formálta őket. 

Matuska magyarul annyit jelent: anvuss 
ka, kisanya. Ez a Matuska özvegy Tors 
day báróné, született báró Plöcken Melas 
nie, előkelő és gazdag, egy tízezer hol* 
das birtok-korlátlan ura. Apja hires ors 
vostanár és báró, Melanie lánykorában 
áhítozó és szenzációk után vágyódó 
fa j ta — és karjaiba kerül egy csak a 
földért, csak a földnek élő, elparasztosos 
dott nagyúrnak. Földesurak, ispánok, kus 
pecek és szo lgabi rák . . . — ezeket látja 
mindig és éveken át nem hall mást, csak 

FLOTOW 
a „Márta" és a „Stradella" szerzője 

ezt a monoton, ismétlődő pár szót: „Az 
idén újra nem lesz termésünk." Ezen« 
kivül néha még libatömésről és disznó* 
hizlalásról is hall és az igy eltöltött ret* 
tenetes évek kiölnek belőle mindent, 
ami az asszonyt asszonynyá varázsolja. 
Amikor az ura meghal, egyedül marad 
és csinálja tovább azt, amit az urától 
látott. A föld betölti az ő életét is. Már* 
már kialszik szivéből az utolsó pisla láng, 
amikor egyszerre, váratlanul fellobban 
egy elrejtett szikra és lángba boritja hir» 
telen az asszonyt. A férfi, aki miatt 
mindez történik, Tatarinov Gregor ko» 
zák kapitány és fogoly a kenyérmezei 
táborban. 

Gregort ugy látja meg egyszer Mela* 
nie, lomposan és piszkosan, szőrösen és 
rongyosan, egész véletlenül. Csak ránéz 
a nagy, bánatos szemeivel az asszonyra, 
szomorúan, mint egy bivaly, hosszú fes 
kete szempillái kinyiinak — egy szót 
sem szól — és az asszony elindul a szol* 
gabirótól a főispánig, a főispántól a mis 
niszterig és kijárja, hogy Gregor két 
társával az ő birtokára kerüljön. A kozák 
csodálatos és furcsa teremtmény. A Dos 
nec part ján született és gyerekkorában 
télen-nyáron egyformán fürdött a folyó« 
ban. A legszőrösebb gyerek volt a falus 
jában — azt mesélték róla, hogy egy 
nagyherceg az apja, — és feltámadáskor 
ő vitte a cár arcképét a templomba, 
mert az Istentől is félt a falu, a cártól is, 
de mégjobban féltek mindakettőtől, ha 
Gregor vitte a cár képét az Isten templos 
mába. A kozák az első kárpáti harcok 
idejéji adta meg magát, a lova befagyott 
a hegyekbe — ő fogolytáborba került. 

Melanie és Gregor szerelme izzó és 
érzéki, tomboló és üvöltő szerelem: Gres 
gor egy vad, izmos, szőrös, tagbasza* 
kadt férfi. Melanieból pedig kitör az 
asszony, akit éveken át öntudatlanul bis 
lincsekben tartottak. 

Gregor már szeretett egyszer magyar 
lányt, egy árva, vöröshaju kasziros* 
kisasszonvt valamelyik lembergi kávés 
házban. Ez a magvar lány szegénv ván* 
dortermészetével Oroszországba került, 
majd Lembergbe és belebolondult a kos-
zákkapitányba és szerelme leginkább 
abban nyilvánult, hogy hitelbe mérte a 
konyakot, meg a szines pálinkát Gregors 
nak. A kozák a kasziroslánvtól indul 
meghalni a Kárpátokba — és a lány el is 
siratja, féligsmeddig el is felejti, amikor 
egyszer véletlenül meglátja Tatarinov 
Gregor nevét egy fogolylistán és mellette 
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a magyar puszta nevét, ahol Gregor 
kosztban van. A vándortermészet felláns 
gol a lányban, elindul Magyarország felé 
megkeresni Gregort. És hogy találja meg! 
Melanie karjaiban. 

A birtokon él Tordayné fia, Imre 
báró. Szomorú, csöndes és hallgatag 
fiatalember. Szinte csodálatos, ahogy 
hangtalanul jár=kel a nagy birtokon és 
nem akar semmit: mindent elolvasott, 
ami elolvasható, ivott és dorbézolt teles 
ket keresztül, az élettől nem vár már 
ajándékot és az arcára rárajzolódott bols 
dogtalan gyerekkora, amikor egyedül 
üldögélt mindig és nem játszott véle 
senki, nem volt pajtása, csak hagyták, 
hogy a kis koponya gondolkozzon és 
csöndes és szomorú fiu nőj jön a csöpp 
gyerekből. 

Akiért hazajár: Bujdosó Zsuzsika, 
szelidképü parasztlány a tanyán. Féls 
testvére a fiatal bárónak. Az anyja egys 
szerű tanyás parasztasszony, az apja 
Tordav báró, a földesúr — megszokott 
családfa ez a magyar tanyákon. Imrét 
az az érzés kényszeríti haza, hogy itt van 
egy lány, akihez nem lehet nvulni, itt 
van egy lány, aki nem lehet sohasem az 
övé. Zsuzsika csak néz, bámul tágras 
nyilt szemmel, csak néha mondja: „Ims 
riske, csak a fiu mesél száraz, cseres 
pes szájjal: . . . elviszlek Pestre és ses 
lyembe öltöztetlek és beülsz velem egy 
páholyba és te leszel a legszebb, mins 

BEREGI OSZKÁR, SÁNDOR JÓZSEF 
Apolló Kabaré: „Az arany meg az asszony". 

Angelo felv. 

denki azt hiszi, hogy a szeretőm vagy és 
csak mi ketten tudjuk, hogy nem igaz, 
hogy sohasem lejiet igaz. A legszebb 
szerelem ez, a fiatal báró és a kis pas 
rasztlány szerelme, — megszépíti, csus 
dálatossá teszi, hogy sohasem tels 
jesülhet. 

Az özvegy bárónőt G. Kertész 
Ella, Gregort Góth Sándor, a Mariska 
kasziroslányt Bánky Judith, Imre bárót 
Kertész Dezső és Bujdosó Zsuzsikát 
Rónay Alice játssza. 

Ez az öt figura válik ki: legjobban 
a többi sok közül, az ő sorsuk a „Ma* 
tuska", egy darab földszagú, magyar élet, 
keresztülszürve egy nagyszerű iró életén 
és érzésein, kifaragva egy mesteri kéz 
lendületével és kiszínezve a fantázia los 
bogásával, amely az első szótól az utolsó 
betűig ott ég és világit a Matuskában, 
mint az esti alföldi tá j fölött a telihold. 

Magyarországon ma sokkal nagyobb hivas 
tása van a színpadnak, mint annakelőtte. 

A magyar nyelv örök fennmradásának. évs 
ezredek multán való eleven életének a sajtó 
mellett a színpad a legszentebb biztositéka. 

Molnár Ferenc. 

NÉMETH JULISKA, HERCZEG JENŐ 
Apolló Kabaré: „Az arany meg az asszony". 

Angelo felv. 
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BÓDY TIVADAR. 
A magyar színészet az egész ország* 

ban városi szervezetű. Legtöbbnyire vá* 
rosi színházépületben játszanak a társu* 
latok a magyar városok polgári közön* 
ségének. fis ezért a színházi kultura a 
legtöbb helyütt azon fordul meg: jóizlésü 
és művészetkedvelő emberek állának*e a 
városi közigazgatás élén. 

Budapest már milliós világváros ide* 
stova. Szinháza már nem városi szinház 
és már régóta nemcsak egy van. A hatal* 
mas épületek egész sora szolgálja a szin* 
házi kulturát, az állam két palotában 
ápolja a szinművészetet, muzsikát és 
irodalmat, a többiek európai színvonalú 
magánintézetek. 

Mégis nagyon fontos, hogy Budapest 
polgármestere, Bódy Tivadar, igaz és ne» 
mes barátja minden színházi műélvezet* 
nek. Fontos, hogy színész, muzsikus és 
költő a hivatalos elismerés melegétől is 
bátorságot és biztatást kapjon hivatásá* 
nak szent nehézségei között. Csak az a 
művészet teremhet drága gyümölcsöket 
a köz számára, amely a köz talajából 
szivhatja az éltető erőt. 

DR. BÓDY TIVADAR 

1 SZÍNHÁZI ÉLET 

Bódy Tivadar finom izleau, előkelő 
igényű néző és mindenütt ott van, ahol 
hivatalosan hitet lehet tenni a magyar 
szinházi kultura mellett. Bódy Tivadar 
a szinház barátja. Még pedig igen fontos 
barátja. 

»II i"Ti<h T iii'T «4i<irtr>él'"y"Ni i ̂  » pi»" ^ I ,, «' • v 

Nóra : Váradi Aranka 
A Nemzeti Szinház e hetének esemé* 

nye a „Nóra" reprize lesz. Október 10*én 
tar t ják meg a felújító estét, amely Ibsen 
reprezentáns művét űj köntösben állítja 
a szinház műsorára. 

A szereposztás nagyon érdekes. Hell« 
mert Pethes Imre, Rank orvost Ódry Ár* 
pád, Krogstadtot Mihályfi Károly, Lin* 
dennét V. Molnár Rózsi játssza, Nórát 
pedig Váradi Aranka. 

A Váradi Aranka pályáján ez az ala* 
kitás az eddigi legmagasabb pontot je* 
lenti. Kevés színésznő játszik a magyar 
színpadon, aki ekkora skálát tud felmu* 
tatni. Ha elrakja emlékbe a szinlapjait, 
azok nagyon sokoldalú kötetet adhatná* 
nak. „A vadkacsa" éppen olyan messze 
esik Oféliától, mint Melinda a „Bábjá* 
ték" asszonyától, vagy a „Faust" Mar* 
gitja a „Szentivánéji álom''*tól. „A dolo* 
vai nábob leányá"*tól kezdve a legújabb 
magyar darabokig a hazai irodalom, 
Cordéliától kezdve Puckig a klasszikus 
irodalom minden árnyalatú darabja hasz* 
nát látta már kedves és finom alakító, 
tehetségének. Még fiatal színésznő és 
már a legelsők közé került. 

A Nórájától sokat lehet várni. Van 
valami az egyéniségében, ami szoros és 
benső rokonságot tart az északi iroda* 
lommal. És ha minden műfaj és minden 
irodalmi korszak darabjaiban egyaránt 
megkapta a maga tapsait, az igazi terű* 
lete mégis az a mély és erős színművé* 
szet, amelynek Németországban már ki* 
tűnő gárdája van a Brahm Lessingthea* 
terje óta, nálunk pedig — kivált a Nem* 
zeti Színházban Hevesi Sándor műkő* 
dése óta — most kezd a játékstílusa ki* 
alakulni. Váradi Arankát egyénisége és 
tehetségei e játékstílus magyar művész* 
nőjévé avatják. Csütörtöktől kezdve még 
többet fog jelenteni a magyar színészet* 
nek, mint eddig. 

Nem minden ember színész azért, hogy a 
színpadon játszik. Szigethy József. 
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A beteg Rajnai Gábornál 
Zuhog az eső, a kocsi az Aréna-uton 

vánszorog velünk az István^uti szanató* 
rium felé, itt ápolják Rajnai Gábort, a 
Nemzeti Színház dédelgetett Gabiját, aki 
„Az aranyember" fílmf elvétele közben 
leesett a lóról és eltörte a lábát. A Fa-
sonkabaré bezárt kapuja előtt haladunk 
el és az eső a palánkon egy elsárgult 
plakátot paskol, a plakáton nagy betűk-
kel áll: „A hindu herceg", a főszerepben 
Rajnai Gábor. És látom magam előtt a 
kedves figurát, a lesültképü Gabit, akin 
annyit nevetett nyáron Budapest és aku 
nek annyit tapsolt. Egy este a Fasorban 
ballagtam vele hazafelé és csöndesen dis= 
kínáltunk: 

— Két esztendeig a Tátrában küzköd' 
tem a tüdőmmel... — mesélte — a töb* 
biek dolgozhattak, játszhattak itthon, 
nékem pechem volt, én csak az újságból 
ismertem akkor a pesti színházakat. 
Most itthon vagyok és érzem: a legna-
gyobb kincs az egészség ... 

Ezek az egészséges Rajnai szavai — 
és halad velem a kocsi a beteg Rajnai 
Gábor ágya felé. 

A szanatóriumban az első emeleten a 
tizenegyes számú szobában fekszik. Mb 
kor belépek, épen ebédel. Egy kicsit meg' 
nőtt a szakálla — ez az egész változás, 

ugy fekszik a fehér párnák között, mint 
egy született néger. 

— Néked is elmondom... — kezdte 
csöndesen. — Krisztyán Tódort játszót'= 
tam az Arany emberben ... lovon üldöz: 
tem a török basái... egy pallón kellett 
átlovagolni, a fa síkos volt, a ló elcsu= 
szőtt, a lábam a karfa és a ló közé szo= 
rult... 

— Most nem fáj ... injekciót kaptam .. 
aludni szeretnék ... — mondja az ápoló? 
nőnek... — A Rózsi jó lány, egész éjjel 
fenn voltunk... Ugy=e Rózsi, nem tud--
tunk aludni? — és már a régi Rajnai mo; 
solyog és csak arra komorul el újra, amU 
kor megkérdem: nem kiván^e valamit? 

— Egészséget... — és újra mondja — 
egészséget! És behunyja a szemét. 

Egy kedves, cvikkeres doktorkisasz-
szony lép a szobába. 

— Ö egy drága ... — mondja Gabi és 
újra mosolyog. 

A kisasszony elmondja, hogy öt per: 
cenként érdeklődnek a telefonon Rajnai 
után. Többnyire női hangok — nevetve 
mondja és Gabi is elmosolyodik. 

Naponként turnusban jönnek a láto= 
gatók. Az első látogató Gombaszögi 
Frida volt és kitartó és hűséges ápoló a 
két barát: Beregi Oszkár és Uray TU 
vadar. Másnap Hatvany Kriszta látogatta 
meg. 

A beteg Rajnai Gábor Rózsi nevű ápolónőjével 
Papp felv. 
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Már a 
Jövő héten benyújtom versem 
E lap békehimnusz pályázatára. 
Bár e pályázaton szeretnék győzni, 
Remélem, hogy a béke meg fog előzni. 

A békeszerződésben, meglásd, 
Kikötjük, hogy Amerika 
Adja vissza Petrást. 

Már itt az ősz. Immár hűvös szél 
Didergeti az ember testét. 
Kezdődnek a forró színházi esték. 

* 

À fotografálás ellen hangosan tiltako-
zik, végre sikerült rábírni, hogy felüljön 
és amikor elbucsuzunk tőle, utánunk kU 
abál: 

— Csak gyere ki újra, de fotográfus 
nélkül. 

Megkerestük Rajnai Gabi kezelőorvos 
sát is. Dr. Klár Zoltánnak hívják. Híres 
színházi ember a szanatóriumban. Rózsa-
hegyi Kálmánnét ő kezelte, Ráskai Fe-
renc édesanyját is és most Rajnai Gabi 
került hozzá. 

— Igazán a legpechesebb dolog történt 
Rajnaival, — ig y kezdte.— A térdkalács? 
törés legkomplikáltabb esete fordult elő 
nála. négy darabra tört a térdkalács és 
szilánkok is támadtak. Meg kellett ope-
rálni és Borszéky professzor, hála Isten-
nek. mintaoperációt végzett. Nincs sem-
mi hiba, a beteg láztalan, hétfőn már feh 
kel, négy hét múlva jár és három hónap 
múlva újra mozizhat... 

Hazafelé menet az István-uton egv 
mozigyárigazgatóval, két színésznővel, 
három szinészszel, egy rendezővel és 
két színházigazgatóval találkoztunk. 
Mindnyájan Rajnaihoz mentek látogatóba. 

(b. f. I.) 

Szinpad a nagy világ, 
Direktora a sors, 
Szerepünk az élet, 
Végjelenetünk: Mors. Sólyom Lajos. 

E sorok irója ugy értesül, 
Hogy a Perszonális Unió 
A Beöthyzszinházak mintájára létesül. 

(lengyelke.) 

Ma váratlan « 

Megtudtam, hogy lehet 
Páros a páratlan. 
Láttam sok jót már, 
De a Matuskában valóban 
Páratlan a Gótlupár. 

* 

Minthogy ebben nem ő a hibás 
Történjék bármi, 
Nem a színházat, 
A spanyoljárványt kell bezárni. 

* 

A Városi Színházban 
Hallottam egyik esten: 
Pesten 
A legszebb bécsi 
Médi 
Péchy. 

A beteg Rajnai Gábor 
Papp felv. 
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Ki lenne a legszebb 
moziszinésznő ? 

Ezt a kérdést kiáltja felénk léptensnyos 
mon, kirakatokban, utcaszögleteken, hir* 
detési oszlopokon, üzletek ajtóin az a 
finom, szines plakát, amellyel a Színházi 
Élet külön is felhívja közönségét leg* 
ujabb hatezer koronás pályázatára. Beds 
nár János festőművész idealizált női feje 
szimbolizálja ezen a plakáton azt. ami 
ennek a pályázatunknak a célja: keress 
sük azt a szép, nem is szép, legszebb 
nőt, aki nálunk a legszebb moziszinészs 
nő lenne. A női szépség, a „gyengébb 
nem" eddig is legnagyobb büszkesége, 
uj érvényesülési lehetőséget kapott a 
mozi hatalmas fejlődése által. A filmen 
tudvalevőleg mindenekfelett a megjele* 
nés. az alak. az arc, a gesztusok plaszs 
ticitása érvényesül. Ezek a kellékek megs 
vannak minden nőben, aki szép és aki 
ezt tudja is magáról. A Színházi Élet 
tehát egy egészen ú j fa j ta szépségvers 
senyre hivja föl hölgyközönségét. A pás 
lyadijakat, melyek fölött egy hozzáértő, 
szakmabeli férfiakból összeválogatott bis 
zottság fog Ítélkezni, nemcsak a legszebb 
nők nyerik meg, hanem azok a legszebs 
bek, akik egyúttal a legszebb moziszis 
nésznők is lennének, ha történetesen ezt 
a pályát választották volna, vagy válaszs 

tanák. Mert azt, hogy aki a pályázaton 
nyer — valóban ne lehessen a legszebb 
moziszinésznővé. nem zárja ki a pályás 
zati feltétel; csupán az a kikötés áll 
fenn, hogy olyanok, akik hivatásos szis 
nésznők, sziniiskolai növendékek, vagy 
filmfelvételeknél már közreműködtek, 
nem vehetnek részt a pályázaton. 

Első felhívásunk óta napsnap után tös 
megesen érkeznek szerkesztőségünk eis 
mére a pályázó arcképek. Mai számunks 
ban már meg is kezdjük a beérkezett 
képek közlését és ezentúl, a beérkezés 
sorrendjében, minden számunkban lesz 
külön rovata pályázatunknak. A beküls 

.döt't fényképek után Ítélve azonban ugy 
látjuk, hogy olvasóink közül sokan nins 
csenek tisztában azzal, milyen képre van 
szükségünk. Fontos mindenekelőtt, hogy 
a kép reprodukcióra alkalmas legyen. 
Apró alakú képeket, aféle „enyves hátas 
kat", elmosódott, régi felvételeket nem 
használhatunk. Ki kell zárnunk a pályás 
zatról olyan képeket is, amelyeken a fej 
túlságosan kicsiny. Az arc, az arc széps 
sége lévén a döntő az elbírálásnál, csaks 
is fejképeket kérünk a pályázóktól. Nas 
gyon sokan visszakérik a képet a repros 
dukálás, illetve a pályázat eldöntése után. 
Mint az első alkalommal is jeleztük, 
készséggel teszünk eleget minden erre 
vonatkozó óhajnak, de viszont nekünk 

A „Színházi Élet" 6000 koronás pályázatának: Ki lenne a legszebb 
moziszinésznő? pályadijai Latzkó ékszerész vácisutcai kirakatában 

Papp felv. 
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is kérnünk kell, hogy az, aki vissza akar* 
ja kapni a képét, küldjön be azzal együtt 
a fényképpel azonos nagyságú, pontosan 
megcímzett és kellő bélyeggel ellátott 
válaszborítékot. 

A két hét óta naponkint garmadával 
beérkező képek előzetes bírálatát és osz* 
tályozását már megkezdte és állandóan 
folytatja erre a célra összeállított zsűri, 
amelynek tagjai: 

Szomaházy István elnöklete alatt 
Antalffy Sándor, a Corvin rendezője, 
Désy Alfréd, a Star rendezője, 
Garas Márton, a Hungária rendezője, 
Kertész Mihály, a Phönix rendezője, 
Korda Sándor, a Corvin igazgatója, 
Szász Zoltán, író. 
Beregi Oszkár, 
Király Ernő és 
Törzs Jenő színművészek és 
Incze Sándor, a Színházi Élet felelős 

szerkesztője. A pályázat eredményét de* 
cember 21*én megjelenő számunkban hír« 
det jük ki. 

A pályadíjakul kitűzött négy arany és 

huszonöt ezüst női cigarettatárca, melyek 
értékét kivánatra készpénzben, 2000, 500 
illetve 100 korona értékben is kifizetjük, 
már láthatók a Laczkó Testvérek Váci* 
utca 1. szám alatt lévő ékszerüzletének 
kirakatában, ahol a napnak minden órá* 
jában számtalan nézőjük akad. 

SHAKESPEARE*REPRIZ A NEMZETI 
SZÍNHÁZBAN. Shakespeare „VIII. Henr iké 
je oly régen nem szerepelt a Nemzeti Színház 
műsorán, hogy legközelebbi előadása nem is 
repriznek, hanem bemutatónak számit. 1867* 
ben mutatták be a Nemzeti Színházban s 
1893*ban játszották utoljára. Most Ivánfi u j 
scenáruma és uj rendezése kelti életre Shakes* 
peare e hatalmas király drámáját, melyhez ter* 
mészetes uj kiállítás is készül. A „VIII. Hen* 
rik" november hónapban kerül szinre a követ* 
kező szereposztással: Henrik: Ödry, Welseg: 
Ivánfi, Campcius: Bartos, Kapucinus: Fehér 
Gy., Cranner: Gvenes, Norfolk: Mihályffy, 
Saffver: Lugosi, Buckingham: Kürti, Főkama* 
rás: Hajdú. Gardiner: Gál, Katalin: P. Márkus 
Emilia, Bullen Anna: F. Mátrai Erzsi, Öreg 
hölgy: D. Horváth Paula, Patience: Rosos 
Giza. 

GOMP.ASZÍ5GI FRIDA, HARASZTHY HERMIN 
„A testőr". — Corvintfilm. 
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Dohnányi é s Hubermann 
Két kiváló művésznek, világszerte is* 

mert és ünnepelt előkelő zenésznek 
afférja támadt egymással. Az összekülön* 
bözés oka nem művészi kérdés vol, ha* 
nem teljesen emberi, magántermészetű, 
amit más, kevésbbé ismert férfiak is egy* 
más között szoktak elintézni. Ha két név* 
telen, szürke ember afférjáról volna szó, 
senki sem vett, sőt vehetett volna tu* 
domást az egészről, de mert két kiváló* 
ság, két állandóan a nyilvánosság előtt 
szereplő ember szereplője az ügynek, — 
ez a nagyság átka, — benső, családi 
ügyük sem maradhatot t meg az intim 
keretek között. A sa j tó valahogyan 
megtudta az esetet és újságírói köteles* 
ségének tartotta, hogy az ügyre vonat* 
kozó összes körülményeket felkutatva és 
összegyűjtve beszámoljon az egészről lap* 
ja olvasóinak. A riporter riportot irt, igy 
aztán a kínos affér híre ilyen módon el* 
jutot t a külföldi sa j tóba is és tudomást 
szerez róla a külföldi közönség is, amely 
éppen ugy ismeri és tiszteli a szereplőket, 
mint mi. És a budapesti újság tudósítást 
követte az a kínos jelenet, amely a_z 

egyik művész bécsi hangversenyén le* 
játszódott . 

Nagy emberek élete a nyilvánosság 
előtt játszik. Régi és sok visszásságáról 
ismert tény ez. Ha valahol, akkor mi 
tudhat juk legjobban, mennyire érdekli a 
közönséget minden, ami egy nevezetes, 
népszerű művész életére vonatkozik. Hol 
nyaral, mi a terve, mi a kedvenc virága, 
illata, mit szeret olvasni, mik a legked* 
vesebb ételei? És igy tovább. A művész 
népszerűségének legbiztosabb fokmérője, 
hogy milyen tömegben érkeznek egy 
szinházi lap szerkesztőségéhez ezek és 
az ezekhez hasonló, kérdések. Mindez 
igen természetes és lényegében egészen 
ártatlan, já tékos dolog, aminek komoly 
következménye nincs és nem is lehet 
soha. Abban a percben azonban, amikor 
az intimitás kénytelen túllépni a minden 
ember egyéni, családi életével szemben 
kijáró diszkréciót, mindjár t ba j van. 

Hisszük és reméljük, hogy az affér 
hullámai rövidesen elsimulnak és az igazi 
zeneértők és zenét kedvelők nem igye* 
keznek a művészek magánéletén keresz* 
tiil hatolni azokba az artisztikus rejtel* 
mesjbe, amit röviden muzsikának neve* 
ziink. 

DO! IXANYI ERNŐ H U B E R M A N N B R O N IS ZI. A V 
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Mire e sorok megjelennek, Dohná* 
nyi Ernő már megjelent a nyilvánosság 
előtt és a budapesti közönség kétségte* 
lenül szankcionálta lelkes ünneplésével 

mindazt, amit itt elmondtunk. Biztosra 
vesszük, hogy nem lesz ez másképp 
Hubermann Broniszláv legközelebbi 
hangversenyé? 

m 

INTIM Pista, hogy kié volt az a nas 
gyon előkelő autó, amely a mult szóm; 
baton a Városi Színházhoz érkezett? 

— Tudom, de nem mondhatok 
egyebet, mint hogy nagyon előkelő 
fiatal emberé. Az illető gavallér sze> 
relmes a Városi Szinház egyik nagyon 
szép művésznőjébe. De most Bécsben 
katonáskodik. A szerelem nem ismer 
földrajzi távolságokat. Az előkelő fia* 
tal tiszt szombaton felült az autóra 
Bécsben és maga vezette a budapesti 
Városi Színházig. Itt átnyújtott né' 
hány szál illatos pármai ibolyát a mü* 
vésznőnek, akit az érzelem ekkora 
fensége bizonyosan nem hagyott hU 
degen. 

— És aztán? 
— Aztán az autó másnap vissza* 

ment Bécsbe. Az ifjú tiszt most azon 
dolgozik, hogy Budapestre helyezzék. 

— Kívánom neki tiszta szívből. 
Nincs szebb, mint a szerelem. Ezt 
megállapítottuk a Hatvany Lajos feh 
olvasásán is az Urániában. 

— Láttam magukat a páholyban. 
Nagyon figyelték a Kossuth Lajos 
szerelmét. 

— Hogyne figyeltük volna. Rop; 
pant érdekes. Hol lehetne a Napsw 
gár egy fényképét látni ? 

— Az Esztendő uj kötetében. Ad 
vocem Hatvany Lajos: Hatvany Lili 

befejezte egész estére terjedő uj da: 
rabját, amely egy asszony életének 
egy napjáról szól reggeltől estig. Ugy 
kezdődik, hogy az asszony reggel feh 
kel az ágyból. A másik darabja egy: 
felvonásos és „Barkarolla" címen a 
Belvárosi Szinház legközelebbi mü; 
során fog szerepelni. A harma: 
dik darabját most írja Harsányi 
Zsolttal : ez háromfelvonásos operett 
lesz. Közben folyton a színdarabja cU 
mén töri a fejét. Nem tud neki jó cU 
met találni. 

— Ha ötlet kell, nem féltjük a szép 
bárónét. Házasság nincs ? 

— De bizony van. Herendi Manci 
férjhez megy, A Rókus'gyógyszertár 
tulajdonosa, Dr. Pál Róbert fő: 
hadnagy veszi el feleségül. A vőlegény 
színpadon látta meg először, mégis: 
merkedett vele és a dolog ugy elmén 
gesedett, hogy Manci már meg is látó? 
gatta a boldog vőlegény szüleit 
Aszódon. 

— Még egy kis pletykát. 
— Lehet. Van még. Egy ismert iró 

kibékült a feleségével, akitől már egv 
éve különváltan élt. Most boldogabb 
bak lesznek, mint voltak. Viszont egv 
másik írót rémes fejmosásban része: 
sitett a felesége a Koronaherceg: 
utcán, mert utána lesett és megtudta, 
hogy az ura egy csinos művésznő 
kedvéért hanyagolja el. Az asszony: 
nak igaza van, de a művésznő nagyon 
csinos. 

— Pesti ? 
— Vidéki. Ne is kérdezzék, nem 

tudják kitalálni. 
— Jaj, de titokzatos. 
— Akárcsak az a fekete kéz, amely 

Lenkeffy Icát egy idő óta fenyegető 
levelekkel üldözi. De Ica nem ijed 
meg. Sokkal jobban megijedt, mikor 
a mamája kificamította a karját. De 
már ez is kezd meggyógyulni. Most 
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már boldog a RoyaUszálló Lenkeffy* 
lakosztálya. 

— A Royalban sok iró lakik most, 
ugy*e ? 

— Egygyel több. Heltai Jenő eddig 
a Csáky-utca 29. alatt lakott egy olyan 
lakásban, amelynek a gazdája orosz 
fogoly volt. A fogoly azonban hazat 
jött, Heltai nehéz szivvel ott hagyta 
a lakását és beköltözött a Royalba. 
Most a Royal bohém*lakói, Krúdy 
Gyula, Fényes László, Tarján Vilmos, 
Robozék és a többiek öt választották 
meg a törzsfőnöki állásra, amely 
Bródy Sándornak a Rudas*fürdőbe 
történt távozása óta betöltetlen ma* 
vadt. 1 

— Na még valamit, valami csinos 
emberről. 

— Azt is lehet. Galetta Ferenc ope* 
vettet irt. A cime „A feleségem 
férje", Amerikában játszik és Kom* 

játhy Károly fog hozzá muzsikát irni. 
— Hol játsszák először ? 
— Valószínűleg egyik bécsi színház* 

ban. 
— Mi van a bécsiekkel? Mit csinál 

Kálmán Imre? 
— E pillanatban éppen Budapesten 

van. Flazajött a családját meglátó* 
gatni. Látogatásáról jut eszembe : 
megyek Rajnai Gáborhoz. Mit üzen* 
nek neki ? 

— Hogy imádjuk. Viszontlátásra! 

Művészet, titkos berkeidben 
Mindig tavasz van, kikelet. 
Csak a fényét, csak a virágját 
Nyuj tá a teremtő neked. 

Az ihlet üde forrásából 
Oltja szomját, ki hozzád jő; 
Nálad szerelmet, ifjúságot • 
Nem hervaszthat el az idő. 

Hűvös Róbert. 

RATKAI, ANTALFFY. GOMBASZÖGI FRIDA 
„A testőr". — Corvináim. 
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60 pesti színésznő 
A NÖI SZÉPSÉG KÖNYVE. 

A Színházi Élet kiadásában rövid időn 
belől sajátos, a maga nemében különálló 
könyv jelenik meg. A szerzője Szász 
Zoltán, az illusztris iró, a cime pedig 
60 pesti színésznő, A női szépség könyve. 
A könyv hatvan pesti szinésznő művészi 
fotográfiáját hozza, emellett azonban 
egységes mű lesz, nem cikkek és jellem* 
zések gyűjteménye, nem egy sorozat kép* 
magyarázat. A nagy színésznőkről lesz 
ugyan itt jellemrajz, de nem sablonos is* 
mertetés, hanem a könyv a nőkben a női 
szépségnek és léleknek egyes típusait jel* 
lemzi. 

Ami a művésznőket mint színésznőket 
illeti: nem alakításaik kritikája lesz a 
könyv, nem megörökítése például annak, 
hogy milyen volt Jászai Mari az Elektrá* 
ban, vagy a Hunyadv Erzsébetben, ha* 
nem mint egyéniségeket mutat ja be a 
színésznőket, nem mint teremtőket, ha* 
nem mint teremtményeket. 

A könyv az emberi testet mint a szin* 
művészet kifejező eszközét is méltatja 
és bölcsészeti alapon magyarázza, hogy 
bizonyos korokban milyen szépségsideál* 
nak hódolt az emberiség. Társadalmi és 
filozófiai oka van ugyanis annak, hogy 
egy sudár gyöngéd termetű nő, hol 
egy sudár gyöngéd termetű nő tömeg* 
ideál, a primadonna. Általában elmond* 
hatjuk, hogy a női szépség filozófiáját 
fogja a könyv nyújtani a művésznő* 
szépségtipusok kapcsán. Külön értéke és 
varázsa lesz a bölcsészeti gondolatoknak 
a legmaibb, legaktuálisabb személyekre 
való alkalmazása. 

A művészi képek ábrázolni fogják a 
színpadok büszkeségeit, akik nemcsak 
testi varázsukkal, hanem belső egyéni* 
ségük kiválóságaival is kiérdemelik az 
alaposabb méltatást, de észre fogja venni 
azokat a kezdő fiatal művésznőket is, 
akár a színpadon, akár az életben — az 
esztétikai figyelmet maguk felé terelni 
képesek. 

Mindez alkalmassá teszi ezt a művet 
arra, hogy bár ma aktuális személyiségek 
arcképcsarnoka, mégsem fog elhervadni 
ezeknek a nőknek elmultával, hanem 
mindaddig érdekelni fogja az embereket, 
amig a női testi és lelki szépségek iránt 
meglesz bennünk a fogékonyság. 

Szükségesnek tartottuk jóelőre meg* 
irni ezt a hirt — hogy a közönséget tá* 
jékoztassuk. 

Várkonyi Mihály 
Eddig rendesen ugy volt, hogy a 

mozigyárak igazgatói a Színházak nagy 
nevei között keresték meg azokat, akik 
a film számára is értékes nyereséget je* 
lentenek. Most az egyszer megforditva 
van. Várkonyi Mihály nevét kitűnően is* 
meri nemcsak a magyar, de a külföldi 
mozipublikum is, amelynek rövid időn 
kedvence lett nemcsak külső megjele* 
trésének férfias szépségével, de nagy já* 
téktudásával is. Most pedig -— örömmel 
adunk róla hirt: a Nemzeti Szinház tag* 
jai sorába szerződtette. S igy a kitűnő 
Várkonyit a mozifilmen fedezték fel. 
Bár látszólag igy van ez s nem is volna 
egészen érthetetlen, — az igazság ked* 
véért mégis el kell mondanunk, hogy Vár* 
konyi filmszerződésein kivül a Kolozs* 
vári Nemzeti Szinház tagja volt, ahol 
egyre*másra aratta a nagy sikereket. Leg* 
utóbb Budán vendégszerepelt „A vas* 
gyáros" Bligny szerepében. Ezen az elő* 
adáson nézte meg őt Ambrus Zoltán, aki 
okos számítással a vidéken dolgozó fia* 
tal talentumokkal óhaj t ja kibőviteni 
szinháza gárdáját - - s Várkonyi néhány 
órával később már az állam első drámai 
színházának kötelékébe tartozott. Kevés 
szerződtetés ment ilyen gyorsan és si* 
mán — s ez legjobb auspiciuma annak, 
hogy Várkonyi ezen a helyen is méltó 
lesz kolozsvári színpadi és európai film* 
sikereihez. A szinház nagy várakozásai* 
nak bizonyítéka különben, hoőy már 
szerepet is kapott, még pedig Hervieux 
Paul „Bagatelle" cimü darabjának egyik 
főszerepét, melyben november hónap* 
ban fog bemutatkozni a fővárosi színházi 
közönségnek. Természetesen a Nemzeti 
Szinház uj tagja nem mond bucsut di= 
esősége és népszerűsége eddigi birodal* 
mának, a mozifilmnek, mert uj igazgató* 
jától ígéretet kapott, hogv amennyire 
szinházi elfoglaltsága engedi, a fiilmen is 
uj sikereket arathasson. Budapest fogé* 
kon\ r/ívü hölgyei pedig reszkessenek, 
mert Várkonyi épp oly szépen beszél a 
színpadon, mint amily szépen hallgat a 
filmen. 

A színész legyen ura szerepének s ne a sze* 
rep a színésznek. 
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VÁRKONYI MIHÁLY, a Nemzeti Színház uj tagja 
Angelo felv. 
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„A Testőr" színháza 
Molnár Ferenc nagyszerű világsikere, 

„A testőr", természetesen éppen ugy 
filmre került, mint minden más világsiker. 
És természetesen a Corvinífilmgyár csi= 
nálta meg, amely rögtön ráteszi a kezét 
minden filmre irható magyar kincsre. 

A magyar filmgyártás, amely most szá* 
mottevő kezd lenni az egész világ piacán, 
eleinte nehezen mozgott. A szellemi és 
anyagi erők közül inkább csak a szelle= 
miekkel dolgozott, amelyeknek mi itt 
mindig bőviben voltunk. De a mozi, 
amely a szemnek való mulatság, megkö* 
veteli a látványos, impozáns beállításokat 
attól a filmtől, amely a világpiacon vinni 
akarja valamire. 

A Corvinífilmgyár azzal az igen egy* 
szerű elvvel kezdett dolgozni, hogy nagy 
dolgot csak „szivvel" lehet csinálni. Értsd 
ezalatt, hogy a sziv érzelmeinél sokkal 
fontosabb a korlátlan anyagi áldozati 
készség. Ahol ez van, ott a siker is, hoz= 
záértő kézben 

„A testőr"=film kiállítása egyenesen 
szórása a pénznek. Fantasztikus gazdag» 
ság fekszik itt díszletekben. A magyar 
filmprodukció eddigi diszletrekordja az a 
színház, amelyben a testőr ismert törté* 
netének egy része lejátszódik. Ez a disz* 
let éppen olyan, mint a gazdagságukról 
és tékozlásukról híres angol operettsszin* 
házak bármelyike. Márkus László tervezte 
annyi tervező munkával, amennyivel akár 
égy igazi színházat is megtervezhetett 
volna és a tervet a gyár megcsniáltatta 
annyi költséggel, hogy ezen a béke bol= 
dog éveiben megépíthetett volna egy igazi 
színházat. 

Kell itt néhány sort irni az idegenből 
hazakerült magyar színészről, Antalffy 
Sándorról, aki â főszerepen kivül a filmet 
stilusosan és Ízléssel rendezte és Vajda 
László scenáriumáról, amely a darabbal 
kongeniális. 

A színpadi művészet az a tükör, amelyben 
az ember ha boldog, ha szenved: magasmagára 
Isméi. Márkus József. 
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TAMÁS BENŐ, SOMOGYI NUSI SOMOGYI NIJSI, VAJDA FRIGYES 
Főv. Nyári Színház: „Túl a nagy Krivánon". Főv. Nyári Szinház: „Túl a nagy Krivánon". 

Papp felv. papp felv. 

Túl a nagy Krivánon : 100. 
Ünnepet ül a budai öreg szinház, olyan 

ünnepet, amihez hasonlót még eddig 
sohasem — en suite 100 előadást ért 
meg egy operett — Farkas Imre „Tul a 
nagy Krivánon"=ja, akkor, amikor Pesten 
egész nyáron játszottak a színházak és 
állta a konkurreneiát ősszel is, amikor 
erős munkával láttak hozzá az uj szezon« 
hoz az innenső oldalon. 

Október 4=én elszólitotta Temesvár Se* 
bestyén Géza gárdája nagyrészét, de Ses 
bestyén nem hagyta magát és egy egész 
uj ensemblet szervezett, amelynek élén 
Somogyi Nusi áll, az ismert ps kedvelt 
táncos szubrett — és az uj ensemble a 
ré£i sikerekhez hasonlóan estérőhestére 
játssza a „Tul a nagy Krivánon"«t és ez= 
zel a sikerrel az öreg budai színkört ko* 
moly premier=szinházzá avatták. 

A Színházi Élet 
25.000-ik előf izetője 

Két h é t t e l eze lő t t meg i r tuk , hogy 
a Színházi Élet ü n n e p e lőt t áll, iin< 
n e p e lőt t , m e r t alig s z á z e g y n é h á n y 
e lőf izető h i ányz ik a 25.000*bői, ami 
igazán b ü s z k e és t ek in t é lye s s z á m 
egy he t i l ap é le tében 

Alig mu l t el ké t hé t és m a r e lé r te 
az e lőf ize tők s z á m a a 25.000set is. A 
sze rencsés e lőf izető r é szé re egy 
arany cigarettatárcát t ü z t ü n k ki em* 
lékül és m o s t b e s z á m o l ó u l m e g i r j u k , 
h o g y a p o n t o s a n 25.00(Mk előf izető 
n e v e : 

Dr. GANZ JÓZSEF 
Budapest, József*körut 83., III., 16. 
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„Jaj, ez a búval belelt élet..." 
Royal Orfelim. Amster felv. 

zerkovitz kis betűvel 
A pesti utca legkeresettebb és legnép* 

szerübb cikke a zerkovitz. Kevés ember* 
nek jut ki életében, hogy a neve kis be* 
tiivel is jelentsen valamit. Zerkovitz Bé* 
Iának kijutott. Ahogy Boycott kapitány* 
ból bojkott lett, ahogy Gerbeaudból 
zserbó lett, ugy lett Zerkovitzból zerko* 
vitz. Kis betűvel ezt jelenti: ellenállha* 
tatlanul népszerű, könnyű, kitűnő sláger* 
szám. 

A Royal*Orfeum októberi műsorán 
egész sor kitűnő zerkovitz szerepel. Egy 
bokrétába vannak kötve a „Páratlan me* 
nyecske" cimü operettben. Ebben van 
Herendy Manci és D'Arrigo Kornél 
duettje, Geiger Irma és Pártos Jenő 
Arabella*duettje, azonfelül Sándor Stefi 
és Virágh Jenő tánckettőse, a hires 
„Könnyű Katót táncba vinni''. Sőt még 
az operetten kiviil is vannak zerkovitzok 
a műsoron. Sándor Stefi és Erdélyi Géza 
táncducttje: „Jaj, az a búval bélelt élet", 
— aztán Papp János nótája: „Ilyenkor 
este mindig arra gondolok". A publikum 
ezt maga is énekli. A Royal*Orfeum a 
legnépszerűbb és legvidámabb pesti da* 
lárda minden este. 

Solti Hermin és Virágh Jenő W einer-

számai és az artista*számok adnak kü* 
lön színeket a tarka programmnak. Itt 
következik a műsor két legkitűnőbb zer* 
kovitzának a szövege. Tessék alvasni és 
dúdolni: 

Ilyenkor este 
mindig arra gondolok . . . 
Szövegét irla és zenéjét szerezte: Zerkovitz Béla. 

A Nemzeti (Royal) Orfeumban éneki 
Papp János. 

I. 
Öszi szellő suhan át a nagykörúti fákon, 
Elhordja a faleveleket, 
Elnézem az estefelé szórakozni vágyó 
Mvüzsgő-mozKÓ embersereget. 
Ifi is, ott is párosával, amott meg karöltve. 
Csupa boldog, csupa derűs pár. 
ilyenkor még jobban érzem az én árvaságom. 
Nincsen senki, aki engem vár. 

Refrain: 
Ilyenkor este, mindig arra gondolok, 
Hogy mért nem lettünk, maga meg én boldogok! 
Hogy mért volt az én életem ily fénytelen. 
Es mért bánt a sors ilyen csúnyán énvelem!'? 
Ilyenkor esle mindig arra gondolok. 
Hogy leszünk-e még, maga meg én, boldogok? 
Ha elhagyja majd valamennyi jóbarát. 
Jöjjön hozzám, várra-várom 
El nem múló ideálom. 
Nagyon, nagyon szerelem magát! 
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il. 
Amikor én megösmertem, gyermek volt egészen. 
Csacska, bohó, csintalan, vidám. 
És liogv más lett és liogv elvesztettem mind-
Szánom, (bánom, mind az én hibám! (örökre. 
Én fedeztem fel magában az isteni szikrát, 
Én vittem a babérok felé, 
S amióta nagy nővé lett, épugy jön elébem. 
Mint a többi kritikus elél 

Refrain: Ilyenkor stb. 

III. 
Nem megyek el a színházba, nem akarom látni, 
Mindenkit, mily mosolyogva néz. 
Nem akarom látni, hogy tán más kezét szorítja, 

Az a sokszor csókolt pici kéz. 
Emlékeim visszaszállnak, régi szép időkhöz, 
Szinte hallom, csengő énekét . . . 
öszi szellő suhan út a nagykörúti fákon, 
Szerte hordja a fák levelét . . . 

Refrain: Ilyenkor stb. 

Jaj az a búval bélelt élet . . . 
Szövegét irta és zenéjét" szerezte: Zerkovitz Béla. 

A Nemzeti (Royal) Orfeumban előadják: 
Sándor Steffi és dr. Erdélyi Géza. 

I. 
Viráqárvtslány: 

Vegyenek virágot 
Finom uraságok. 

PAPP J Á N O S 
Royal Orfeum. Angelo fely. 
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Illatozó szegfűt, rózsát, ibolyát! 
Mesés minden szála, 
Egy kroncsi az ára, 
Vegyenek virágot finom nagyságákl 

Nótásfia: 
Ide tessék jönni, 
Nótáskönyvet venni, 
Benne van a műsor minden slágere, 
Benn vannak a nóták, . 
Finom pesti strófák, 
Amiket most játszik a zene. 

Együtt: 
Mostan pedig éneklünk majd például 
Mutatványt a búval bélelt nótábul: 

Refrain: 
Jaj , ez a búval bélelt élet! 
Jaj , mikor ér már egyszer véget! 
És mikorára. lesz majd ugv, mint volt. 
Mondj egy szót 
Biztatót! 
Jaj, ez a búval bélelt élet! 
Jaj , mikor ér már egyszer véget. 
Es mikorára lesz majd ugy, mint volt, 
Akkor csapunk majd egy dáridót! 

HERENDY MANCI , a Royal Orfeum tagja 
„Páratlan menyecske" Labori felv. 

II. 
Viráqáruslány: 

Nézz be a lokálba, 
Akárcsak egy bálba' 
Mulatnak, táncolnak, boldog emberek. 
Csak te, meg én, ketten, 
Állunk elfeledten. 

Nátásfiu, Leány: 
Gyere, nézzünk hát be, (leány) Jaj, dehogy 
Istenkém, te dnága, (merekl 
Csak egy éjszakára, 
Lehetnék majd én is boldog és vidám! 

Fiu, Leány: 
Imádkozzunk szépen! * 

• Hátha fönt az égben, 
Meghallgatják, mit szivem kíván. 
Uram Isten! Adj szép ruhát, selymeset. 
És hozzá egy gavallért is, kedveset! 

Refrain: 
III. 

Nátásfiu: 
Szép kisasszony, kérem, 
Egy repülőgépen 
Szálltam le az égből, direkt ön miatt! 
Azonnal megnézem. 
Van-e elég pénzem, 
Hogy megvegyem, mind1, mind, a virágokat! 

Leány: 
Való-e, vagy álom, 
A szót nem találom, 

S Á N D O R STEFI, ERDÉLYI G É Z A 
Royal Orfeum. Labori felv. 
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GEIGER IRMA, PARTQS JENŐ S Á N D O R STEFI, D 'ARRIGO KORNÉL 
Royal Orfeum. Páratlan menyecske" Laboti felv. 

Fölkerült az égbe könyörgő imám! 
Nem kell már itt állnom. 
A vevőket várnom, 
Tiéd vagyok, édes pubikám! 

Fiu, Leány: 
Mi leszünk a leghíresebb táncospár, 
Mindenfelé, mindenki csak minket v 

Refrain: 

A közönség azonban mégis csak kíván* 
esi, hogy mit várhat a Médi után, és kik 
lesznek az újdonság főszereplői. Ezt az 
érdeklődést kielégíti a következő szín* 
lap: 

A SZÉP SASKIA 
Operet t három felvonásban, irták Willner 

és Reichert, fordította Harsányi Zsolt. 
Zenéjét szerzette Nedbál Oszkár. 

S z e m é l y e k : 
\drián, festő Galetta Ferenc 
Dix Tommy Sziklay Jenő 
Dix Jessie Vigh Manci 
Saskia Péchy Erzsi 
Báróné— Ráday Aranka 
Elnök — Márkus János 
Negerli Pázmán Ferenc 
Péter - , Sik Rezső 
Boroschinszky Inke Rezső 
Steven— Mátray Ernő 

A Szép Saskia 
A Fárosí Színház a Médi nagy sikere 

és tartós vonzóereje folytán nyugodtan 
készülhetett a következő újdonságokra. 
A Stradella nem akadályozza meg a Médi 
fényes pályafutását. Hiszen Flotow klasz* 
szikus operáját, akárhogy tetszik is, he* 
tenkint legfeljebb kétszer adják. Nem is 
adhat ják többször, mert a szereplők nem 
is győznék azt a nagy fáradságot, amely* 
lyel a főszerepek éneklése jár. 

A Szép Saskia, Nedbal operettje,- egy* 
előre szépen vár, amig sorát keríthetik. 
Elkészültek a híres művel, amely Bécs 
tavalyi szezonjának egyik legnagyobb si* 
kere volt, de a kitűzésére még nem gon* 
dóinak. 

A bemutató eseménye Péchy Erzsi uj 
alakítása lesz, nem kevésbbé várják Ga-
letta Ferenc tisztelői a művész ui alaki* 
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tását. Másik esemény lesz Vigh Manci 
első fellépésé. 

Dehát még sokáig lesz, amig erre ke« 
rül a sor. Egyelőre a Stradella bemuta* 

A felfedezők mosolyával lépett a se* 
gédszerkesztő szobájába Zugligeti, két 
kézzel szórta zsebéből a babérlevelet és 
jelentősen tudatta : 

— Riportról jövök, a riport cime 
„Ivánfi és a babérlevél". 

Nem hagyta, hogy közbevágjunk, le* 
ült a bőrfotelbe és fölényesen beszélni 
kezdett : 

— Ugyebár Ivánfi Jenő jubileumáról 
a lapok egészen egyforma tudósításokat 
adtak le. Közölték a beszédeket, a meg* 
jelentek névsorát, de senkinek sem jutott 
eszébe egyéni riportot irni. 

— önnek i g e n . . . 
—-, Nékem — igen. A riport cimét már 

elmondtam, az adatai a következők. 
Ivánfi Jenő kapott kerekszámban 50 da* 
rab babérkoszorút. Egy babérkoszorúban 
körülbelül 4500 darab babérlevél van, öt* 
ven koszorú elkészítésére tehát 225.000 
darab babérlevél szükséges. Ez az egyik 
oldala a dolognak. N a már most. 1800 
darab bebérlevél tesz ki egy kilogrammot, 
tehát a kapott babérkoszorúk súlya dró* 
tozás nélkül 125 kilogramm. Ha a babér* 
leveleket, mint az aranyat szokás, egy* 
más tetejére fektetjük, 1200 darab levél 
1 méter magasságú, ha az ötven koszorú 
leveleit igy elhelyeznők, az 187 méter és 
50 centiméter volna. 

— Jaj . . . — mondta a segédszerkesztő, 
de Zugligeti tovább beszélt : 

— Ivánfi Jenő testsúlya. 88 kilogramm, 
a kapott babérlevelek tehát 37 kilóval ne* 
hezebbek a jubilánsnál, — magassága 174 
centiméter, a babérlevelek tehát 185 mé* 

tóját várja a Városi Szinház közönsége. 
Egész zenei életünkre nézve fontos ese* 
mény a Városi Szinház első, teljesen ma* 
gyar operaelőadása. 

terrel és 76 centiméterrel magasabbak 
nála . . . 

— Kérem, kedves Zugligeti, ebbe bele 
lehet őrülni. 

— Ezt én is érzem — felelte ő — és sie* 
tek a városházára. Indítványozni fogom, 
hogy appelláljanak Ivánfi jószivére és 
kérjék meg, küldje szét a babérleveleket 
a hatósági krumpliárusitóknak ajándékba 
a savanyu krumplihoz. 153 ilyen bódé 
van, tehát egyre jut kerekszámban 1484 
darab. Jónapot ! 

VIRÁGH JENŐ, a Royal Orfeum tagja 
„Páratlan menyecske" Labori felv. 
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Eugen de Rubini 
A mult év őszén egy elegáns, csinos 

fiatalember jelentkezett nagy szerényen 
a bécsi ujságirók hivatalos testületénél, 
az előkélő Concordia*klubban. Az elnök* 
nél jelentkezett és rövid néhány szóban 
elmondta jövetele célját. 

— Eugen de Rubini a nevem. A telepa* 
tikus érzés rendkivül módon ki van ten* 
nem fejlődve, nagyszerű kísérleteket tu* 
dok bemutatni, de senki sem bizik ben* 
nem. Egy sereg vállalkozónál jelentkez* 
tem, hogy rendezzék meg előadóestémet, 
de nem hajlandók velem tárgyalni. Azt 
mondják, nagyon fiatal vagyok és bizo-
nyítsam előbb be, mit tudok. Eljöttem 
tehát, hogy az elfogulatlan bécsi saj tó 
előtt hangoztassam igazamat. 

A Concordia vezetőjének tetszett a 
nyílt föllépésü, kedves modorú fiu, aki a 
kedvező fogadtatás után nekibátorodva 
a következő fogadást ajánlotta a bécsi 
ujságirók klubjának: Rejtsenek el Bécs 
huszonegy kerületének egyikében vala* 
mely általa nem ismert tárgyat egy lakó* 
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EUGEN DE RUBINI 

házban vagy középületben, az utcán vagy 
valami üzletben és beszéljék meg előre, 
hogy mit tegyen azzal, ha megtalálja. Kö* 
telezi magát, hogy két órán belül felku* 
tatja, elvégzi a rábízott, de vele előre nem 
közölt feladatot. Ha a kísérlet nem sike* 
rül, — jelentette ki az önérzetes Rubini 
— a bécsi ujságirók alapjának adja egész 
vagyonát, apai örökségét, 5000 koronát és 
eltűnik örökre a nyilvánosság elől, de ha 
sikerül, eszközöljék ki az ujságirók szá* 
mára, hogy a nyilvánosság előtt is be* 
mutathassa tudományát. 

Most már nagyon érdekelte a Con* 
cordia urait a különös fiatalember. Le* 
ültették az elnöki szobába, rázárták az 
ajtót, azután visszavonultak tanácsko* 
zásra. Közös megegyezéssel a király kis 
ezüstszobrát, mely az olvasóteremben ál* 
lott, elvitték egy rég elhunyt bécsi újság* 
író özvegyének a XIII. kerületben lévő 
lakására és ott egy sok csecsebecsével 
megrakott polcra állították. A feladat az 
volt, hogy Rubini a szobrot megtalálása 
után vigye be a Bauer*káv éhá?ba és ál* 
l'tsa a bejáróval szemben lévő kandallóra. 
Azután kiengedték Rubinit és közölték 
vele, hogy rendben van minden. 

A fiatalember autót hozatott, két újság* 
íróval beült a gépkocsiba, előrehajolt a 
soffőrhöz, azután megfogva az egyik 
szerkesztő pulzusát, elkezdte dirigálni a 
kocsit : Jobbra . . . balra . . . előre . . . Nem 
volt két órára szüksége : harminc perc 
múlva már megállt az automobil a kér* 
déses ház előtt, Rubini felszaladt a har* 
madik emeletre, benyitott az ismeretlen 
lakásba, felkutatta a szobrot, magához 
vette, azután pontosan, betüről*betüre 
véghezvitte a gondolatban rábizott fel* 
adatot. A biztosság, a precizitás még az 
újságírókat is meglepte. Másnap már az 
egész saj tó Rubiniról irt, egy hét múlva 
pedig megtartotta első estjét, melyet ti* 
zenöt másik követett . A közönség tom* 
bolva ünnepelte a telepatikus csoda ki* 
sérleteit és a német városok versenyez* 
tek, hogy melyiket látogassa meg első* 
nek az ördöngös Rubini. 

A Harmónia hangversenyirodának 
(Váci*utca 20) most sikerült Rubinit egy 
budapesti vendégszereplésre megnyerni. 
Október 22*én lesz ez a nagy érdekességü 
est, amelyen Eugen de Rubini, a modern 
telepatikus csoda bizonyára bámulatba 
fogja ejteni a budapestieket is. 

Nem az a jó színész, aki az életben játszik, 
hanem akinek a játékában van élet. 
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Szomory Dezső kézírása 
Két héttel ezelőtt közölt a Színházi Élet 

Szomory Dezső Matuskájából néhány sor 
kéziratot. A darabrészietet azzal közöl* 
tűk, hogy mindenki, aki ezt az egészen 
•egyéni irást el- tudja olvasni: megkapja a 
Matuska egy példányát az iró autógramm*, 
jávai. Többen megpróbálkoztak a ke» 
mény dióval, de senkinek sem sikerült, 
— mi tehát itt közöljük az Írásnak az 
illusztris szerzőtől kapott jelentését: 

Bujdosóné (a lépcsőn): Két kocsival 
tele! József! József! 

József (beszalad): Mit kiabál rám? 
Bujdosóné: Jaj, kezétcsókolom! Ke* 

zétcsókolom . . . 
Zsófi (aki szaladt utána): Kezétcsó* 

kolom,. kezétcsókolom. (Még élénkebb 
hangzavar kívülről.) A kis táskát! A 
fotográfmasinám! Vigyázzon! Azt maga 
nem birja, azt a nagy málhát! A gye* 
rekek szálljanak le! Az én nészessze* 
rem! A gyerekekre vigyázzon, ne men* 
jenek közel a lovakhoz! Aber Fräulein! 
Irén, Irén, te nem segitsz nekünk? N o 
még élnek! Zsófi! Maga is Bujdosóné? 
Megvagyunk, kezétcsókolom! 

Gidó: N e szaladj . . . vár j . . . Nekem 
senki se segít? Fräulein, kommen Sie? 
Ja gewiss! Gyerünk! 

/ / 

József (Gregorhoz, aki nyugodtan 
ondulál tovább): Nem tetszik már 
abbahagyni, a méltóságos asszony édes* 
apja, a híres orvostanár, a nővére, a 
sógorasszony, az egész családja . . . 

Gregor (nem is hallja és a tisztekhez, 
akik a tornác alatt megjelentek): 
U vazsna familia. 

Andrejev: Da, da família. 
Subow: Junge Frau! Junge Mädchen! 

A Z INAS. Egy Wenckheim gróf elha* 
tározta, hogy az általános demokratizáló* 
dásra való tekintettel : szabómesterséget 
tanul és műhelyt nyit. Erről a hirről be* 
szélgettek a Váci*utcán, egy déli sétán 
Paulay Erzsi, Márkus Emília és Kálmán 
Jenő Ákos, a zöldségközpont közismert, 
elmés vezérigazgatója. 

— No, én most sietek — mondta né= 
hány pillanat múlva Márkus Emilia — 
helyszerzőhöz megyek, inast keresek. 

— Maradjon még, nagyságos asszony 
— felelte az udvarias Kálmán Jenő Ákos 
— inkább én beállok nagyságodhoz 
inasnak. 

— N e fogadd fel — vágott közbe 
Paulay Erzsi — ha még egy kicsit vársz, 
Emmám, ma olyan időket élünk, hogy 
nemsokára grófot vehetsz inasnak ! . . . 

1 
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[GÄBGt AMßlJí. 
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1 1 

1 „. ... m 
Gábor Andor 
gyógyszerész; gyógyáru*, pipere* és illat* 
szerskereskedése van az Erzsébet*tér 2. 
számú házban. Talán neki volt a legtöbb 
és legmulatságosabb apró kalandja egy 
hires magyar iróhoz való névrokonsága 
miatt, mégis boldog büszkeséggel gondol 
nagynevű druszájára és Gábor Andorról, 
az íróról a következőket mondta el: 

— ötödik gimnázista voltam .— Ung* 
váron, —• amikor egy szép szőke kislány 
váratlanul meggratulált egy akkor nagyon 
elterjedt napilapban irt cikkemért. Én nem 
tudtam mire vélni a gratulációt, de utó* 
lag megtudtam, hogy a szép cikket név* 
rokonom, Gábor Andor iró irta. Ez a név* 
rokonság természetesen büszkeséggel töl* 
tötte el ifjúi szivemet, de boldogságom 
akkor lett teljes, mikor megismertem a 
hires druszát. Mert — névrokonom ugyan 
talán már nem emlékezik — személyesen 

GÁBOR ANDOR gyógyszerész 

is megismertem tiz*tizenkét év előtt Gá= 
bor Andor irót. Egy családnál voltam lá* 
togatóban, ott találkoztam vele. Bemutat* 
koztam : 

—- Gábor vagyok! . . . — mire ő igy fe> 
lelt: 

— Hasonló az esetem! Én mintegy bo» 
csánatkérően folytattam: 

— De én Andor v a g y o k . . . És hires 
druszám kacagva vágott rám: 

— Nem főz le öregem, mert én is az 
v a g y o k ! . . . 

Azóta nem találkoztam vele és ugy* 
látszik ő már el is feledkezett rólam. Leg* 
alább ezt bizonyítja az a levél, melyet 
talán hét*nyolc év előtt kaptam tőle és 
amelyet el is tettem emlékül, — és amely* 
nek talán valamikor nagy értéke lesz. 
Ebben a levélben névrokonom arra kért, 
hogy közöljem ügyfeleimmel pontos ci* 
mem, mert Budapesten két Gábor Andor 
cég van és nem szerénytelen — igy irta 
tréfásan — ha megállapítja, hogy a két 
cég közül az övé híresebb és ezért a posta 
tévedésből minden Gábor Andor cimzésü 
levelet neki kézbesít! „Hazafias tisztelet* 
tel" irta alá ezt a tréfás hangú levelet, 
melyre én nagyon udvariasan feleltem és 
megígértem, hogy szives előzékenységét 
revanzsálni fogom. A revansra nagyon 
sok alkalmam volt, mert majdnem minden 
nap kapok neki szánt levelet, melyben 
kérdést intéznek Gábor Andorhoz, mi a 
véleménye a beküldött regényről, mikor 
lesz szives megírni a megigért kabaré*dal 
szöveget, megengedi*e, hogy ezt, vagy 
azt a verset előadják és igy tovább. Ter* 
mészetesen rögtön tudom, hogy nem ne* 
kem, hanem neki szól a levél és azonnal 
továbbítom ajánlva! 

Legénykoromban az Izabella*utcában 
laktam, névrokonom is. Akkor grasszált 
csak a névcsere! Minden pillanatban szólt 
a telefon, cserigettek lakásom aj ta ján és 
én egész nap haj togat tam: 

— Sajnos, nem én vagyok, két házzal 
arrább lakik hires druszám! 

Sajnos! Igazán sajnálom, hogy csak 
névrokona vagyok. Ezt a fájdalmat kü* 
lönösen akkor érzem, mikor Gábor An* 
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dor valami nagyon jó dolgot ir. Ilyenkor 
Írásban, szóban annyi gratulációt kapok, 
hogy nem győzöm megköszönni — a neki 
szánt üdvözléseket. Még majd külön tit* 
kárt kell tartanom a névcseréből szár* 
mazó ügyek elintézésére, mert nekem na* 
gyon sok dolgom van üzletemben is, de 
elmegyek druszám minden premiérjére is, 
minden irását elolvasom, — mert elvégre 
tudom mire kötelez az előkelő névrokon» 
ság ! . . . Kozma Nándor. 

1 j i j Hn^^oi^j^ni^i^Km^wim^i' mimii jui 

A színházi népvándorlás 
Földrajzi munkatársunk eredeti térképe. 

A térképhez, amely ezúttal nem hábo* 
ruról beszél, tehát már ezért is rokon* 
szenvesebb minden más térképnél, — nem 
is kell sok- magyarázat. Magától beszél. 

Az aktualitását Uray Tivadar feltűnést 
keltő szerződése adja meg. Uray ott* 
hagyta felbontatlan nemzeti szinházi 
szerződését és átszerződött a Magyar 
Színházhoz. Másfél naptári éven belül a 
harmadik színházban játszik. 

De ha egy kis statisztikai térképet esi* 
nálunk a szinészvándorlásokról, hamar 

kiderül, hogy Uray ifjú kezdő néhány 
kollégájához képest. A térkép vonalai 
világosan mutat ják, hogy Uray eddigi 
vándorlása csekély kis utat jelent azon 
nagyszabású vonalak mellett, amelyek 
Fedák Sári vagy Sziklai József eddigi 
vándorlásait jelzik. 

U. i. Lapzártakor értesülünk, hogy a 
népvándorlási térkép már nem pontos. 
Nincs benne, hogy amig térképrajzolónk 
szorgalmasan húzogatta a grafikon vona* 
lait, azalatt a térkép rikorderje, Sziklai 
József, felülmulta a saját r ikordját : a 
Budapesti Színháztól átszerződött a Vá= 
rosi Színházhoz. 

A KAPUS. A Fővárosi Orfe . 
umban nagy lelkesedéssel tár* 
gyalták azt a hírt, hogy a zso* 
kék az idén is rendeznek egy 
footballmeccset, de nem — mint 
tavaly — az artisták, hanem a 

színészek ellen. 
— Én leszek a szinészcsapat kapusa, — uj* 

jongott Pufi, — esküszöm, hogy ott nem megy 
be gól. 

— Természetes, — helyeselt Ferenczy Ká* 
roly, — hiszen a labdának nem is lenne helye. 

auOAPESTl ÍZ 

_ _ _ - FrAAr. ytfai 
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Operettről, amely csak egy hét múlva 
kerül színre, illik mennél kevesebbet 
elárulni. Az ember beles néha a próbákra, 
de igazán nem szép visszaélni a rendező 
vendégszeretetével. A szinház sok min* 
dent meglepetésnek tartogat, a meglepe* 
tést elrontani a legsúlyosabb ünnep* 
rontás. 

Hogyan áruljunk el neked mégis egyet* 
mást, nyájas olvasó, arról a „Gróf Ri* 
naldó"*ról, amely a Király*szinház legkö* 
zelebbi, sőt igen közeli újdonsága lévén, 
bizonyosan szerfelett érdekel? A króni* 
kás ilyenkor nem szegi meg a maga kö* 
teles diszkrécióját, ellenben szívesen rá* 
bizhatja magát a főérdekeltek diszkré« 
ciójára. ö k jól tudják, mit mondhatnak 
el, mit nem. Üljünk tehát neki a telefon* 
nak (ó irgalom atyja, ne hagyj el) és 
szólitsuk végig az újdonság körül legfő* 
ként érdekelteket. v 

• 

— Halló, kérem a földművelési minisz* 
tériumot. Halló, földmüvelés? Kérem Ba* 
konyi Károly urat. 

— Mással beszél. 
— Halló, központ, kérem József 

61—30. 
— Nem jelentkezik. 
— Akkor kérem a földművelést. 
— Minden száma foglalt. Majd szólok, 

ha szabad lesz. (Egy negyedóra múlva.) 
Halló ! Itt a földmüvelés. 

— Halló. FÖldmüvelésügy központja? 
— Igén. 
— Kérem Bakonvi Károlv urat. 
— Foglalt. 
— Adjon tanácsot, drága naccsád, hogy 

lehetne vele beszélni? 
— Azt hiszem, sehogy. Rengeteg dolga 

van, mindig foglalt. 
— Kár, a darabjáról szerettünk volna 

vele beszélni. 
— Jaj, a Rinaldóról? Alig várjuk a pre* 

miért. Az egész minisztérium Rinaldó* 
lázban van. 

— Halló! József 2 0 - 00. 
— Halló, itt Beöthy igazgató lakása. 

— Beöthy Baba hangja, ha nem csaló» 
dunk. Itt Színházi Élet. 

— Igen, küldöm a papát. 

— Halló. Beöthy. Miről van szó? 
— A Rinaldót illető véleményéről. 
— Azt nagyon .röviden feglalhatom 

össze: kilünő librettó, pompás versek, 
nagyszerű zene és a Király*szinház gár* 
dája. (Tessék odairni, hogy ezt nagyon 
büszkén mondtam.) Premier október 25. 

— És a kiállítás? 
— A díszletek és a ruhák fantasztikus 

pénzbe kerültek. Elképzelhetetlenül drága 
minden, az összeget nem is mondom meg. 
De nem sajnáltuk a pénzt. Ettől a darab« 
tói nem sajnálunk semmit. Annyi bizo* 
nyos, hogy a premier után nekem sok 
szabad időm lesz. 

— Több. mint most. Nem is zavarjuk 
tovább. 

— Halló! Kérem József 2—12. 
— Halló. Itt Buttykay Ákos lakása. 
— Halló! Otthon van a nagyságos asz* 

szony? 
— Itthon van, de alszik. Sokáig próbált 

délelőtt. 
— Majd felhívjuk később. 
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— Halló! Kérem, naccsád, a 68—33 
számot. 

— Halló? 
— Itt Színházi Élet. Gábor Andor? 

— Ugy van. Remélem, nem nyilatko» 
zatról van szó? 

— De csakis. A Rinaldó verseit ille= 
tőleg. 

— Azokról pedig a legjobb akarattal 
sem lehet sokat beszélni. Fenyőházán ir» 
tam a verseket, nagy passzióval és több* 
nyire ugy, hogy először a Szirmai muzsi= 
kája volt készen. Arra aztán verseltem. 
Mit mondhatok még? Nagyon örülök 
ennek az operettnek. 

* 

— Halló, József 61—07. 
— Halló! Ki az? Szirmai Albert . 

dóval? 

— Mi lenne? Kitűnően érzi magát. 
— Haj landó nyilatkozni a zenéről? 
— Ha nagyon muszáj. A „Gróf Ri» 

naldó"»ban, épp ugy, mint minden más 
dolgomban is, arra törekedtem, hogy 
becsületes munkát teszek a szegény hall» 
gatók elé. Nem szokásom, nem is vol» 
nék képes arra a szemérmetlenségre, 
hogy saját zenémet méltassam, boncol» 
jam vagy dicsérjem. Az operettzene, el» 
engedhetetlen megalkuvásai miatt, sem 
egetverő glória, sem mártiromság nem 
lehet. Nagyon, nagyon meg leszek elé» 
gedve, ha a „Gróf Rinaldó" hallgatói bi» 
zonyos tisztességes törekvést fognak ész» 
revenni zenémben és ha kedvükre lesz 
egy»két melódia, amelyek vagy a bőröm 
alatt lappangó, de onnan soha ki nem 
bújható vigság, vagy pedig szentimentá» 
lis hajlamom őszinte hajtásai. 

* 

— Halló! 
— Halló! Király Ernő. 

— Itt Színházi Élet. Mit lehet elárulni 
a Rinaldóról? 

— Egyelőre nem sokat. Igen nagy 
passzióval próbálok. A napirendem az, 
hogy reggeli után már átszaladok a szin» 
házhoz, próbálok félháromig. Akkor meg» 
ebédelek és tanulok esti előadásig. Hol 
a prózai részeket nézegetem, hol pedig 
a melódiákat pctyegtetem a zongora 
mellett. A kislányom, Kató, állandóan a 
szobámban tartózkodik; minden szerepe» 
met hamarabb megtanulja hallásból, mint 
én. A kaliforniai nótát, amely a sláger» 
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számom lesz a darabban, már unja is. 
Neki az már elmúlt. 

— Hogy jön Kalifornia a darabba? 
— Ugy, hógy a szerepem szerint Ame« 

rikát járt ember vagyok, szabad moz» 
gásu, nyilt, nyers és kemény férfi, aki az 
európai konvenciókkal nem sokat tö» 
rődik. 

— öl tözködés amerikaiasan? 
— Csakis. Négyszer öltözöm a darab» 

ban- és már javában kreálják a ruháimat. 
A kitűnő szabászmüvész uj divatötlete» 
ket készül általam lanszirozni. 

— Az istenért, csak azt ne! Megint ru» 
hákat kell majd csináltatni. Ki győzi azt? 

— Sajnálom, tessék a szabászszal be* 
szélni. 

* 

— Halló! Kérem József 2—12. Halló! 
Alszik még a nagyságos asszony? 

— Még alszik. 
* 

— Halló! 
— Rátkaiék lakása. 
— Ki van a telefonnál? Itt Színházi 

Elet. 

— Itt Lábass Juci. A Rinaldóról van 
szó, ha jól tévedek. 

— Jól bizony. Mi van a toalettekkel? 
— Már készülnek és remélem, hogy 

szenzációt fognak kelteni. Nem is árus 
lok el róluk semmit. Most jöt tem haza 
egy kis kurta abbaziai pihenőről. A 
munka most annál jobban esik. Nagyon 
kedves alak, ' amit játszanom kell. Egy 
főispán lánya vagyok, — de erről ne be* 
széljünk, mert a szerzők megharagsza» 
nak. Szóval Ihászszal, aki a darab szerint 
az uram ügyvédje és nekem partnerem, 
én fogom énekelni, azt a slágert, hogy 
„Rózsika, Rózstkám! Rózsabimbó rózsa* 
fán!" N a aztán a táncaim! De erről majd 
az uram beszél, átadom neki a kagylót. 

— Halló, itt Marci. 
— Szóval a táncok nagyszerűek. 
— Máris nagyszerűek. A próbákról ha* 

Iáira fáradtan jövünk haza és reggel ré» 
mes izomlázzal ébredünk. De ezek a 
táncok mindent megérnek. 

— Milyen figurát játszik? 
— Egy grófi férjet, akitől elrabolják a 

feleségét. De erről premierig semmit. 
Legfeljebb annyit, hogy a harmadik fel» 
vonásban gulyást főzök. Ennek kapcsán 
persze ió alkalmam nyilik a közélelme» 
zési kérdésekről nyilatkozni. 

— Aktuális kuplék, ha jól sej t jük. 
— A sejtés kitűnő. 

* 

— Halló! József 2—12. Halló. Fenn 
van már a nagyságos asszony? 

— Halló, igenis, már hivom. 
— Halló, itt Kosáry Emma. Hallom, 

/ 

hogy már kétszer kerestek. 
— Égünk a vágytól megtudni, hogy 

milyen szerepe lesz a Rinaldóban. 
— Kitűnő szerepem. A mese roppant 

érdekes, a zenéről pedig, miní szakértő, 
nyilatkozhatik az uram, aki a másik 
kagylót fogja. 

— Halló, itt Buttykay Ákos. A Szir= 
mai zenéje egyszerűen elragadó. 

— Halló! És mi van a toalettekkel? 
— Három ruhám lesz és két belépőm. 

Egész sereg varrónő dolgozik raj tuk. 
Látványosságnak készül minden darab. 
Most ezekkel fogok foglalkozni, mert a 
szerepemet már betéve fújom. A prózát 
is, amely a legjobb operett, a zenét is, 
amely operai hangot kiván. Megtanultam 
az egészet már a Tátrában. Gábor át» 
szaladt Fenyőházáról olykor, vele is ta= 
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Karinthy Frigyesné cs kisfia, Gábor 
Labori felv. 

— Ugyan, ugyan, minő dolgai lehet* 
nek önnek ot thon? — kockáztatták me^ 
a kérdést, mire az if jú kolléga határozott 
tan kijelentette, hogy ma sok irni valója 
van. 

— Ugy? és levelet fog irni? 
— Nem, hanem cikket az újságba — 

jelentette ki Karinthy Gábor olyan hatá-
rozottsággal, hogy ezt nem lehetett két= 
ségbe vonni. 

— És milyen néven méltóztatik irni a/ 
újságokba? — füztük tovább az érdeklő» 
désünk láncszemeit. 

— Karinthy Frigyes néven. 
— Nem Karinthy Gábor néven? 
— Nem. Karinthy Frigyes néven, mert 

őt már jól ismeri a közönség — jelentette 

nultunk. A tátralomnici nyaralók már 
kívülről fúj ják összes számaimat. 

— Szóval óriási siker. 
— Még nagyobb. 

* 

— Halló! Kérem a rendezőt! Halló, 
kedves naccsád, nincs telefonja Ihász 
Aladárnak, a Királysszinház tagjának? 

— Rögtön megmondom . . . Nincs! 

— Halló! Kérem 114—69. Királysszin* 
ház? Kérem Czakó főrendező urat a tes 
lefonhoz. Színházi Élet keresi. 

— Halló, itt Czakó. 
— Mi van a Rinaldóval? 
— Mi lehetne? Tőlem már szinre kes 

rülhet akár holnap is. Passzió dolgozni 
ilyen emberekkel. 

» 

— Halló! Itt Színházi Élet. Kit tetszik 
keresni? 

— Szeretnék jegyet kapni a Rinaldó 
premierjére. 

— Szíveskedjék felhívni 74—66. szá= 
mot, az a jegypénztárunk. De a helyzet 
reménytelen. Az előjegyzések már a tu 
zedik esténél tartanak. 

Apám plagizál 
Karinthy Gábor leleplezi édesatyját. 
(A Színházi Élet kiküldött tudósítójától.) 

Pár hónap óta hallani hangokat innen 
is onnan is, hogy a kiváló magyar humo* 
rista, Karinthy Frigyes irásai valami sa* 
játságosan érdekes változást mutatnak. 
Az évek hosszú során szerzett irói babér^ 
erdőre való tekintettel azonban senki 
sem mert gyanakvó szemmel pillantani a 
mester irásai felé, mig a napokban egész 
váratlanul kipattant a titok: — Karinthy 
Frigyes plagizál. S ezt a szédületes szén* 
záció't az iró negyedfél éves fiacskája, az 
ennivaló Karinthy Gabi repitette világgá. 

A mult hét keddjén Karinthy Frigyes 
feleségével és kisfiával az Ujságiró egye--
sület éttermébe jöt t fel ebédelni. Ebéd 
után Karinthy Gábor, az i f jú humorista 
látogatást tett egy pár öregebb kollegája 
asztalánál. Az egyik asztalnál erősen ma= 
gasztalták az egészen fiatal irót, aki ekkor 
— tekintettel, hogy hölgyek is ültek az 
asztalnál — udvariasan bocsánatot kért, 
hogy nem maradhat tovább, mert otthon 
sürgős dolgai vannak. 
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— Miután családtagról van szó, fenn* 
álló törvényeink értelmében, mely sze* 
rint családtag még bünügyben sem tartó* 
zik vallomást tenni hozzátartozója ellen, 
megtagadom a nyilatkozatot. 

E nyilatkozatból nem lettünk okosab* 
bak. És mert ebben az ügyben világossá* 
got akarunk teremteni, ezennel irodalmi 
zsűri elé ter jeszt jük az ügyet. Tanukul 
bejelentjük Somlyó Zoltánnét, Major 
Henrik ra j zolómü vészt és e sorok iróját, 
akik előtt Karinthy Gábor a nevezetes és 
súlyos nyilatkozatot tette. Beterjesztjük 
továbbá a megkezdett humoreszk kézira* 
tát, amely azt lesz hivatott bizonyitani. 
hogy az apa és fiu irásai között irásszak* 
értők és humoristák veszedelmes hason* 
latosságot tudnak megállapítani. 

A családi plágiumpör további részié* 
teiről a Színházi Élet részletesen tájékoz* 
ta'tni fogja olvasóközönségét. 

ki nagy álmélkodásunk közepette az ifjú 
humorista. 

Amikor az érthető meglepetésből fel* 
ocsudtunk, megkértük kiváló kollégán* 
kat, kezdje el cikkét asztalunknál irni s 
ilyenformán teljesen győzzön meg szavai 
igazságáról. Kérésünkre Karinthy Gábor 
a következő jellegzetesen Karinthyas ér* 
telmü mondatokat vetette papirra: 

Kezünkben a megkezdett humoreszk 
kéziratával, rohantunk az Otthon*körbe. 
Karinthy Frigyes, aki már régebben át* 
ment feketézni, éppen a hatodik kaszinó* 
pártit verte Upor kabaré»igazgatóra. Fél* 
rehivtuk és megkértük: nyilatkozzék fia 
leleplezéseiről. Kérdésünkre az idősb hu* 
morista a következő nyilatkozatot tette: 

Az ótídrof-koi* 
Az ember azt hinné, hogy valami 

oroszbarát egyesület viseli az Ótidrof* 
kör nevet. Nem, az Ótidrof az rendes 
magyar Írókból áll. Alapította ugyanaz 
a szerkesztőségi szoba, amely Magyar* 
országon hervadhatatlan érdemeket szer* 
zett a halandzsa fellendítése körül, amely 
megalapította az intarziás társaságot, 
amely továbbá az ilyen szellemi tornák 
végtelen tarkaságu skálájával ajándé* 
kozta meg a hazát, Harsányi Zsolt, Ka* 
rinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső az 
ős« és törzstagjai ennek a szobának. 

Az Ótidrofíkört megmagyarázza a 
neve. Csak fordítva kell olvasni. 

ÓTIDROF — FORDÍTÓ 
Az uj társaság célja a nyelvben f elf es 

dezni azokat az összefüggéseket, ame* 
lyek a szó elülről és hátulról való for* 
mája között jelentkeznek. 

Visszafelé olvasni a szavakat elég régi 
mulatság. Jókai egyik regényében mint 
bonyodalom*megoldó kulcs szerepel az 

AKTIT TUKETJER — REJTEKUT 
TITKA 

Csakhogy „aktit tuket jer" — ennek 

ANTALFFY SÁNDOR 
„A testőr". — Corvin*film. 
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semmi értelme nincs. A népi nyelv arra 
?s rájött , hogy a forditva olvasott sza* 
vaknak, sőt mondatoknak értelmük is 
lehet. Egész sor ilyen mondóka szere* 
pelt mindnyájunk gyermekkorában, mint 
játszi mulaság. Vannak olyan mondatok, 
amelyek teljesen szimmetrikusak, vagyis 
visszafelé olvasva is pontosan ugy hang* 
zanak. Például: 

A SARI PAP ÍRÁSA — 
KAR A K A N P A P N A K A RÁK 

Ennek a népies játéknak fejlettebb 
fo rmája az, amivel most a tiszteletre* 
méltó Ótidrofíkör foglalkozik. A kör 
annálest tart, amelybe a legsikerültebb 
,,sátidrof"*okat ünnepélyesen feljegyzi. 
Az annálesnek már eddig is óriási 
anyaga van. Csak mutatóba közöljük a 
következőket: 

1. ADÓSOM A MOSÓD A 
Ez visszafelé is ugyanaz. Karinthy 

gyűjteményéből való. Lélektani értelme 
az, hogy akárhogy forgatja az ember a 
dolgot ide*oda, előre*hátra: a mai mosó* 
dák mindenképpen, tartoznak az ember* 

KERTÉSZ ERZSI 
a pozsonyi színtársulat szubrett*primadonnája, 
a „Varázshegedü" a „Médi", a „Mágnás 
Miska" és a „Csárdáskirálynő" operettek fő* 

szerepeit játszotta. 

nek, ugy rontják a fehérneműt. Ugyan* 
csak Karinthy felfedezése, hogy ha a 
macska ingoványba lép és elkezd sü= 
lyedni, akkor rémült nyávogásban tör ki. 

I N G O V Á N Y — N Y Á V O G N I 
Valamint az is tény, hogy a Milka* 

csokoládé fellázit bçnnûnket az élelmi* 
szerhiány ellen és aklimatizálja gondol* 
kozásunkat a növekvő békevágyhoz! 
AKLIMATIZÁL — LÁZIT A MILKA 

2. Kosztolányi azt találta ki, mint fi* 
noman jellemző kritikus, hogy Ignotus 
versei a suttogás érzelmes gyöngédsége 
nélkül el sem képzelhetők és ennélfogva 
Ignotus számára egy kitűnő álnév kinál* 
kőzik: $ 

I G N O T U S — S U T O N G I 
3. Harsányi kitalálta Géczy Istvántól, 

az atyai jóságú szinészegyesületi titkár* 
ról, hogy az ő neve jellemzi a szinész* 
egyesületet: 

GÉCZI A T Y A — AYTAI CÉG * 

Valamint a női kalapdivatra nézve ki* 
találta, hogy a diszkrét palaszin nagyon 
alkalmas olyan hölgyek számára, akik 
nem szeretik a feltűnést és jobb szere* 
tik, ha kalapjuk mintegy elrejtőzik a 
>többi között: 
REJTEZŐ KALAP — PALAKÖZET, 

JER! 
És igy tovább. A munka szorgosan fo* 

lyik. Az Ótidrof*társaságnak két tiszte* 
ileti tagja is van már. Az egyik Gábor 
Andor, aki „A princ"*ben használja a 
következő mondatot: 

INDUL A K U T Y A S A TYÚK 
A L U D N I 

Ez visszafelé is ugyanaz. A másik tisz* 
teleti tag Babits Mihály, aki klasszikus 
olvasmányai közben a következő szen* 
zációs felfedezést tette: 
RÓMAI FŐVEZÉR — RÉZEVÖ FIA, 

MÓR 
Ez nyilván olyan arabs származású 

római fővezér, akinek már az apja is el 
tudta harapni a rezet. Fene erős ember 
lehetett. 

Az Ótidrof*annálesbe bekerülni nem 
kis dicsőség. Ha az olvasó rájön vala* 
mire, megpróbálhatja beküldeni. Majd 
egy zsűri dönt a sátidrof felett. A zsűri* 
nek Inválotszok, Ithnirak és Invásrab a 
tagjai. 
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Szerb szinészek között 

A három éve megszállott Belgrádba 
lassan visszatért az élet, jórészt a lakos* 
ság is és este, amikor a villanylámpák ki» 
gyúlnak, a Knéz Mihajl»ulica korzóján, a 
ragyogó kirakatsoron ismét visszatért 
mosolylyal lejtenek Belgrád hires szépsé» 
gei. Mohó, nyugatvágyó, szertelen életet 
élt ez a város békében, zene,, parfüm és 
szedett-vedett kultura közben, szilaj aka» 
rattal a keleti Páris büszke ciméért. Ter» 
mészetes, hogy a mámoros, nagyravágyó 
fővárosnak virágzó szinházi élete is volt. 
A szerb királyi, udvari Nemzeti Szinház 
ünnepi központja volt a művészetnek és 
az életnek, dédelgetett színészei, ünne» 
pelt irói, nagysikerű, darabjai voltak . . . 
Hol vannak most? A fiatalabbak a vert 
szerb hadsereggel együtt hagyták el az 
országot, a többiek jórészt Horvátország« 
ban széledtek el, de sokan közülük 
otthonmaradtak és némán, elvonultan 
búslakodtak „a nemzeti szinművészet" 
romjain. 

E sorok irója a keresésükre indult. A 
nagy ostrom idején, Mackensen ágvui. 
nem egy szinész otthonát is feldúlták, 
jórészüket pedig a nagy drágaság, a meg* 
szűnt kereseti lehetőség lakoltatta ki a régi 
fészekből. Ez a megrebbent, bús szinész« 
csapat most a Nemzeti Szinház öltözői» 
ben húzódik meg, aprókat tipeg a szűk 
fülkékben s a régi festékmaradékok, tűk» 
rök, pouderpamacsok, elárvult parókák, 
kopott kosztümök, hervadt babérok kö» 
zött él — na"pról»napra — a régi, szép 
emlékeknek, elhangzott tapsnak és ki» 
hunyó sikereknek. Konyhák és hálófül» 
kék lettek az apró helyiségekből, ahol 
egykor Shakespeare királyai és királynéi 
készültek a szerb közönség meghódítá» 
sára. A folyosókon, ahol békében masztix» 
szag és a balkáni pipereszerek, illata bó» 
dított, most savanyúkrumplira emlékez» 
tető szegénység terjeng. A folyosó sötét, 
mert a villanyt kikapcsolták s ahol egy» 
kor a belgrádi habitüék szorongtak, most 
egy beteg házmesterné .lobogtatja resz» 
kető kézzel az olcsó faggyúgyertyáját. 
Fönt az öltözőknél pedig a megszokott 
primadonna»mosoly helyett, az ot t felej» 
tett magyar írnok riadt t e k i n t e ^ ^ g g a d . 
Aszott, pergamenbőrü, 
berke, örül a magyai j 
már csak nagy ügj 

királyi, udvari Nemzeti Szinház. Gránát 
nem érte, mégis, mintha rom lenné. A 
háború e}őtt fogtak az újjáépítéséhez. 
A hátsó része az öltözőkkel és a zsinór» 
padlás már elkészült, amikor a háború 
kitört. Az építkezés abbamaradt s a fő» 
homlokzat sárga, kopott falaival, lesze» 
dett erkélyekkel, széthordott széksorai» 
val árván, elhagyottan, üres ablakszemek» 
kel mered Knéz Mihajl büszke ércszob» 
rára. A szerb nemzeti színművészet haj» 
léktalan, a belgrádi közönség dédelgetett 
kedvencei pedig kenyér nélkül maradtak. 
A szerb színjátszás büszke hajléka, me» 
lyet 1861»ben Mihály fejedelem áldozat» 
készsége emelt, majd 1868=ban Milán ki» 
rály jut tatot t fedél alá, most menedék» 
hely, néhány facér szinészcsalád szükség» 
otthona, nemzeti rom, elillant művész» 
álmok szomorú kelléktára. 

A hódítók szerencsére nem olyan ri» 
deg, kemény emberek, mint a történelmi 
könyvek írják. A cs. és kir. katonai fő» 
kormányzóság megszánta a szerb művé» 
szeket és ha színházukat nem is tudta 
jókarba helyezni: megadta a lehetőséget, 
hogy ismét játszhassanak. Egyszeribe 
előkerültek a legnevesebb szerb sziné» 
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szek, színésznők, staggione alakult, meg* 
kezdődtek az előadások, — egyelőre a 
Terazije kis színházában — a szerb szin* 
művészet feléledt. A társaságot — rövid 
idő alatt — Ili ja Stanojevic rendező, a 
legnépszerűbb szerb szinész, a legjobb 
Moliére*ábrázoló rendezte, lázas munká* 
jában Milutin Cekic, a szerb Nemzeti 
Szinház főrendezője és dramaturgja is 
segítségére volt. Ilija Stanojevict a bel« 
grádi közönség becézve csak „Csika Ilijá"* 
nak, vagy „Onkel Ilijá"*nak hivja; nép* 
szerűsége, de emberi és művésztermé* 
szete is a mi Ujházinkra emlékeztet, 
akire egyébként is feltűnően hasonlít. A 
belgrádi utcának ma is egyik legjellegze* 
tesebb típusa. Színházi tanulmányait Né* 
metországban végezte és kora ellenére 
egyik főharcosa a modern színjátszásnak. 

Az osztrák*magyar csapatok bevonu* 
lása óta ő vitte először színpadra a szerb 
nyelvet és a — magyar színpadi irodai* 
mat. A szerb staggione második előadásul 
ugyanis Szigligeti „Cigány" című nép* 
színművét játszotta el (szabad szerb át* 
dolgozásban) és pedig óriási sikerrel: 
négyszer egymásután játszották. A ma* 
gyar népszínmű Szerbiában — amit ná* 
lünk talán kevesen tudnak — az „énekes" 
színműveknek ama romantikus fa j tá jához 
tartozik, amitől a szerb nagyközönség 
nem tud megválni és aminek különben is 
régi, nagy tradíciója van Szerbiában. 
Amikor a szerb irodalomnak még Uj* 
vidék volt a központja, sűrűn szerbesí* 
tették — tartalomban és zenében — eze* 
ket a darabokat, mint például Tóth „Falu* 
roszá"*ját, „A vöröshajú"=t, vagy Lukács 
egyes népszínműveit, sőt már 1847=ben 
is, amikor Nikola Gyurkovics pancsovai 
társulata először vendégszerepelt Bel* 
grádban, lelkesedéssel fogadták a ma* 
gyar népszínművet. A szerb vándorszin* 
házak műsorán még ma is állandóan ott 
szerepel a magyar népszinmű, melyet 
Horvátországba és Boszniába is áthoztak. 

A „Cigány" előadásában láthatta a 
belgrádi közönség viszont Zanka Stokic 
asszonyt is, a szerbek legünnepeltebb 
énekesnőjét. A magyar darab után szerb 
darabot és pedig egy igazi nemzeti drá* 
mát játszottak el: a „Kostaná"*t (Cigány* 
leány), a szerb Carment, Borislav Stan= 
fcoWc*nak, a legnagyobb élő szerb regény* 
írónak, színpadi alkotását. A 
Belgrádban tartózko 

csület" cimű, Budapesten is jól ismert 
drámájában lépett ismét a szerb közön* 
ség elé Milorad Gavrilovic, a legnagyobb 
szerb drámai szinész is, aki (egy kicsit 
Góth Sándorral keverve) leginkább a mi 
Gál Gyulánkhoz hasonlítható, egy nagy* 
szerű, európai ábrázoló művész, akit, 
mint annakidején Jelenska asszonyt, szí* 
ves*örömest szerződtették volna a bécsi 
Burg*szinházhoz, — ha a háború közbe 
nem jön. Vele együtt lépett fel Mara 
Taborska, a legszebb és a legünnepeltebb 
szerb szalóndiva is, aki a háború alatt 
az eszéki horvát népszínházhoz szegő* 
dött el. 

Ezek az előadások, melyek az osztrák* 
magyar katonai főkormányzóság jóvoltá* 
ból ú j életre keltették a régi szerb szín* 
házat, 60.000 koronát hoztak a jótékony* 
célnak, egy sereg ártatlan művésznek ad* 
ták vissza a kenyeret és — ami szintén 
nem megvetendő — egy sereg hálás, ér* 
tékes barátot szereztek nekünk. 

Relie Pál. 
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KALLÓS ERZSI. Szeptemberben Berlinben, a 
Bechstein«Saalban hangversenyzett Kallós Er* 
zsi asszony, a magyar dalmüvészetnek szép« 
hangú és nagy énekkulturáju képviselője. A 
daléneklés az énekművészetnek legmagasabbra 
nyúló ága, melyre azonban nem tűz a tömeg« 
érdeklődés és rikitó dicsőség napfénye oly 
hévvel, mint a színpadi énekművészetre. A 
hozzáértők, a művészlelkek azonban tudják, 
hogy a legfinomabb, legritkább zenei örömök 
itt nyílnak. Nem is lehet eléggé méltányolni 
ennek a művészetágnak a jeleseit s igy Kallós 
Erzsi most immár külföldi elismerést is ara« 
tot tehetségét sem. Beethoven, Schumann, 
Cornelius. Meiler és Wolf dalaiból énekelt a 
művésznő Berlin hiperkulturált közönsége és 
zord kritikusai előtt s mindkettőnek tetszését 
megnyerte. A legelső berlini lapok elismerik 
hangjának szépségét, előadóművészetének izs 
lésességét, énekének csiszoltságát. Mindez két» 
ségtelenné teszi, hogy Kallós Erzsi asszony 
hamarosan az európai hangversenytermek 
egyik kedvencévé fog kibontakozni. 

A K I S K A P U B A N . 

HAJÓ SÁNDOR u j darabja, „Az ötvenéves 
férfi" lesz a Belvárosi Színház első egés7 estét 
betöltő idei újdonsága. 

DOHNÁNYI ERNŐ uj hegedűversenyét Tcí-
mányi Emil fogja bemutatni a filharmonikusok 
október 21-iki hangversenyén. 

SZÉP ERNŐ hét képből álló pesti színjáté-
kot ir, amelynek ..Lonci'" lesz a cime és a Bel-
városi Színházban fog szinrekerü'lni. 

„A KÖPENYEG", „Giannino nővér' és 
„Schiachi" a cime Puccini három uj egyfelvo-
násos operájának. 

NEOGRÁDY DÓRA. Neográdv Antal festő-
művész leánya az Andrássv-uti Modern S?in. 
padhoz szerződött. 

STUART MÁRIA egyik legközelebbi előadásán 
Márkus Emilia fog.ia játszani a címszerepet és 
Jászai Mari Erzsébet királynét. 
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TEHETSÉG ^ ^ 
•• * J E L E N E T * 

Irta: KARINTHY FRIGYES. 
Személyek: 

Mosonyi . . . . Herczeg 
Palló Mály 
Szálkái Hédi . . Faragó Sári 
Ügyelő Fekete 

fTörténik: egy vidéki színház kulisszái között, 
előadás közben, felvonás vége felé. A kulisszák 
között a két várakozó színész benézhet a szín-
padra. Mindketten tetszésszerinti jelmezben, 
erősen kifestve, már tul vannak a jelenésükön. 
A színpadról az operett-finálék valami jelleg-
zetes áriája hangzik. Ennek a hangja mellett 

folyik le az eső dialógus.) 
Hédi (kifelé indulóban): Hagyj el, u g y a n . . . 
Palló (véznatermetü, ravaszképü intrikus. 

fogja a kezét Hédinek és visszatartja): Hová 
sietsz? 

Hédi: Az öltözőbe. Át kell öltöznöm, én kez-
dem a következő felvonást. 

Palló (fojtottan): Hédi — hát nem? Nem? 
Hédi (bosszúsan): Ugyan Pallókám. ne untass 

mindig ezzel a dologgal. Világosan megmond-
tam neked, hngy nem. 

Palló (sötéten): Soha? 
Hédi: Soha. Tudod, hogy nem vagyok kap-

ható ezekre a színházi szerelmekre. 
Palló (keserűen): Vagy legalább, ha én be-

szélek r ó l a . . . De a Mosonyi . . . 
Hédi (felpattan): Hallgass, tudod? Semmi kö-

zöd hozzá. 
Palló (legyint): Jó, semmi közöm hozzá. 

Csak azt mondd meg, hogy egy ilyen finom 
okos, ritka lánynak, mint te vagy Hédi, hogy 
tetszhet egy ilyen "felfuvalkodott hólyag, egy 
ilven tehetségtelen senki, mint ez a Mosonyi! 

Hédi (hevesen): Ö — te, te csúnya, roszszáju. 
Egyszerűen irigy vagy rá és félsz tőle! 

Palló (legyint): Irigy — én? Erre a hülyére? 
Erre a borbélycégtáblára? Pfuj! (Benéz a ku-
lisszák mögé.) Odanézz! Hogy mereszt-
geti a szemeit a? ég felé — ez nála egy finom 
trükk! Ugy játssza a márkit, mint egy keres-
kedősegéd. De hiába, — a közönségnek kell az 
ilyen. Nyiltszini tapsot kapott megint — 
nem.lehet majd bírni vele egy hétig. A tehetség-
telen. Ó, de utálom! 

Hédi (végigméri): Te, — te intrikus! Csak 
köpködj! A háta mögött mersz csak beszélni 
róla — te is félsz tőle, mint a többiek, min-
denki, — mert tudod, hogy büszke és hirtelen 
haragú. És erősebb nálad, — igen. ez a fontos, 

rősebb nálad! 
Palló (elevenen, találva): Mit? Félek tőle? 
Hédi (heccelve): Igenis, félsz tőle. A szemébe 

mered mondani, hogy utálod! 
Pnlló (hevesen): Hédii 
Ügyelő (jön jobbról): Pszt! Micsoda lármát 

csinálnak, kihallatszik a színpadra! Szálkái kis-

Játsszák az Apolló Kabaréban, 
asszony, tessék bemenni az öltözőbe, készülni! 
Palló ur. ne tessék lármázni! (El, balra.) 

(Mindketten elhallgatnak és egy darabig szót-
lanul néznek befelé a színpadra, ahonnan a 
finálé erősbödő hangjai szűrődnek át.) 

Palló (halkan): Hédi! 
Hédi: Hagyj békén. 
Palló (nyugodtan): Hallgas ide, Hédi. Te az! 

mondod, hogy én gyöngébb és gyáviább va-
gyok ennél a Mosonyinál. azért gyűlölöm. Hál 
tudod, mit, igazad van. És ennek dacára, hogv 
én gyöngébb vagyok nála, — én ezt a Moso-
nyit, most, itten, öt percen belül . . 

(Kívülről viharos taps zug fel.) 
Hédi (a színpadot nézi): Mosonvit tapsolják! 

Már másodszor megy ki a lámpák elé! 
Palló (folytatva, emelt hangon): . . . most 

itten, mihelyt kijön, itt előtted, kékre-zöldre 
verem, agvba-főbe püfölöm, hülye és piszkom 
gazembernek nevezem — és ő nemhogy bántani 
nem fog engem . . . 

Hédi (ijedten): Ugyan — botrányt akarsz 
csinálni? • 

Palló: Ne félj! Nemhogy botrány nem lesz, 
de a legjobb barátjának fog nevezni. Csak be 
akarom bizonyítani neked, hogy hülye és hogv 
ezt a szemébe mondom neki. 

Hédi (mulattatva): Te? Nahát, ha ezt meg 
tudod csinálni . . . 

Palló (mohón): Hédi! 
Hédi (kacéran int): Akkor . . . pont! 
(Fokozódó taps. Mosonyi kipirultán, eksztázis-

ban jön kifelé a színpadról.) 
Mosonyi (lihegve): Őrület! Már ötödször hív-

nak ki! 
Palló (aki visszahúzódott, most hirtelen elő-

ugrik és teljes erejével mellbevágja Mosonyit): 
Te . . . te disznó . . . 

Mosonyi és Hédi (megdermedve néznek Pal-
lóra.) 

Palló (vidáman és lelkesen ujjongva foly-
tatja): Te disznó! . . . Ördögöd van! . . . 
Óriási voltál! . . . Hogy csináltad ezt, te kópé? 
(Újból mellbevágja.) 

Mosonyi (hátratántorodik, de boldogan vi-
gyorog): Ja . . . Ugy-e, jó voltam? 

Palló: Mi az, hogy jó voltál? A kulisszák 
közül néztelek. Hogv sütötted ki azt a pompás 
trükköt, a fölfelé nézéssel . . . Te . . . te gaz-
ember! . . (ököllel mellbe csapja, hogy csak 
ugy zug.) Ugy-e mindig mondtam, te disznó, 
hogy egyszer még megmutatod . 

Mosonyi (boldogan hebegve): Igazán drága 
vagv . . . (Ragyogó szemekkel.) Hát észrevet-
ted? 

Palló (fölénnyel): Mi az, hogy észrevettem! 
Ahol művészet van, öcsém, azt én észreve-
szem . . . 
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Mosonyi: Milyen kedves vagy, igazán . . . 
Palló: Ne ugass közbe, barom . . . Te tehet-

ség vagy és punktum . . . Disznó tehetség 
Tagy. csirkefogó, ami igaz, az igaz . . . 

Ügyelő (lihegve): Mo son vi ur! A lámpák elé! 
Palló (meglöki, hogy majd feldűl): Na —-

«sak fussl Majd azlán . . . 
(Mosonyi berohan.) 
Hédi (ámulva): Palló! Ugyan . . . 
Palló ^keresztbe font karokkal): Csak Tárjon. 

Most jönnek a becsületsértések. 
(Mosonyi visszajön, ragyogva.) 
Pallót(mer/int nekimegy): Te . . . te nyava-

lyás . . . (Hasbaüli.) te dög . . . (Oldolba-
sózza.) csak azt szeretném tudni . . . (Szeme alá 
egyet) . . . honnan a csudából szedted ezt s 
fene nagy büdös tehetségedet? 

Mosonyi (hebegve): Édes Pallókám . . . tu-
dod, hogy mindig szeretlelek . . . köszönöm, 
hogy olyan kedves vagy hozzám . . . 

Palló: Mi az. hogy kedves vagyok? Fenét 
yagyok kedves! Miért legyek kedves? Nem is 
lehetek kedves egy ilyen . . . 

Ügyelő (berohan): Mosonyi ur! A lámpák elél 
Palló (fenékberugja): Csak szaladj . . . majd 

folytatjuk . . . (Mosonyi boldogan el.) 
Hédi (könyörögve): Palló . . . hagyja már 

abba . . . hiszen rájön azonnal. . . 
Palló (vérben forgó szemekkel): Csak hizza 

rám. Most jöttem bele! Hóhér teljesítsd köte-
lességedet! 

(Mosonyi libegve megjelenik.) 
Palló (ujjongva) . . . Óriási . . . És még 

azt mondod, hogy kedves vagyok, mikor csak 
«X igazat beszélem . . . Hogy lennék én kedves 
agy ilyen utolsó piszokhoz, mint te . . . de hát 
mit csináljak, lia egyszer tehetség vagy?l . . . 
Azt nem lehet letagadni! Hülye állat vagy . . . 
(Vadul üti. ahol éri) — de tehetséged az van!... 
Nem is értem, egv ilyen piszok, utolsó analfa-
béta, mint te vagy . . . (Nyakonveri.) . . . egy 
ilyen tökkelütött, hájfejü gazember . . . (Üti.) 
egv ilyen söpredéke az emberi fajtának . . . 

Mosonyi (meghökken): Tessék? 
Palló (nyugodtan): . . . honnan Teszi azt aj 

istenáldott, igazi tehetséget! 
Mosonyi (felragyog): Ja . . . 
Ügyelő: (berohan): Mosonyi ur . . . a lám-

pák elé! 
Mosomji (félrevonja Pallót): Pallókám . . . 

tudod, nekem sok el'enségem van itt a színház-
nál . . . de most már látom, hogy egv igaz, jó 
barátom is van. aki nem irigyel, hanem 
elismeri a tehetségemet . . . Köszönöm Palló-
Scáni . . . Igazán nagyon kedves voltál . . . 
(Berohan a színpadra, kicsit sántikálva az üté-
sektől, visszafelé csókokat dobálva Palló felé.) 

Pallí (zsebkendőjébe törli a kezét): Voilà-
Hedi (kitörve, kacag): Hahahal Nahát « a 

Báosonyi csakugyan hülyéi 
Palló: Hédi! 
Hédi (kacéran): Hagyjon . . . magyek átöl-

Íözköriiti, majd a darab utá», az utcán . . . 

Elfut.) 
Palié (boldogan, füleket mutatva « tzinpad 

"fii): M »at Kár lantolhattak l íounyimakl (El.) 

H A D I VILÁG. Galetta Fe* 
renc, a Városi Szinház népszerű 
bonvivantja írói sikerekre is 
aspirál. „A feleségem fér je" ci* 
men operettet fejezett be, mely 
Grünbaum Fritz átültetésében 

Bécsben kerül először szinre. 
— Látszik, hogy háborús világot élünk, — 

szólt Sziklai Jenő. — Galetta barátunk irt ma< 
gának egy tökéletesen testére szabott szerepet 
és ime, azt is kénytelen fordíttatni. 

* * • 

A ZSÚFOLT VILLAMOS. A spanyol 
betegség miatt megszűnt a villamosok 
zsúfoltsága ; előfordul, hogy a villamosok 
még a legforgalmasabb időkben is üresen 
járnak. Ezt az örvendetes változást kon* 
statálta egy körúti kávéházban egy ebéd* 
utáni asztaltársaság, amelynek Földes 
Imre is tagja. 

— No, Imre, — ugratták Földest, aki 
tudvalévően nemcsak drámairó, hanem a 
villamos társulat igazgatója is — nincse« 
nek már tele a villamosok. 

— A spanyol betegség miatt — ma; 
gyarázta Földes. — Viszont annyival töb* 
ben járnak az utcán. Ezután, aki egyedül 
akar maradni, — az villamosra s z á l l . . . 

FORRÖ PAL, kinek „Egy diákkor története" 
cimü regénye a mult évi könyvpiac egyik leg» 
nagyobb sikerét aratta, uj regényt irt „A hue 
szonhatévesek" cimen. Ez a könyv izgalmas 
történet keretében eleveníti meg azt a színes 
és megható küzdelmet, melyet a nagy lelki« 
forradalmat élő és még célhoz nem ju to t t fi»» 
talság vív. 
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Dal a „Hajdúk hagynagyá"sból. Irta: Rajna Ferenc, zenéjét szerezte: Czobor K.árotj. 

E G Y S Z É P S Z E M P Á R , E G Y K E K S Z E M P Á R . . . 

DAL. 

A kiadók sajátja minden álirási és előadási jog fen tartásával. 
Bárd Ferencz és Testrére, Budapest, IT., Kossuth Lajos-uteza i. 
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Telefon 163-4$ Arc- *o hajfesték u-s. 
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SZERVUSZ, MIKI 
Tréfa, irta: B É K E F F I L Á S Z L Ó 

A Belvárosi Színházban a következő szerep« 
osztással játsszák: 

Miki: Békeffi László. 
1. ur: Tompa Béla. 

II. ur: Bánóczy Dezső. 
Pincér: Fekete Pál. 

Miki (a baloldali asztalnál ül és újságot ob 
vas. Rövid szünet után) 

Pincér (balról jön): Tessék parancsolni, két 
rem alássan. (A feketét egy pohár vizzel les 
teszi az asztalra). 

Miki: Sándor, hozzon egy pár újságot. 
Napló, Világ, Szamár! 

Pincér: Igenis. (Kis szünet). 
1. ur (jobbról jön, elegáns, raccsol, monok* 

lis ur): Pincér! (Még néhány lépést tesz, köt 
rülnéz, a pincért keresi). Na, nincs itt senki? 
(Észreveszi Alikit). Szervusz, Miki! 

Miki (felnéz az újságból, csodálkozó arcot 
vág): A . . . a . . . alászolgája! 

1. ur: Szervusz, komám! Szervusz, öregem! 
Nahát ez nagy meglepetés. Ezer éve nem lát* 
talak. 

Miki: Sz . . . e . . . r . . . v . . . alászolgája! 
I. ur: Mit alászolgázol? Csak megismersz 

még, édes öregem? Nahát ez nagyszerül 
(Leül). Hát hogy vagy, kérlek? Mit csinálsz 
mindig? Óriási, hogy itt találkozunk! (Nevet). 

Miki: Óriási! (Nevet. Magába). Ki ez? 
1. ur: Ernő bácsival sokat beszéltünk róladl 
Miki: Melyik Ernő bácsival? 
If ur: Ugyan, nc viccelj, kérlek! A báró 

Kopárdy Ernővel! Hiszen másod nagybátyád! 
Miki: Ja, ugy! De én azt hiszem, tévedni 

méltóztatsz, mél tózta t ik . . . 
1. ur: Ugyan kérlek, dehogy tévedek! Hiszea 

mindennap együtt ülök az öreggel Kereszt» 
túron, a kaszinóban. 

Miki: keresztturon? 
1. ur: Hát persze! Hiszen Ernő bácsitól 

hailottam, hogy szegény Lina néni meghalt. 
Miki: Meghalt? (Észreveszi magát). Ja, per* 

szc, meghalt szegény. 
/. ur: No de hiszen már nagyon öreg is volt. 

Hanem hallom, szépen maradt utána. 
Miki: Szépen maradt. 
I. ur: Na igen, hallom, rád is esett 15i eeer 

pengőcske. Mi? Hehehe! 
Miki (kényszeredetten nevet): Hehehe. 
Pincér (balról belep újságokkal): Tessék 

kérem alássan a Napfó, Világ és a hetilapok. 
Miki (súgva a pincérhez): Mondja, ki ez az 

• r ? 
Pincér: Melyik? 
Miki: Ez, aki itt ül. 
Pincér: Nincs szerencsém. (El balra). 
1. ur: Az a fő öregem, hogy jól vagy. Ha* 

•cm beszélj már egy szót, mondj magadról 
*«l»«iit. Hogy mint élsz?_ 

o . . . ize . . . Miki (nyögdécsel): Há t . 
szo . . . szo . . . 

1. ur: Ancika hogy van? 
Miki: Ancika? h á t . . . ő . . . igen . . . jól 

tűrhetően. 
1. ur: Még mindig olyan szép? 
Miki: Még mindig. 
1. ur: És nem ment még férjhez? 
Miki: Dehogy, ki van zárva! 
1. ur: Hanem öregem, egy bizalmas kérdé» 

sem volna. 
Miki (magában): Aja j ! 
1. ur: Megengedsz, hogy bizalma^ vagyok, 

de hát elvégre is rokonok volnánk. 
Miki: Rokonok? 
1. ur: Na persze; ejnye, hát már elfelejtet» 

ted? Az Antal bác s i . . . 
Miki: Melyik Antal bácsi? 
1. ur: A gróf Kclénffy Antal. 
Miki: Ja ugy! 
I. ur: A gróf Kelénffy Antal bácsi nénjének 

a férje az én édes apámnak első unokatest» 
vére volt, a k i . . . 

Miki: Tudom, tudom! igen, tudom már. 
I. ur: Szóval: egy bizalmas kérdés: mondd 

csak kérlek, igaz az, amit Elzáról beszél« 
nek? 

Miki: Micsoda? 
I. ur: Ugyan kérlek, hát előttem ne titko* 

lódz! Nagyon jól tudod te, miről van szó. Hát 
mi igaz a válásból? 

Miki: H á t . . . ő . . . ő . . . 
I. ur: Hát csak ne kertelj, öregem Egész» 

őszintén beszélhetsz. 
Miki (mint aki elhatározta magát, hogy 

most már minden mindegy): Hát mit tagad* 
jam, — válnak! 

1. ur: Hallatlan! És mit szól hozzá Elemér? 
Miki: Melyik Elemér? 

1. ur: Ugyan, kérlek, hát báró Sárffy Ele» 
mér, a férje! 

Miki: Hát mit szóljon? Semmit. Belement. 
1. ur: Belement? 
Miki: MegkérSezte Kelement és belementi 
I. ur: Hihetetlen! Na — és mi van a birtok» 

kai? Hiszen hallom, Elemér agyonterhelte x 
nagygallai birtokot. 

Miki: Dehogy terhelte! 
/. ur: Szép kis história! Képzelem: Louai 

tanti hogy kétségbe van esve! 
Miki: Nem a! Nem igen! 
/. ur: Nem? De hiszen a leánya boldogsá* 

ról van szo. 
Miki: Majd ő kárpótolja magát. 
1. ur: Hogyan? Hát az a közönséges fráter 

elveszi feleségül? A Tibor bácsiék ebbe bel»* 
egyeznek, hogy elvegye? 

Miki: Hát hogyne! Miért ne? Elők«lf 
ber, vagy nain? 
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/. ur: Na hallod, kérlek, egy falusi krajz» 
lerosnak a fia, egy ügynök. De hogyan is ke« 
riiltek ezek össze? 

II. ur (belép balról): Szervusz, édes ecsém! 
(Jóképű idősebb vidéki dzsentri). 

Miki (elképpedve néz rá): Tessék? 
II. ur: Na, Miki ecsém, meg se ismered már 

a te öreg Matyi bátyádat? 
Miki: D e . . . e . . . h o g y n e . . . (Magában): 

Jézus Mária! Még egy! Ez valami végzetes 
tévedés! Ebből botrány lesz! 

II. ur: Ejnye, de városi szined van, édes 
Sam. Hát hogy mint vagy ilyen sápadt őreá« 
*al? 

Miki: Beteg voltam. De már jól vagyok. 
E . . . e . . . egészen jól. 

11. ur: Mutass be ennek az urnák, édes 
ëcsém. A barátod mi? 

Miki: I g e n . . . ö . . . ö . . . rokonom ő . . . 
I. ur (bemutatkozik): Báró Vikáry. 
II. ur: Báró Vikáry? Én meg azdaszalóci 

Szalóczy Mátyás vagyok, Csöngölődről. Dc ha 
le Vikáry báró vagy, akkor mi is rokonok 
•agyunk. Az én nagyapám, meg az öreg 
Vikáry Tóbiás unokatestvérek voltak. Hát 
akkor itt mindketten rokonai vagyunk a Miki 
gyereknek. 

Miki (magában): Csak már azt tudnám, 
kogy engem hogy hivnak. 

I. ur: Nahát ez igazán érdekes, hogy igy ösz» 
snetalálkoztunk. 

II. ur: Hát édes Miki öcsém, beszélj már 
Talamit magadról, meg a családról. Édes 
apádék hogy vannak? 

Miki. Köszönöm, hát csak megvannak. 
II. ur: Hát az Ancika? Nagy lány lehet már. 

Talán már férjhez is ment? 
Miki: De férjhez ám. Bizony. 
I. ur.: Hiszen az előbb azt mondtad, hogy 

»ég nem ment férjhez. 
Miki: Ja, az Ancika, az még nem ment férj« 

kez, én a másik Ancikára gondoltam. 
II. ur: Az Almássy Ancira, hehehe, de vie» 

•es vagy édes ecsém, hisz az már nem Ancika, 
»z már Anna nagyanyánk, csipje meg a varnyu. 
Hehehe. 

I. ur (súgva Mikihez): Micsoda ember ez a 
te paraszt rokonocj. Ja, te az Anna néniről 
keszélsz, pardon, igen közeli rokonom. 

II. ur: Hát aztán, nem haraptam le belőle. 
(Súgva Mikihez). Ki ez a te kényes rokonod, 
kogv olyan hamar megsértődik. Ki ez, he? 

Miki (magában): Bár azt tudnám, hogy te 
ki vagy? 

11. ur: Micsoda? 
Miki: Semmi. Csak ugy mondom. Ne tessék 

«gy felvenni tőle, kedves . . . ö . . . Matyi bácsi. 
11. ur: Hát hogy, mint vagytok? Hát a Lulu 

mit csinál? 
Miki: A L u l u . . . hát ő, az is férjhez ment. 
11. ur: Hehehe. De- vicces vagy édes öcsém. 

A Lulut kérdem, az öreg bernáthegyi kutyá» 
tokát. 

Miki: Ja? Az is férjhez ment. 
11. ur (hangosan kacag): Tyüh, dc vicces 

•agy édese öcsém. Hát a Feri mit esinál? 

Miki: Micsoda Feri? 
11. ur: Hát a gróf Berzenczey Feri, az anyád 

testvérének a fia. 
Miki (magában): Megörülök, megőrülök. 

(Fenn). A Feri? Berzenkedik. . . Hát csak na» 
gyon csapja a lányoknak a szelet. Hehehe. 

11. ur: Ugyan mán szegény, a féllábával 
meg a kancsal szemével? 

Miki (magában): Megőrülök! 
11. ur: Mikor láttad utoljára a Böske tantié» 

kat? hallom, hogy az Árpád elveszi a Kunossy 
komteszt. 

I. ur: A gróf Kunossy Kálmán lányát? Hi» 
szen akkor rokonságba jut a herceg Wirten» 
berg családdal. Ezt nevezem jó partinak. Kép» 
zelem, Viki milyen boldog. 

Miki (zsebkendőt vesz elő, kínjában rágja 
a zsebkendőt, homlokát törli): Megőrülök! 

II. ur: Nem jól érzed magad, édes ecsém? 
Mi bajod? 

Miki (szemét törülgeti): Mindig ugy elérzé» 
kenyülök, ha a Viki nevet hallom. 

11. ur: Miért? 
Miki: Mindig eszembe jut szegény (dühöt 

sen) Viki néni. 
I. ur: Melyik Viki néni? 
Miki: Viktória angol királynő. (Szünet). 
j j Az is rokon volt? Nem is tudtuk. 
Miki: Biztos. 
II. ur: Hanem édes öcsém, volna hozzád egy 

bizalmas kérdésem. 
Miki (magában): Ajvé. 
11. ur (titokzatosan, hogy a másik meg ne 

hallja): Mondd csak kérlek, igaz az, amit Elzá» 
ról beszélnek? 

Miki (kirúgja maga alól a széket; magái 
ban): Nem birom tovább. Most vagy soha. 
(Fenn.) Micsoda Elzáról? Mit beszélnek Elzá» 
ról? 

11. ur: Hát a sógornődről. 
Miki: Most már elég volt. Kikérem magam» 

nak ezeket a pletyka indiszkrét kérdéseket. 
Az előbb ez nyakgatott itt az Elza ügyében, 
most meg maga. Semmi közük hozzá. Ha válik 
az Elza, hát válik na! 

11. ur: De Miki! 
I. ur: De Miki! 
Miki: Semmi Miki. Kikérem magamnak, ne« 

kem hagyjanak békét és ne avatkozzanak csa» 
ládi ügyeimbe. Semmi közük az Elzához. Kü« 
lönben is nem is tárgyalok magukkal, ilyen 
alakokkal. Mégis csak hallatlan disznóság. 

II. ur: De Simonyi ur! 
1. ur: Simonyi ur! 
Miki (magában): Végre tudom, hogy én ki 

vagyok. 
Pincér (bejön, Mikihez): Stern urat a tele» 

fonhoz. 
Miki: Jövök. (Végignézi őket. majd gyorsan 

el balra.) 
11 r r j - Tessék?? (egymásra néznek, elké-
pedve leesnek a székbe.) 

Vége. 
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Déryné 
— A Vígszínház reprize alkalmából — 

A régi magyar színészet legkiválóbb opera« 
énekesnője volt a hires Déryné, családi néven 
Schenbach Róza. Született 1793 dec. 24»én, ka* 
rácsonv éjszakáján, Jászberényben, hol atyja 
(József) előkelő patikus volt. Abban az időben 
•agyban divatozott a gyerekeket német szóra 
«dni, igy került fel a kis Róza Pestre, a bel» 
városi plébánia kántorához, aki őt énekre is 
tanította. A kántor a család régi ismerőse: 
Rothkrepf Mátrai Gábor volt. A kis Róza itt 
ismerkedett meg a magyar színészettel, mely 
akkor a „Hacker-szálá"sban nyomorgott. Vá» 
gyát követve, föllépett Láng Ádám szintársu» 
íatánál, eleinte persze kisebb szerepekben, 
Széppataki Róza néven; ezt a nevet Laborfalvi 
Benke József adta neki, mint aki a társulat 
rendezője és szinlapszerkesztője volt. Igazi fel* 
lépése azonban 1810 április 8»án volt az Egyp» 
tomi ut»ban, a szobalány szerepében és csak* 
hamar népszerű lett, szép és iskolázott hangja 
megnyitotta az utat a közönség szivéhez. 
Abban a csaknem egyedülálló szerencsében is 
részesült, hogy a bécsi lapok is megemlékez» 
tek róla, ami bizony nagy dolog volt a régi 
világban. Egészen fiatalon ment férjhez, Déry 
István színészhez, 1813»ban. Ezideig működött 
kórusban, pantomimiában és tánckarban is, 
elég szerény fizetéssel, előbb 18 forint, majd 
Kilényi Dávidnál Miskolcon, 100 forint fizetést 
kapott; itt a húgával, Johannával együtt mü» 
ködött, kinek •—- anyjuk halála után — gyámja 
volt; majd innen Komáromba került, miköz» 
ben hire nőttön»nőtt, Magyarország több váró* 
6ában diadalt aratott. Szerepelt Szombathe» 
lyen, Pozsonyban, Sopronban, Kismartonban. 
I820»ik év nyarán elmegy Bécsbe Schrödernct 
megcsodálni ós művészetét megtanulni, 1822— 
23»ban Székesfehérvárott játszik, azután Pestre 
jön „megmenteni a magyar becsületet"; innen 
felváltva működik Miskolcon, Nagyváradon, 
Kolozsvárt, hol 1823»ban érte cl művészete 
tetőpontját; a közönség kegyeibe fogadja és 
mindenütt melegen emlékezik meg róla a ha» 
zai sajtó. Dérynének lehet köszönni a magyar 
•pera létrejöttét, tehát ö volt az első magyar 
operaprimadonna! A kolozsvári társulattal 
1827»ben újra Pestre jött, de a társaság meg* 
bukott, erre elmegy Miskolcra, majd 2 ér után 
1829»ben Kassára hívják meg, hol 18354g ma* 
radt, amikor sógora, Szentpétery Zsigmond a 
budai társulathoz szerződteti, két év után, 
1837 aug. 22»én a megnyíló Nemzeti Szinház 
gárdájánál találjuk, hova Fáy András igazgató 
kötötte le, havi 100 pengő forint javadalma» 
zással és 1 jutalomjátékkal. Szigligeti igy jel» 
lemezte előadását: „Komoly, drámai szerepek» 
ben gyengébb volt és előadását a siránkozó 
szavalat egyhangúvá tette, de a vígjátéki és a 
naiv szerepekben kitűnő és igen kedves volt. 
Előadásában volt valami bűbáj, mi a lélek és 
sziv kisugárzására hatott". — Mikor a Nem» 
zeti Színházhoz jött, művészete már hanyat» 

lott, kis termete sem vált előnyére és el is lri=> 
zott. 1 év után, midőn Schódelnét (1838»ban) 
odaszerződtettók, Déryné 1 év múlva megvált 
a színháztól, vidékre ment vendégszerepelni, 
majd 1852»ben végleg visszavonult a színpad» 
tói, Diósgyőrbe ment a férjéhez, kitől évekig 
elváltán élt. 1869»től a Radnótfáy»alapból 12# 
frt évdijban részesült; közben beteges volt, 
köszvény bántotta és egyik szemére megvakult. 
Ezidőben fog hozzá hires Napló»ja megírási» 
hoz, melyet 1872 szept. 29»én bekövetkezett 
haláláig irt. Utolsó fellépése keresztfiának.. 
Egressy Ákosnak jutalomjátékán volt, 75 éves 
korában, midőn botra támaszkodva eljátszotta 
a fejedelemasszony szerepet a „Keresztes vi« 
tézek" c. színműben. — Aggkorában már csak 
ugy tudta fentartani magátj hogy drága buto» 
rait és emléktárgyait eladogatta. A szinpad 
iránti lelkesedése azonban most sem hűl ki 
szivéből, az uj színpadi csillagokat a legna* 
gyobb készséggel látja el jó tanácscsal, útba» 
igazítással. Egész egyszerűséggel, elhagyatott» 
sággal kisérték utolsó útjára a magyar Cata» 
lani»t; bár színtársulat működött Miskolco«, 
alig volt elég ember arra, hogy a halottas ko» 
csira emeljék a holttestét . . . A miskolci 
Szent Anna»temetőben nyugszanak hamvai. 
Fehér tiroli»márványsirkövcnek, melyet 188! 
május havában lepleztek le, ez a felirata: „Déry 
Istvánné Széppataki Róza magyar szinmt» 
vésznő hamvainak a nemzeti kegyelet." 

Déryné az irodalommal is foglalkozott, — 
15»nél több német színmüvet ültetett át magyar 
színpadra. 

Erödi Jenő. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ M E G N Y I T * 
ELŐADÁSA 1837. aug. 22»én volt, melyről i.sflr 
ir az egykori referáda: Feltűnt valahára a rég 
óhajtott napi ez annyi honfiszivnek hő vágya, 
e rózsás jelen s arany jövő! Feltűnt e napi 
mellycrt sok már elporlott hő kebel sóvárgott 
s a végzés vele évtizedünket boldogitá; fel» 
tünt és kiesb jövőt ígérve, dele felé közéig. 
Augusztus 22»kc, te nagy nap lészesz a nem» 
zeti magyar színészet évkönyveiben; téged sok 
késő utód hálával emlitend s áldva azt s azo* 
kat, kik nevezetessé tettek. Már délesti órákba« 
tolult a hullámzó néptömeg, mint bucsut já» 
randó a szin»csarnok felé s midőn az aj tók 
megnyíltak, öröm»zajjal ömlött be a tündér» 
templomba. (Honművész, 1837. 548. oldal.) *«* 

AHOL U N A T K O Z N A K . Vígjáték 3 felr. 
Irta: Paillcron E. Fordította: Huszár I. Elsé 
előadása 1881. szept. 23»án volt a Nemzeti 
Színházban. Szereposztása: Bellac: Bercsényi 
Béla. Roger: Náday Ferenc. Raymond: Halmy 
Ferenc. Toulonnier: Hetényi Béla. Reville 
hercegnő: Prielle C. Cérán grófnő: Felekyné. 
Laudanné: Lendvayné. Raymondné: Molnárné. 
Suzanne: Csillag Teréz. Lucy: Márkus Emma. 
Tábornok: Kovács Gyula. Költő: Főidényi 
Béla. 100'ik előadása: 1911 április lósán volt. 
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A magyar színészet ma és 
százhuszonöt év előtt 

Réday gróf levele Kazinczy Ferenc: 
hez az első magyar theátrum mega/a* 
kulásáról és küzdelmeiről. 

Idő: 1792. 
Néhai Ráday Pál gróf, ez a lelkes, harcos 

XVII Lik századvégi főúr, az első budai ma* 
gyar színtársulat megteremtője, százhuszonöt 
esztendővel ezelőtt, „kipirult arccal, csillogó 
szemekkel jelentette felbuzgó örömében az or* 
szággyülés tagjainak,, hogy immáron sikerült 
egy hét alatt két estén át előadást tartani 
Budán a magyar színjátszó társaságnak". Ez 
a boldog magyar ur, ha sírjának homályán át 
megláthatná a színházak mai, hihetetlen, fan* 
tasztikus felvirágzását, a publikum dühös, 
nyugtalan, egyre hevesebbé fokozódó színház* 
vágyát, bizonyára beteljesedve érezné úttörő 
munkáját és még boldogabban mosolyogna le 
a. másvilág aranvos*kék felhőskárpitja mögül. 

A kezdés, a küzdés kemény és reménytelen 
munkája volt az övé. Az idomtalan, ős bo* 
zótokkal benőtt, a nyugati kultura ekéje elől 
elzárt magyar ugar felszáritása várt reá, mely* 
nek ma már feltört, szellemileg kifinomult, 
érdeklődésében csiszolt talaján soha nem hitt 
diadalát üli a — szinház. 

És hogy milyen akadályokkal, ellenszegüli* 
sekkel kellett a nemes grófnak megküzdenie 
PestsBuda akkori kietlen, korcs magyar társa* 
dalmában, halványan bár, de elénk sugároz* 
zák a XVIII-ik századvégi ősi főúri családok 
könyvtárában kallódó könyvek, a levéltárak* 
ban sárguló egykori feljegyzések, különösen 
pedig az a pár darab levéltöredék, melyet gróf 
Ránav Kazinczy Ferenchez intézett a budai 
magyar*nvelvü theátrum „ügyének állásáról". 

„Fontos lenne az állandó Magyar Theát* 
rális Társaság tető alá hozása Budán, bár 
kétségesnek tűnik előttem boldogulása, 
mert honi népünk inkább táplál érdeklő* 
dést a bétsi képre faragott jövevény, de 
fejlődötteb cultura irányában, mintsem 
egy kezdő és szegén magyaros Társaságot 
részeltetne jobb*indulatu támogatásban. 
Ha az Te ditsö*gondú Lelked avagy az én 
kebelem lángolása élne kebelükben és nem 
a külső hiú tsillogtatása, akkor tán kelle* 
metesebb orcával tiinne elébem a jövendő. 

Másféleként a Tanácsnál is megtétetett 
minden, hogy Kelemen és Szomor ne hát* 
ráitassanak működésekben, tsak a maece* 
nás nem kerülend elő, aki részeltetné ba* 
rátságán kivül őket ama javakban, me* 
lyekben Unwert a pesti Társaságot részel* 

2 
A Magyar Theátrális Társaság immáron 

megalakula, a többi pedig a tisztes pub* 
liktim dolga leend. De amint a körül* 

menyek látni engedik, gyenge tejen táp* 
láltatik a jövendő reménsége. Hamlet el-
kortsosul kellékek hiányával, az actorok 
pediglen nem kelletik magukat játékra, ha 
tsatázni kell a megszolgált garasér'. De 
nem illő praejudikálni esmeretlen dolgok* 
nak elébe. Tán a Losoncziak ígért segi' 
tése mozgat majdan valamit a nehéz ügy 
állapotján". 

Kassai Horvát Máténak „Pesti Históriák és 
Több Nevezetes Feljegyzések" cimii 1819*ben 
megjelent könyvecskéjében pedig a következő 
kritikaszerü megjegyzések olvashatók a ma* 
gyar szinészet kezdő koráról: 

Böltseség dolgában nem kezelék ugy fő* 
uraink a theátrum dolgát, miként szüksé* 
geltetett volna. Tsak akkor vala idő a 
nemes cultura irányítására, ha azt a po* 
liticában való üres résztvevés nem rabolná 
el. Az instanciák megszerkesztésén kivül a 
pénzzel való áldozás is fő eszköze leen* 
dett volna a ditső célnak, hogy ne dőlt 
volna dugába Balási (színigazgató) terve* 
zése, mely állandó theátrumot teremtene 
Budán, meg mulatságban részeltette volna 
a népes megyei városokat is. Az idő ak* 
koron kedvezést nyújtott a nemes mun* 
kára. A német actorok már jó ideig szü* 
netet rendeztek a pesti theátrumban, a 
publicum pedig jó szívvel látta volna a 
Magyar Társaságot a német híján (!). 
Szükségeltetik é méltóbb alkalom a ma* 
gyar nyelv meghonosítására a dobogón". « 

És íme, a magyar színészetnek e zsenge rü-
gyéből, melyet mint e régi írásokból ' kitűnik, 
aligsalig ápoltak, egy és egynegyed század 
multán terebélyes*palástú fa lett. De fontos 
is volt, hogy ez a rügy dús virágot hozzon, 
likum a magyar nyelvet megszeresse. Mint 
mert ettől függött, hogy általa a magyar pub* 
Ráday leveléből kitűnik, nehezen ment ez, 
mert a XVIILik magyar „fine de siècle" kul* 
tura után tapogatózó társadalma inkább ked* 
velte a fejlettebb német*nyelvü színészetet, 
mint a szegényes eszközökkel dolgozó magyar 
theátrumot. 

De az úttörők lelkes, kemény munkája mé* 
gis győzött. Magyarországon ma a színházi 
kultura művészi és ezzel együtt anyagi fejlő* 
désénck olyan fokán áll, mely a normális 
evolúciónak kétszer*háromszor ilyen hosszú 
időtartama alatt szfkot t bekövetkezni. Ma 
már nincs szükség kegyes, rokokó főurak 
anyagi támaszára., ma már dús, mély*öblü vi* 
zeken halad a vitorlás, mely a színházat és 
vele a nemzet kincsét, a magyar nyelvet viszi 
uj, sugaras partok felé. 

Mados György. 

Az élet a legtökéletesebb színdarab, mert 
abban a legvalószinütlenebb fordulat is élethű. 
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A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL 

A Blaháné e se te 
I 

Csak a minap riadt meg a társadalom, — 
már tudniillik csak azok riadlak meg, akiket a 
művészvilág nevez társadalomnak, a nyárspol-
gár nem érzett semmi bensőt, semmi meleget, 
— arra a hírre, hogy a magyar színjátszás 
órökfényü tüze, Blaháné — egészen közönséges 
nyelven szólva. — fázik. Egyelőre talán nem 
is olyan veszedelmes a dolog, de a nagyasz-
szony már attól a gondolattól is fázik, hogy a 
télen nem lesz szene, s nem volt kilátása sem 
arra, hogy szenet tud. szerezni. Könnyű az 
olyan embereknek, akik erre azt mondják, hogv 
annyi baj legyen, beülünk a jómeleg (kávé-
házba és csak átvergődünk a télen! A nagy-
asszony kora, társadalmi állása, gyengélkedő 
természete, a legjobban megérdemelt pihenése, 
tényleges szenet kiván, olyan szenet, amely-
lyel otthona kiskálytlá ját fütheti, ahol a tiszta 
levegőjű szobája is szolgálja az ő drága egész-
ségét. 

A riasztó hirre Barabás Béla, az aradi főis-
pán, nyomban intézkedett, s az első segítség 
el is ment. A gavallér öregúr levelet is irt Bla-
hánénak, amely kedvesen, melankolikusan, tö-
mérdek szemrehányást tartalmaz a társadalom 
iránt, hogy elfe]edi azt a nagv művésznőt, aki 
pedig minden izével, gondolatával milliók lelki 
gyönyörűségét szolgálta. Azt irja, hogy a tár-
sadalomnak kötelessége volna a még élő ked-
ves iránt leróni háláját s azt a pénzt is neki, 
az élőnek áldozni, amit majdan, ha már nem 
lesz közöttünk a nagyasszony, a koporsójára 
tesz. 

Hát ez, nagyon szép, igen hatásos érv és in-
dok az adakozásra, de egy kicsit, hogy ugy 
mondjuk: magyaros. Ha ezt a husz éves mű-
vésznő esetében tesszük, amikor emberi számí-
tás szerint még messze van a vég, nem is veszi 
senki észre, de itt, igy . . . Az elmúlásról be-

szélni ott, ahol a jelen sivársága még lüktető 
éleiről zokog . . . Nem, ez igen disszonáns 
akord, de eszembe juttat egv vidám esetet, 
amelynek hőse a mi nagyszerű Maleezky Vil-
mosnénk édesanyja, Ellingerné volt, aki virág-
jában a stuttgarti operának volt ünnepelt mű- . 
vésznője. 

A történet abból az időből való, amikor 
,,Stutki" — igy nevezték becéző nevén a mind-
végig bájos édes mairóná!, — leánya házában 
élt gondtalan nyugalomban. Valami művészi 
eseménv ünnepét ü'ték Maleezky Vilmos és 
neje, operánk e két felejthetetlen dísze, s nagy 
társaság volt együtt a vendégasztalnál. 

Vége-hossza se volt a pompsís vacsorának, s 
az ünnepelt művész házaspárt már ismételten 
felköszöntötték a jelenlévő művészi és irodalmi 
nagyságok. Az asztalfőn ült Stutki, aki Ie'kes 
örömmel szemlélte leánya és veje ünnepelteté-
sét. A vidám hangulatban Nádag Ferenc rászól 
a mellelte ülő Kürz Antal irodalomtörténet ta-
nárra. aki régi barátság révén járt a művész-
pár házába, s akiről köztudomású volt. hogy 
igen furcsán kezeli a magvar nyelvet. (Ö még 
a német gimnáziumban németül adta elő a 
magyar irodalomtörténetet.) — Tóni, köszöntsd 
már föl a mamát is. Ezt még senki sem kö-
szöntötte föl. Kiirz tanár ur nyel egyet, nem 
sokat kéreti magát, feláll s a következő zama-
tos tósztba kezd: 

— Milyen tisztelt hűlgyeim és Urjaim! Hun-
dutak már itt tószt a hires haziaszonyra, m 
kedves mívesznüre, mundutak már itt tószt, a 
hires háziura. a kédvés mivészura, munduk én 
tószt árú á szegín bétég öregasszonyra, akinek 
má egyik lába á sírba ván . . . 

Tóni bácsi nem igen fejezte be a tósztját, 
mert Nádav lehúzta a székre, s még szerencs«, 
hogy Stutki a harsogó kacagásban riem vette 
észre, mert nem is értette meg jól, hogv hc 
gyan köszönti föl őt a tanár ur. 

Hát valahogyan igy esett ki az egTébkéBt 
nemes, gyönyörű és nagyszerű lélekből f a k a i é 
cselekedete az aradi főispán urnák. Jorio. 

I îM ^ ̂T ^"T^^fi | ̂ "r.j^T^4 n «TttrfT-̂ , T' r fc I 
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MOZIKRONIKA 
A rovatot vezeti: L.EHREJK ANDOR 

Alraune 
A közeli hetekben egy nagyszabásu 

magyar film hagyja el a műtermet: Hans 
Heinz Ewers világhírű regénye, az 
„Alraune". Ez a darab igen alkalmas a 
filmszerű feldolgozásra. Nemrégiben egy 
berlini filmgyár is csinált belőle filmet, 
nálunk pedig Klein Sándor filmválla'ata 
készített belőle mozidarabo't. A magyar 
Alraunenak előreláthatólag nagy sikere 
lesz, mivel szereplői elsőrendű színészek, 
így pl. a főszerepet, Ten Brinket Beregi 
Oszkár játssza, Alraunet Szöllösi Rózsi. 
Braun Frankot Körmendy Kálmán, Gon* 
tram Farkast pedig dr. Erdélyi Géza adja. 
A darabot, amelynek kiállítása vetekszik 
majd bármely olasz képpel, Fritz Ödön, 
a berlini Messter filmgyár rendezője ren* 
dezte. 

A budapesti mozik bezárása 
A mult hét végén kellemetlen meglepetés 
érte a budapesti mozgószinháztulajdonos 
sokat. A rendőrség szóbeli rendeletet 
adott ki, mely szerint a mozgószinházak 
naponta csak két előadást tarthatnak és 
pedig az első és harmadik előadást, míg 
« közbeeső második előadás alatt a szín* 
házhelyiséget szellőztetni kell. A mozgó« 
szinháztulajdonosok sérelmesnek tartót* 
ták magukra nézve ez* a rendeletet, miért 
is elhatározták, hogy október 13-ig zárva 
tartanak. A mult hétre kitűzött műsort 
a budapesti mozgószinházak csak 13*tól 
kezdve fogják játszani. Amennyiben a 
spanyolíjárvány terjedése időközben sem 
szűnne meg, akkor nincs kizárva az sem, 
hogy a mozikat a következő héten is be* 
zárják. 

AZ ÖKÜÖG-filmbemutatóját 
most szombatra 

tervezte a Phönix-gyár. A spanyol-nátha miatt 
Monban elhalasztották arra az időre, amikor a 

hatóság újból megengedi, hogy a mozik 
játszhassanak. A főszereplők ezek: Kramer 
Leopold, Kläry Ottó, Márthon Erzsi, Várkonyi 
Mihály. A nagy népszerűségnek örvendő filmet 
a Royal-Apolló fogja bemutatni. 

A pacsirta, Lehár Ferenc nagysikerű 
operettje, most készült el a filmen. Ren* 
dezője Marischka Hubert. 

Az iglói diákok, Farkas Imre énekes 
diáktörténete a szezon folyamán a filmen 
is szinrekerül. A filmet Faragó Rezső 
filmvállalata hozza forgalomba. 

/ í z aranyember, Jókai Mór világhírű 
regénye, december elején kerül a közön? 
ség elé; egyszerre fogják az Urániában és 
a Mozgókép=Otthonban játszani. A dara* 
bot Korda Sándor rendezte, a főszerepe» 
ket pedig Beregi Oszkár, Rajnai Gábor, 
R. Lenkeffy Ica, Makai Margit, Berky 
Lilli, Horváth Jenő, Szöreghy Gyula, 
Bcrthos Gyula és Vándory Gusz tá r 
játsszák. 

Üzenetek . 
„Grete". 22 éves, Luna-film gyárnál, Berlin-

ben, Friedrichstr. 24. Az a cime is. — Tuba-
rózsa. G. T. a kopenhágai Nordisk szerződte-
tett színésze és kizárólag a Nordisk szolgala-
tában áll. Jobbára csak drámákban lép föl, évi 
jövedelme pedig 30—40.(100 koronára tehető. 
Színházban nem játszik. — „Grete és Bertus". 
Ii) Harry I.iedtke: Berlin, Limlenstrasse 26. 2) 
Henny Porten: „Ufa"', Berlin, Ziminerstrasse 
li). 3) Bruno Kasliier: Ber in, Ring-lilmfabrik. 
A levélcimzéshez elég ennvi: de lehetőleg 
ajánlva tessék a levelet feladni. A 4. nevét sose 
hallottuk és igv cimét se tudjuk megüzenni. — 
Feldpost 440.. Mérőn. Nem hall meg mozifel-
vétel alkalmával. Állítólag valamelyes titkos be-
tegség kinozta és ez. a tudat is annyira elővette, 
hogy beleőrült. — Ifi. H\ Gy. 1. Sziveskedjék 
a budapesti kereskedelmi és iparkamarához for-
dulni. ott megkapja a kért katalógust. 2. Max  
Landa, Berlin, Stern-Filmfabrik. 3. Jövő héten 
megüzenjük. — Napoleon. Szívesen adunk fel-
világosítást. 

/ / . M. 1) 19 éves. 2) 'Cime: Star*RImgyár. 
Kossuth Lajossutea 11—13. 3) Róm. kath. — 
Ilii olvasó. Mozi Világ. Dohány*utca 37. A 
mozigépészeknek nincsen lapjuk.. — F. ].. 
Budapest. Mozibemutatót csaki,s nz úgyneve-
zett elsőhetes mozikban szoktak tartani. Mé* 
sik megjegyzése helyes, mert tényleg igen sok 
uj darabot játszanak előbb a vidéken, mint a 
fővárosban. Ez ellen azonban éppen legutóbb 
tiltakoztak a mozgószínháztulajdonosok. 3) 
Azért mutatták he előbb Berlinben, mert a 
magyar gyár, függetlenül attól, hogy nálunk 
mikor adatja elő a képet, előbb eladta a da*  
rabot Németországnak, ugv, hogy természete» 
sen ott is adták előbb elő. 
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Miért ? 
(Ajánlva B. O. urnák) 

Élted egy merész, gyorsröptü álom, 
Végigrobogás a nagy világon. 
Üdv érte Neked! 

Arcod márványszobor. Remekben 
Maga Phidias sem alkotta szebben 
Az isteneket. 

S a hangod... ó, némuljon minden et. 
Ahol ily zengő csoda énekel. 
Gyűlöl, vagy szeret. 

S mégis, szemed néha a távolba les, 
Egy messze világot vágyva keres, 
Mi el soh'se jön. 

Mért ül ilyenkor mély szemed árnyán 
Kisérő nélkül, szomorún, árván, 
Egy fenséges könny. 

Erdélyi Margit 
"''Vil " 'Hi i""ii#i 11 i)i liïinft. 'PUbiT'i nu 1 

LÉGI TÁMADÁS. Törzs, Z 
Molnár és Gyárfás a légi tárna» 
elás elleni védekezés plakátját 
olvasták az Izabellastéren. 

— Te, Gyafi, — mondta Törzs 
Jenő — repülőstámadás esetén 

nem szabad, hogy a közeledben tartózkodjunk. 
—- Miért? — álmélkodott Gyárfás. 
—• Itt olvasom, hogy repülőstámadáskor ke-

rüljük a nagy tömegeket. 

••'•Vi ŷav̂ v̂ »* - - * 

HALLÓ, MÏ ÚJSÁG? 
SHAKESPEARE A N E W Y O R K B A N . 

Harsányt Zsolt tollából ilyen cimen a 
Színházi Élet hasábjain jelent meg nem is 
olyan régen egy regény, amelyet hétről* 
hétre szorongó kíváncsisággal vártak a 
Színházi Élet olvasói, és jogosan, mert a 
regény alakjai a pesti színházak élő figu* 
rái — és a regényben benne van min* 
denki, aki ma számit a pesti színházi vi* 
lágban. A regény most könyvalakban is 
megjelent — a Légrádi testvérek kiadásá* 
ban — és ilyen formában még kedvesebb 
vendége minden olvasónak, aki a szinhás 
zat szereti és ismerni akarja. Megrendels 
hető a Színházi Elet boltjában, Erzsébet* 
körút 29. 

INTIM PISTA ezentúl minden nap felvilás 
gositást ad aSzinházi Élet boltjának kirakatán 
ban a legújabb szinházi intimitásokról. 

SZOMAHAZY GYÖRGY f . Szeptember 
4sén délben temették a rákoskeresztúri uj te« 
metőben Szomaházy György orvosszigorlót, 
Szomaházy István egyetlen fiát. Kollégái tiszs 
telték szorgalmáért, lelkesedéséért és kiváló 
tudásáért és szerették közvetlen modora és 
jellemes, kedves egyénisége miatt. Az irói és 
szinházi világ meleg részvéttel fordul a na= 
gyon sújtott apa: Szomaházy István felé. 

A BÊKEHIMNUSZtPALYÂZAT. A Szín• 
házi Élet szerkesztősége 1000 koronás pályás 
zatot irt ki Békehimnuszra és a nyertes Béke* 
himnusz megzenésítésére külön ezer koronás, 
pályadijat tűzött ki. A pályázatokat hetenként 
tömegével hozza a posta és itt irjuk meg, hogy 
a beküldési határidő október 15. 

BLAU JENŐ ÉS KOVÁCS IJLLY EGY ÜT, 
TES SZONATA=ESTÉLYÉT rendezi a Sziw 
házi Élet hangversenyirodája október lósán a 
Zeneakadémiában. Ez a kezdődő hangverseny* 

CSORTOS GYULA 

: MIKOR E L Ő F I Z E T : 

L SZÍNHÁZI ÉLET»I 
« • 

az utalványon rendelje 
• meg kotta- és könyv-
• szükségletét a „Szinházi • 
• Élet"-nél. Kiadóhivatal • 

Erzsébet-körut 29. sz. • 

v^o énektanárnő 
működését laka an : l. 
kerület, Mitóuteza 1. 
sz , 1. eru., megkezdte. 
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szezon egyik legérdekesebb estjének Ígérkezik. 
Két fiatal tehetség mutatkozik be ez alkalom« 
mal a közönségnek. Blau Jenő, a fiatal rend« 
kiviil tehetséges hegedűművész, ki korábbi 
hangversenyeiről már ismerőse a közönségnek, 
Kovács Lilly pedig, akinek fényképét csak 
nemrégiben közölte a Színházi Élet, vidéken 
adott már nagysikerű hangversenyeket. Fiatal 
kora dacára —- a művésznő csak tizenöt éves 
— kiforrott tehetség. Biztos kéztechnikája, 
számainak teljes művészi átérzése és meglepő 
rutinja művészi körökben általános csodálko« 
zást kelt. A fiatal művészek műsora a legne« 
hezebb zeneszámokat foglalja magában, igy 
például: Beethoven Kreutzer«szonátáját. Álta« 
lános meglepetést fog kelteni Weiner Leó kéz« 
irataiból játszott Fis moll«szonátája, melyet a 
zeneszerző csak a hangverseny után fog ki« 
adni. Schumann A moll«szonátája adja azon« 
kivül a műsor egv részét. Jegyeket a Színházi 
Élet boltja (Erzsé'bet«körí»t 29," telefon 74—66) 
és a Zeneakadémia árusit 4—10 koronáig. 

A JÓZSEFVÁROSI KABARÉ uj műsora a 
legjobbat ígéri. Révész Márta, a Tombor— 
Herczeg táncos pár, Ligeti Tessza, Kalmár, 
Gyöngyösi és Orosz a legjobb dolgokat tar« 
togatják. 

A MAROSVASÁRHELYI NEMZETI 
SZÍNHÁZ állandóan telt házak előtt vendég« 

. L L M A N N 

Teíefon 171-83 

mefffüzők, küíőnle-
gess^gek műterme 

V I . , N A G Y M E Z Ó - U T C A 2 8 } 

LOHR MÁRIA gKRONFUSZ) 
Budaaist, VIII,, Biross-utca Sfi 
Fiókok : II., Fó-u. Ü7, IV., Bekii-ut 6 *s Keos-
4em»t)-u. 14, VI., Aildrá«sy-ut 16, Terta-kör-
at 39, V.,Barmiucad-u. 4, VIII., József-kürut 

A ff ivárss c l tő ta 
Segrésibii ralpta-
sMüi t á , u « « y r s i -titi és hrlmetesM gyári tntáicte « 

A « S Z Í N H Á Z I É L E T » 
yj levalszőlap-sorezafta 

Gyönyörű szép felvételek a Medi í s a 
Romeo és Júliából. A 21 dtbbél Álló 
sorozat ára 10 kor., portó fillér. 

szerepel Gyulafehérváron. Szabó Pál igaagaté 
elsőnek mutatta be Drégely Gábor u j darab« 
ját, az „Egy férj, aki mindent tud"=ot, első« 
rendű szereposztásban. A rendezés kitűnő 
munkáját a társulat fiatal, ambiciózus műve« 
zetőíigazgatója, Sebestyén Mihály Végezte. Aa 
operettszemélyzet kiválóságai: Aldory László, 
Horvát Laci, Kondor Miklós, Sebestyén Jenő, 
Major Pista. Nagypál Béla. Madarász Margit, 
N. Pásztor Ferike, S. Bordáss Rózsi, Faludy 
Károly. A drámai személyzet oszlopai: Se« 
bestyén Mihály, Kiss Gyula, Dózsa Jenő, 
Zsoldos Sándor. Földváry J. Ferenc, Gróf 
Eszti, Ardó Böske, Sándor Julia, K. Nánásaj 
Julcsn és H. Sárközv Blanka. 

NÉGY UJ EREDETI SZÉP MAGYAR 
DALT adott ki a Rózsavölgyi és Tsa es. é» 
kir. zeneműkiadó cég. A kitűnő dalszövegeket 
Erényi R. Antal az ismert énekmesterszene» 
szerző zenésítette meg stílusosan és gazdag 
gyönyörű melódiákkal tele. A szenzációs uj 
dalokat és pedig: „Cigánytemetés", „Bánat» 
űző. . . " , „őszi rózsa", „Vén huncut cigá» 
nya . . . " Varjas Antal az országos hírű kitűnő 
dalénekes esténként igen nagy sikerrel az Ott« 
hon kávéházban énekli már. A dalok egyen« 
kint is kaphatók a Színházi Élet kiadóhivatalá* 
ban, Erzsébet«körut 29. és az összes zenemű« 
kereskedésekben. 

SZÉP LESZ 
az a r c b ő r e , fiatalos ű d o bájt köl - ' 
c s ő i i g z , m i n d e n arct i sz tát lanságcot , 
a««plöt m á j f o l t o t , o r r v ö r ö s s é g o t , 
• n y o m t a l a n u l e l m u l a s z t az • 

Aranyvirág Krém 
P r ó b a t * g e l y 7.— koron: . 
N a g y t á g e l y . . . . 10.— k o r o n a 
H o z z á v a l ó s z a p p a n - 6 . 8 0 k o r o n a 
Arany-v irág p ú d e r . 5.— k o r o n a 

E g y e d ü l k a p h a t ó a k é s z l t f i n é i 

G E R Ő S Á N D O R g y ó g y s z e r -
t á r á b a n N A G Y K Ö R Ö S 137 

Külföldi parfümök 
Ajánlok legfinomabb parfümöket dekánkánt : Cojsr ée 
Jeanette Chevalier (l'Orsay, Quelque fleurs, Ambra AaMtfoo, 
Bataebari, Lorigan 13.— K. Róisa boaafide. ffyjiea Oliyprí, 
fbale , Videaiecum, öereaissima, Kairói mákvirág, ibolya, Ideal, Khasaaa, Isola beIla,Lor»a, llavardia. Or Jona, Syö»gy-
viráy, Akacia, Orchidea pariilmöt 7.— K-4rt dukaubèi», 
DtíLuvttíai. — Gyártelep: H y v a r j o n í Comp. Egyedül 
síéikülílósi liely : Gross Antal kiviteli háza, Buda-
pesten, VIII. kerület, Jozaeí-körut 2 3 . szám 

P I N T É R E S Z T E R 
hői diwattermc, W., BálnéHy-a. i l . L 
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 3 
tzinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzi» 

téré nem vállalkozunk.) 
S. Erzsi, Nagymihály. Az előbbi. — K. Káb 

mán. Nem közölhető. —• Névtelen asszony. 1) 
Kolozsvárit. 2) Igen. 3) Jövő hónapban. 4) 
Apolló Kabaréban. — 49. Megfelel. — S. A. 
Ismeretlen. — H. J. 1) Igen. 2) Nem. 

Juventus. 1) Katona. 2) Intim Kabaré tagja. 
3) Vidéken. 4) 5) Nem. — Ancsura. Előfize« 
tésc 1919. jan. 3Uén jár le. — Nagyszombat. 
1) Apolló Kabaré. 2) Erzsébetskörut 34. — 
F. József. 1) Tavaly. 2) Okt. 20=ika óta. 3) 3 
évre. 4) Vidékre. 

Szép Ilonka. 1. Nincs. 2. Évi 26.000 K. 3. 
Többfélében. 4. Egyelőre bizonytalan. — He* 
gedüstrajongó. Tessék valamelyik szinészisko* 
lába beiratkozni. Ha tehetségesnek bizonyul, 
boldogulni fog. — Reménykedő. Filmvállalats 
hoz kell beküldeni — Dénes. 1. 1899»ben szü* 
letett. 2. Cime: Star filmgyár. — Manci. 1. 
Magyarkanizsán, 1889. január ll<én. 2. 28.000 
K. 3. Kassán lépett föl először, Komjáthy Jás 
«os színigazgató társulatánál. 4. Ugyanannyi. 
— Â. E. Nem közölhető. Opera. 1., 2. 
Révai Lexikonban megvan. 3. 8 év óta. 4. 

Évi 40.000 K. 5. Izr. — Uj pálya. 14 éves kor* 
ban még nem lehet szinipályára lépni, — tes* 
sek türelemmel lenni legalább 2 évig. — Tb 
teli olvasó. Szívesen válaszolunk e helyen a 
nem előfizetőknek, tehát a példányonkint vá* 
sárlóknak is. Levélbeli kérdezősködésre vá= 
laszbélyeget kérünk. 

K. Z„ Dunapataj. 1. Bálint Dezső. 2. ö 
hozzá. 3. Igen. — Március Idusa, 1. A költő 
fia. 2. Révai Lexikonban megvan. — Hü ob 
vasó. „Mit járkálsz meztelenül?" —- Sz. Juci 
és Stefi. A Színházi Élet kiadóhivatala ut ján 
megrendelhető. —• Archibald. Tessék az Orsz. 
Szinészegyesülethez fordulni, VIII., Baross=tér 
9. — Nagy Böske. Alkalmas. — Baradlay 
Ödön. 1. 34 éves. 2. Magyar Szinház. 3. Rk. 
4. Az utóbbi. 5. Színésznő. — Dr. K. M.-.né. 
Még nem dőlt el a pályázat kérdése. — K. 
Béla, Nagyszalonta. Ilyen könyv nincs. — 
Noémi. Tessék beküldeni. 

V. Lily, Arad. 1. Nem azonosak. 2. 1885. 
május Ilién született Aradon, ugyanott vé* 
gezte középiskoláit. 1908*ban végezte a Szí* 
nészakadémiát és ugyanez évben szerződtet* 
ték a Nemzeti Színházhoz. Első fellépte 
Bródv Sándor ,,1 lófehérké"sjébcn volt. 3. 
30.000 K. 4. 25 éves. — K. Már ton.Csepel. 1. 
Az előbbi. 2. Rk. 3. 36. — Bözsi. „Cigány* 
primás" opt ü l tbő l . G., Nagykanizsa. 1. 

MFGJrLENT! VEÉR IMRE: B l í S kötet, harmadik 
— — — — liiadás 6 kor. 

Második kötet, első 
TF 1 W^ W lila-'lfs d tor. 
fi H ÍR fi^ E # m Két bötet . . . . 12 kor, 
S ^ r f J f \ k J ! L i ' 1 f r ^ . M e g r e n d e l h e t ő a 
M e d W M m d M . Œ M > > b s t n h á l i Éle t" ki-

M Á S O D I K K Ö T E T E ! S Ä S 

a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch 
a li.-iéle erederi, törvényesen védett o 

SR.ABOFORM-KENÖCS 
Ntn* piszkít, teljesen s: agtalan. Próbatégely 4 kor., nagy 
tégelr « koi., családi adag 15 kor. Bndapeíten kapható : 
iar«k József gyógyszert;trában, liirâly-ntca 12. Műm. 
Yiik-ani megrendelési cira : Dr. Flesch B. Korona-gyógy-
swi tár», Győr. — ,Skaboform"-vé.1jegyre Ügyeljünk! 

ASZINHÁZIÉLET 
hangverseny 
és vendégszereplést irodája 
uj h e l y i s é g é b e n , VII . k e r ü l e t , E r z 3 é b e t - k ö . - u t 2 9 
s z á m a la t t , t e l e f o n 9 - 1 8 -« j» 

szepiember 13-én 
megnyílt ! ! 

Vidé . i h a n g v e r s e n y , k a -
baré é s m u l a t s á g o k ren-
d e z é s e i a v e n d e g s z e r e p -
lés i , m i n d e n t>uaape3 t i 
e l ő a d á s i r á n t i k e r d e z ö s -

_ _ _ „ _ k ö d é s e k a h a n g v e r s e n y -
T E L E F O N t 9 — 4 8 . i r o d á h o z i n t - z e n d ô k . : 

H A J S Z Á L A K A T 
végleg ntonvora nélkiii villanykezeléssel, arctoltok szeplő 
és szemüfcs'végleges eltávoliíasa. archámlasztó. Patttanis, 
szeplő fehérítő krém és pud.r. Diszkrét vidéki szétküldés. 
Tanítványom felvétetnek. I l n c h h o l c K ö v é r f l i , , R o s a l i e " 
ko zt lka intézet B u d a p e s t . l U r ä l y - n t c ; » ö l . . I . ». 

Manlk^ I S u t t n e r n é e s kiír- és hölgy-
fodrás -terem JP& 
Telefon 59-82 * \ O / 7 Z £ Z / " O t Y l l n é 
(Rátkai Margit) Budapest, Váczi-u. 20 

H l főúri cipész Budapest, IV., Kaploray-u. 
®S1 Gróf Andrássy-palota — 

3 . 
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Rákóczistcr 16. 2. Nem. 3. Kecskeniéti*u. 13. 
4. Igen. 5. Színésznő. , 

Régi olvasó, Fehértemplom. Hungária*film, 
Rökk Szilárdíiitea 12. — Kugler. Nem adták. 
— H. S., Mátyásföld. Nem közölhető. — La 
Rubia. 1. Mérlegsu. 2. 2. Nemzeti Színház. 3. 
Lipótskörut 7. 4. Csanádion. 2i. — F. Elza, 
Debrecen. 1. Hükl. 2. 1916. óta: — Kisa Artih 
lerie. Előfizetése okt. 31*én iár le. — H. Ducy. 
A Színházi Elet a nem előfizetőknek is kész* 
séggel válaszol a szerkesztői üzenetek róva» 
tában. Levélhez válaszbélyeg melléklendő. 

Színésznő. 1) 26. 2) 16.000 K. 3) Igen. — 
Ányi Á. Nem közölhető. — G. Ida. 1) 44. 2) 
22 évvel ezelőtt. 3) 1885. május ll*én Aradon, 
rk. 4) 14.000 K. 5) Széljegyzetben már közöl* 
tük az első krit ikáját. — Sz. Lizi. 1) 23. 2) 25. 
3) 40. 4) 39. 5) 46. — W. S. Nem üti meg a 
mértéket. — Kis bakfis. 1) A „Majd a Vica" c. 
vígjáték bemutatója okt. 18*án lesz, melynek 
fő női szerepét Fedák Sári játssza. Ez lesz a 
művésznő első fellépte az uj szezonban. Uray 
Tivadar is ebben mutatkozik be. 2) A „Gróf 
Rinaldó" bemutatója okt. 19*én lesz. Az u j 
Bakonyi—Szirmai operett főszereplői: B. Ko* 
sáry Emmy, Lábass Juci, Király Ernő, Rátkai 
és Ihász. 

Klári. 1) Kolozsvár, szinház. 2) „Rákóczi* 
harang". 3) Arénasut 19. — N. Béla, Kolozsi 

vár. 1) Katalógusban megvan. 2) Operaház. 
3) Bécs. — H. Böske. 1) Vígszínház. 2) 25. 
3) Ref. — Rózsi, Vértes. 1) Igen, ott működik. 
2) 29. 3) Rk. 4) 5 évre. — R. Theodora. A 
Télikerthez szerződött. — Földes, Lt., Pozsony. 
1) Tulajdonképen „Lebemann", vagyis: „vilá« 
gát élő ember". 2) Cselszövő*szinész. 3) Vastag 
komikum interpretálói a. 4) Arcjáték. — Fösty, 
h. hdgy. 1) Soronkint 5 K az ára. 2) H» jó. 
igen. 3) Királysu. 82. 4) Főv. Orfeum. 

Álom. Rózsahegyi Kálmán, Ncpszinhiz»u. 31. 
— Virágfakadás. Royal Orfeum*épülete. — 
Fellegvár. 1) Papir Sándor, Petrás Sári, Kiráhr 
Ernő stb. 2) 29. 3) Rk. 4) Dr. Marton Sándor. 
Bécsi*u. 1. 5) Igen. — W. A., Ungvár. 1) 1876. 
jan. 24*én született. 2) 1882. szopt. 18*án szü» 
letett. 3) Homonnán. 4) Izr. — Ildikó. 1) 
Hidegkutisut 47. 2) Lexikonban megvan. 3) 
Seholsem .4) 25. 5) Ideiglenesen. — L. /., 
Magyaróvár. Az okt. 6*iki számban közöltük. 
— Számonkint vásárló. Igen, megkaphatja. — 
Művészetért rajongó. A feldolgozást dr. He* 
vesi Sándor végzi, kizárólagos joggal. 

Fp. 381. 1) A Medgyaszayss-zinház tagja. 2) 
Nem. — P. M., Kolozsvár. 1) Előfizetése o k t 
31*én jár le. 2) Izr. 3) 39. 4) Igen, megkaptuk. 

A szerkesztésért fe le lős: I N C Z E SÁNDOR 

É n n W i n ï n ï u a r * egés» napon át, előnyös feltételek m»l-
CllcnlBilIDlJOKl l e« . I , i » < J ; i n y l u é énoktmArB«, 

Baross-ntc» 75. lVleiou : Jóisef 58—14. 

SZEPLŐ 
AJ FOLT 

1 tégely .. 
3 tégely .. 

areztisztátalanságok 
ellen csodás hatású 
a Török rózsa arc-
kenőcs. Szépeknek 
kincs, tisztátlan ar-
aiaknak nélkülöz-
hetetlen. Kapható : 

RÂCZGY.JiNOS 
kozmetikai laborató-

12 kor. riumában, Kiskun-
30 kor. halason, 77. sz. 

/(dwaßzö/zo/ 

f iLGYfmRÁSZ-TEREÜ* 
F e j m o s á s , o n d o l i l á s , f é s ü l é s s e l o e y ü r t : 
K 3.—. E r ő s o n d o l á l v s f é s ü l é s l e l e g y ü t t : 
K a . - . M a n i k ü r . — K â d a y - u t c » 8 . a a i m . 

BENEDEK FRIDA FÜZÖTERMEI 
Király-u. 93. Daaijiucii-ü. 13. 

B 
eriini Kozmeí iha i l i i í sze l jwtllk 
eltáToli t i ía »égiege en v i l l a n n y a l . flámJmiti-
kura, siepM, siemiilcs elt iYuIii isa. .Mai ia i* •«**-
veszta, kebe l -k réa , a roMmlas i tó . T a n i . T à n » k -
felvétetnek. Tele'on : József 4 » - » l . 

Hoffmann Marian Budapesî, Vili . , Jszsef-^inrf 41. 

S Z A B Ó L I L I » . « , ^ 
£ L Ö f t L Ô XOZMLr i . ut38. Par«« 1 «er 
R a i HÔLGYFODKASZ. Arukimml anrnto 

Nflkedvetök r é s e i r e ! 

a k t u á l i s t r é f á k ! 
Karinthy, Harsányi, Gábor Andor, Kővári rt& 

Megrendelhetők a Színházi Éle! kiadóh y>-
talában. I. soroz t, 10 darab ára K 3.:0, 
II. sorozat, 10 darab ára K 4.50, az összeg 
előzetes beküldése eüenében bérmentve 
azonnal megküldi a kiadóhivatal. Buda-
pejit, VU. l ie r , Erzse'bet-kärut 2") szám. 

NAGY MIHÁLY 
DROGÉRIÁJA, SudapesiV.,Váci- ir t4.. 

Telető« : 160-96. 

ËBsppaaôk, illatszerek, k j f k m r r c , 
WwturMisi «jikefc legviMMiti ta-
*í«iciási toiráia. — üu* ' ~ íübt»* fcpbatl. 
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Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar iró színműve. (E heten 
•régely Gábor : „Egy férj , aki mindent tud" 
dwiü darabját sorsoljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten So» 
• o g y i Nusi fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij : Egy kotta. (E héten Kalmár—Hei» 
áelberg: „Ébredni f ruskák" cimü dal ko t tá já t 
Mrsoljuk ki.) 

A Színházi Élet 39. számában közölt rejt» 

vény megfejtése: Egy férj , aki mindent tud. 
Helyesen megfejtet ték 493»an. Molnár Ferenc: 
„Uri divat" cimü könyvét Goldstein Ilona, 
Alkotássu. 11., Fedák Sári fényképét Csizma» 
zia IIa, IV., Czuczorsu. 3., a kot tát Róth Flóra, 
Zenta nyerte cl. 

Szép csak ugy lesz, ka 

DIDO 
pudert es krémet használ 

Négy színben 
kapható ! 

Ára C* kor 

KÉRJE „ MINDENÜTT! 

Belvárosi n ö í » " 
í o d r á s z t e r e m ™ ' ^ * Telefon : 88—68 S zépséflápoiás, 

művészies 
fiajmiuikik 

BOKOR SZIDY NŐ1 KALAP 
ÜZLETE 

Budapest, Régi posta-u. 11 (Váci-u. m.iistt) 

Dr. Müller kir. tmö6*0s 

Szanatóriuma Tátraháza 
Télen át ts nyitva M 

Op reit kották 
a „Színházi Et et" boltjában : 

Tui a nagy Krivánon 2 füzet ára K 10.— 
Médi 2 lüzet ára ._ K 10.— 
Hejehuja báró 3 füzet ára ... K 13.60 
Pillangó főhadnagy 3 füzet ára K l í .— 

Trasa J t ü i b n i 
M A N I K Ű R - K Ö L G T F O D R A S Z 

Botkpe« , V « . , D o h á n y - u . 1. 

S-S 
AjarUja saját mfllMljétcn Uéanült. dn-í m s*-" kin 3»ír»»ij-m-r»iiíá-

4 mwapest, iv. r i t Mi„,e,iaML(l attm»tnk ís 
g Váoi-atca 46. rahik nytei geedosásra elH»g«dtei»i»lr. 

Légzőszervi 
betegek részére! 

« " W " " ' m a n i k ü r , h a j á p o l á Október 1,6. é s k o z i n o í ; k a i l á t á s a i é ban Kiss lién 
Ï V . k e r . V e r e s P a l n é - u t c a 7 3% 

nn 
le 
Ü Ü 

mmm iséti •kiavelsa nenötanárnő 
ZENE-ISKOLÁJA 
XV., V4c«i-ntca 60. M. 

W o l k á k M a r i s f i a tánc-
i n t é z e t e XV. ker., Irányi-utca 17. ez. 

(A „Saikör" h e l y i s é g é b e n . ) 

l l a K f l & l n d a e i arekré»ek, pouderek, snp-
u S l S a l S n a « pan és a csodáé hátim 
Decolitttag« paler riz mindesett kaphatók. 
Főraktár: Székely Vilmos Budapest VÜL, 
Rökk S~'!árd-u. 10. Telefon Jóutef 25—37. 

azországSagnagyabbdivatkalrns 
(feiSteP fi Budapest, IV., Koronahercag-utc 

áruháza 
utca 14-

Náza ( 
t - t6. [ 
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(A rovatvezető minden kérdésre válaszol.) 

HAJAPOLAS. Néhány szót szeretnék 
irni a fejkorpáról is. Tulajdonképpen két= 
féle korpázást lehet megkülönböztetni. 
Az egyik féle a zsiros, a másik a száraz 
korpázás. „A. száraz korpázás ellen a ké> 
nes kenőcsöket használjuk s ha már meg« 
gyógyult, 1 százalékos Resorcinos vagy 
2 százalékos salicylsavas alkoholos 
sprayt. És ezt állandóan kell használni, 
mert különben visszatér a baj . Ez a baj 
azonban nem idézi elő a ha j hullását, de 
igen kellemetlen, amennyiben a ruhát na= 
gyon hamar bepiszkolja. A zsiros korpá= 
zás ettől különbözik és egyik a másikba 
soha nem megy át. Ez már előidézi a haj= 
hullást s gyógyszere a különböző kátrá« 
nyos kenőcsök. Spirituszt is lehet hasz= 
nálni, de nem spray alakjában, hanem a 
fejbőrbedörzsölés alakjában. 

ÜZENETEK. 
Ebner F.-né. Sem a Yes púder, sem a Kaiser 

borax nem ártalmas, de túlzásba ne vigye a 
használatát. A hajhullása ellen csak azt ajánl» 
hatom, hogy gyakran mossa a ha já t ugy, hogy 
először benedvesíti s aztán szappanszesszel 
leönti, jól megdörzsöli s nagy habot ver rajta, 
aztán sok langyos vizzel öbliti le. Ha nagyolt 
száraz volna, ugy a mosás után való nap ke« 
vés dióolajjal kenje be. 

Duci. Sétáljon sokat, ne egyék lisztes dolgo* 
kat, hanem sok zöld főzeléket s gyümölcsöt. 
Használhat mértékletesen hashaj tókat s ha 
nagyon nagy étvágya volna, néhány napig fél 
grammos Natr ium boracicum porokat. 

II. Clarisse. Olvassa el Ebner F.zné jeligéjű 
üzenetünket. 

Magdus. Erre csak azt a tanái sot adhatom, 
hogy lehetőleg ne jár jon sokat hidegben s a 
szobájának levegője ne legyen meleg. Fátyolt 
ne használjon. 

R. Szöszi. A kérdést nem közölhetem le. 1) 
Még akkor is. ha hull a haja, jót tesz a fej« 
mosás, nemcsak kéthetenkint, hanem sűrűbben 
is. 2) Ártalmatlan szer által nem lehet. 3) 
Olvassa el Ebner F.«né jeligéjű üzenetünket. 
4) Ha száraz a haja. ártalmas, ha nem, akkor 
nem. 

H. Piroska. 1) Bizonyos fa j ta massage a leg« 

Budapest, Koronaher-
ceg-u.lO. W.Calvin-tér ELSNER' 

Jiöi divest nagysiwnifceizsr-

Fióküz'otek: Rákóczi-
ut32, / / . Bud ),Fc-u.S2 

Levelbôijegek a legnagyobb rltkaaá-
gokie fcllsndóan óriii l vil«ta!fkb»n. 
I > A W ; H í 1X7. bélyffîlïl«»éb»n, 
IIiKlapett, Semm Iw«U-u. 7 

A 
GYORSAM N E P Í Z E R Ú 
VE VÁLT KIVÁUÍ IRÓ 
ÉKEKBE SZABOTT 

ELBtSfcjfué^EI 
ÁRASKSD 

Hajszálakat 

M S I M a i O M LÉNÁRT&mRt iT 
""""""" ~ bulapest, Ív'., Rwj ,s:a-Tanfolyam uri nők részére u'ca 1. sz. Teiet'wn IC3-30 

Jkiluucj^JÖS 

•Jelen-nyáron nyíioa. 9hermái: 
fürdő, hidegoizkura a házban. 

511HUBIUK Me timed 
Tel j fon József 102-87 

eüávoliiása és 
m ndennemü 
szép«éjáp3lás 

A k u s z t i k u s Z o n g o r a i s k o l a 
1- irály-u 34. Néhai dr. Kovács , ándor metódusa -l ián, 
moly a modern zongor.ipedagógia 'niá:isil* < v ;\,>ir!\ • 

végleg eltávolít „KLABlSg" flach *» üürtBssy kê nctikal intézete 
Mindennemű saópsárh.bák keeelés. , 

szepifleí'ávAlúas, r&ncok kisimítása, arcgozöiós Aß arcma^saAs 
jutányos bérlatbea. B u d i p s s t , V i l . , A l m áS3y-u tea 3 s» 

F f w í Ü í S á M K B r t f c m í gyöngyöket, ezCstöt, lias;nálS 
M l I á a i a i l » M A « l » okszeroket mindenkinél d ^ g á b . ban vesz Szêttely Emil ékszerüzlete, lia(l»))esl, 
Klrftly-mea 51. száin. l'eréz-temi>lomraal szemben. — 
Címre felsőit ügyelni! — Telelőn Jó»»ef ll5-3r> 
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hasznosabb, az u. n. t i tkos szerek nem hasz» 
nálnak, sőt ártalmasak. 2) Nem árt, ha utána 
egy kevés gymnasztikát végez. 

Kétségbeesett. Ezen csak hajfestőszerrel 
lehet segíteni, de ez viszont árt a hajnak. Kü» 
lönben érdekes az ősz hai fiatal leánynak. 

írisz. Ez a legnehezebb kérdések egyike s 
eddig a legmegfelelőbb megoldásnak az egész 

testben való lefogyás, illetve lefogyasztás na»* 
tatkozott . 

Lola. Az sajtóhiba volt, nem gyógylorma, 
hanem gyógytorna. 

L. J., Eger. Hogy a V,—\% alkoholhoz 
mennyi talcum és glycerin kell, azt a tyógy= 
szerész tudja, ha a recept végére a „kcaőes 
legyen" utasítás o t t van. 

. . n J S A O C X E M " fcSnrrkiadA <-> eyamà») n. Bnd»>wrt. 
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SCUßOiF LUISE 
atnwEsT f e n w e s s t M Ê D Ê A 

DÉS 

IDRANYI LUCY 
BUDAPEST GEKOÊLYÎ ÚYÖUGYSÉ 

BUDÜS? 



SZINffÄZf ÉLET 

R F U E G > N E M E T H J U L I S K A 
•APoad-


