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

A TILLÄROL 
címondja : H E R C Z E G F E R E N C 

— Kétséges volt, ' hogy egyáltalában 
előadjuk=e mostanában a Tillát. A meg; 
rázó világesemények elvették a kedves 
met attól, hogy az,én kis komédiámmal 
foglalkozzam. Időközben azonban kiad= 
ták a jelszót, minden embernek köteles* 
sége, hogy folytassa a rendes munkáját 
és most már magam is ugy találom, a 
legokosabb, amit a közjó érdekében te= 
hetünk, ha a kovács tovább kalapálja a 
vasat, a költő pedig tovább pengeti a 
lantját. Beszéljünk tehát Tilláról. 

„Tilla" egy asszony jellem=drámája, 
mondhatnám, tragédiája. Az asszony 
izzóvérü, elszánt, amorális és fantaszs 
tikus hajlamú. Azt mondják róla: életét 
egy kártyára tette fel, a szerelemre, de 
a vágynál tovább nem jut soha, a boh 
dogsághoz nincs tehetsége, örökké ke* 
res, keresi „az igazat", a férfiak férfiát, 
amit azonban el'ért, azt rögtön megunja, 
összetöri, eldobja. Női Don Juan, akit 
utolér Don Juan végzete. Ezzel az alak= 
kai hat évvel ezelőtt foglalkoztam első 
izben, „Álomország" cimü regényemben, 
ezúttal azonban uj mese keretében jele* 
nik meg. 

— Meg kell jegyeznem, hogy „Tilla" 
nem egységes szerkezetű szinmü. Éltern 
a n-agy szabadsággal, melyet a Belvárosi 
Színház genius locisja fölkinált és a for= 
mát alárendeltem a célnak. A cél: egy 
asszonyi jellem bemutatása, lehető váh 
tozatos és éles megvilágításban, gyorsan 
és lehetően izgalmasan folyó cselek* 
mény medrében. „Tillá"ít nem is neve= 
zem színműnek vagy szomorujátéknak, 
hanem „hét jelenés"=nek. 

— „Tillá"íban nincs semmiféle nő» 
gyűlölő tendencia, mint egyik lap — nem 
tudom, miféle alapon — megirta. Én és 
nőgyűlölő? Ugyan kérem! A hősnő nem 
képvisel tipust, hanem kivételt. Az iró* 
nak joga van, hogy egyszer fekete és vér* 
vörös szineket is keverjen a palettáján. 
Si parva licet comupopere magnis: 
Shakespeare megírhatta Jagot, anélkül, 
hogy ezzel megsértette volna a férfine* 
met. A darab egyébként minden, csak 
nem pikáns, de -— mint mondani szokás 
—̂  fiatal leányok jelenléte azért nem föl* 
tétlenül szükséges. 

Kötöttem magamat hozzá, hogy Pau= 
lay Erzsi játsza el a címszerepet, mert 
ugy találom, hogy a művésznő valóság* 
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szépsége, lényének acélos energiája, 
szonor, szép organuma, nagyszerű mimi; 
kája és beszélni tudása, ragyogó intelli; 
genciája, vérmérsékletének szenvedélyes 
iendülete, — mindezek a művészi ki; 
válóságok azzal biztatnak, hogy ideális 
Tilla lesz belőle. 

A véletlen ugy akarta, hogy Paulay 
Erzsinek nem jutottak nagyobb felada; 
tai a Nemzeti idei programmjában és 
igy Ambrus Zoltán, színháza érdekeinek 
sérelme nélkül, megengedhette, hogy a 
művésznő fölléphessen a Belvárosi Szin; 

házban. Olyan nagystilü igazgató, mint 
Ambrus, jól-tudja, hogy a Nemzeti azzal 
is szolgálhatja a magyar szinmüvészetet, 
ha alkalomadtán a maga feleségével elő* 
segiti a magánszínházak művészeti tö= 
rekvéseit. 

— Mit mondjak még? Nem tudom, mi 
lesz a darab sorsa, de biztosra veszem, 
hogy a közönség nagyszerűnek fogja 
találni Paulay Erzsit és Petheő*t, aki a 
férfi főszerepet játsza és nagyszerűnek 
fogja találni Bárdos Artúr igazgató ren; 
dezését. 

• H ' t n c y z e ^ ttRsE/src * ß t ^ u y a 1 / ^ z j / W - A Í n A i s r * 

T T D CL H 

A Belvárosi Szinház most mutatja be 
a második, egész estét betöltő darabot. 
Tavaly a „Noé bárkája" kezdte meg a 
szinház uj rendszerét, most a „Tilla" 
folytatja, És tudjuk, hogy' dr. Bárdos 
Artúr fiókjában máris egész sor kitűnő 
magyar darab várja a bemutatást, közöt; 
tűk majd a legelsősorban Hajó Sándor 
darabja: „Az ötvenéves férfi." Ezalatt a 
Belvárosi Szinház eddigi tarka műsora 
az Andrássysuti Modern Színpadra át« 
költözve avatja fel azt a helyiséget az uj 
intim szinházzá. Az üzem örvendetesen 
megnövekedett, Bárdos csatlakozott az 
Unió és Faludiék sorába, mint több szin; 
házas igazgató. 

A Tilla a Belvárosi Színháznak kétség« 
telen nagy sikert hoz. Siker már az író 
nevének presztízse. Herczeg Ferenc, a 
magyar színműírás egyik legelőkelőbb 
munkása, már akkor ott szerepelt a Bel; 
város finom kis színházának szinlapján, 
mikor egyfelvonásosok és magánszámok 
műsorával megnyitották. Az elegáns szin; 
háznak, mint notabilitás, tartozik házi 
szerzői közé. Hogy ezt az uj darabját is 
ideadta, Bárdosnak külön irodalmi si; 
kere. 

De ezen a presztizs;sikeren tul is: elég 
sikert jelent maga a darab. A „Tilla" na; 
gyon érdekes szinpadi alkotás. Hangja, 
beosztása, miliője, levegője merőben ere« 
deti és érdekfeszítő. Ezt a darabot egy 
tehetséges, friss, fiatal iró irta, egy ta« 
pasztalatokban gazdag iró minden tudá; 
sával és Ízlésével. Csak a Herczeg ké; 

nyes Ízlése olyan megbizbató, hogy hi; 
bátlanul uralkodjék e,gy olyan történet 
szélsőségein, amelyben apacs;emlék, al* 
koholsmámor és gyilkosság egyaránt elő; 
fordul. De lássuk részletesen a darabot. 

Tilla grófnő megelégelte a Tihanyi báró 
szerelmét. Elküldi megszokott és szolgá; 
latkész barátnőjét Tihanyihoz a levelei; 
ért. De a báró nem adja ide a leveleket: 
ő maga hozza el őket. Megjelenik a gróf; 
nőnél, minden különösebb érzelgés nél; 
kül elbúcsúznak. Mint ahogy Tilla más; 
felé kezd lekötve lenni, már Tihanyi is 
vőlegény. Szép csendesen vége köztük 
mindennek. A bucsubeszélgetés közben 
levelet hoznak Tillának. ö Tihanyival 
bontatja fel. A báró egy furcsa kést vesz 
elő a zsebéből. Elmondja Tilla kérdé; 
sére, hogy egy törvényszéki tárgyaláson 
vette Párisban. Ezzel a késsel már em; 
bert öltek. Apacs;história. A V -s rend; 
kivüli hatást gyakorol az erős fantáziájú 
grófnőre. Elkéri Tihanyitól. 

A levelet nem közönyös ember küldte. 
Beii/ár küldte, a grófnő uj szerelme. Fs 
mig Tilla kéjes izgalommal kezdi olvasni, 
lemegy a függöny. Az első k'nnek vége. 

A második kép a tengerparton törté; 
nik. A előkelő tengerparti hely legérde; 
kesebb embere Belizár. Furcsa ember, 
nem tudni, honnan jött, nem tudni, mi; 
féle. ötszáz milliója van, ami hetven; 
nyolc éves felesége halála után maradt 
rá. Az asszony kiderítetlen módon halt 
meg, csak annyit tudni, hogy Monte; 
negróban laktak, az asszonyt egy auto; 
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mobilból támadták meg és megölték. 
Maga Belizár is gyanúba keveredett, de 
kifogástalan alibit igazolt. 

Belizár tehát megérkezik és bemuttat« 
tatja magát Tillának. Mikor azonban a 
társaság eltávozik s ők magukra marad» 
nak, kiderül, hogy elég jól ismerik egy* 
mást: a legforróbb szerelem tetőpontján 
vannak. 

A harmadik kép Tilla lakásán törté* 
nik. Ketten vannak együtt. A mámor és a 
legintimebb lelki megnyilatkozások órája 
ez. A grófné lelke egészen meztelen. 
Megvallja, hogy az ő lelke furcsa kettős 
életet tud élni. Mikor a legjobban sze« 
ret valakit, képes tőle egy pillanat alatt 
eltávolodni, mintha sohasem is szerette 
volna. Tulajdonképpen tudja, mit cselek« 
szik, mintegy távolról nézi saját magát, 
de amint mindent a legcinikusabban el= 
dob magától. 

Tilla most arra kéri Belizárt, hogyha 
ez a különös lelki válság megint erőt vesz 
rajta, szó nélkül ölje meg. Itt a Tihanyi 
végzetes kése, ölje meg ezzel. Ha ugv 
tetszik, nyomban, hiszen boldogabb' már 
úgysem lehet, kár volna ebből a gyönyörű 
mámorból kijózanodni, a halál jobb. Ölje 
meg, de előbb bizzon rá egy titkot: ölt«e 
már embert? 

Belizár háromszor is belekezd egy vai« 
lomásba, de mindannyiszor összeszedi 
magát és nem vall. És aztán viharos sze« 
relembe ful minden beszélgetés. 

A negyedik kép a tengerparti tennisz« 
verseny után történik. Itt újra felbukkan 
Tihanyi báró. Még mindig Tillába szerel* 
mes. Tiszta nagy érzése azt diktálja neki, 
hogy ne is óhajtson a grófnővel társa« 
daimi érintkezést. ' 

Ez a lemondás ingerli Tillát. Annyira, 
hogy a kacér női ragadozó ellenállhatat« 
lan erővel felébred benne. Elhatározza, 
hogy megtöri a Tihanyi tartózkodását. 
Belizárral hidegen és idegesen bánik. És 
megint elküldi a hü, szolgálatkész barát« 
nőt Tihanyihoz. Azt izeni neki, hogy lá« 
togassa meg operai páholyában. 

Az ötödik kép rohanva viszi előre az 
érdekfeszítő akciót. Az operai páholy 
folyosóján történik. Tilla izgatottan vár« 
ja Tihanyit. De nem ő jelenik meg, ha« 
nem váratlanul éppen Belizár. 

— Nem vártál, ugy«e? — kérdi tőle 
sötéten. A grófnő izgatott és ideges. Ri= 
deg dolgokat vág a Belizár szeme közé. 
Még azt is odavágja neki, hogy sohasem 
szerette, őrültség volt az egész, most 
már semmi értelme többé. Menjen el. 

Jöjjön máskor. 
Belizár azonban nem tágit. Ö szereti 

Tillát. El akar utazni és magával akarja 
vinni Tillát — a felesége gyanánt. Tilla 
egy pillanatra meginog. De győz a Ti« 
hányi iránt való féltékenysége. Belizár 
mehet. És vészt jósló tartással megy is. 

A hatodik képben ketten ülnek együtt: 
Belizár és Rioni, a züllött tengerésztiszt, 
a gyógyíthatatlan ópiumszivó. A mámo« 
rokról beszélgetnek. Rioninak az ópium 
kell, amely mindent magasan felemel el« 
érhetetlen messzeségbe. Belizárnak az al= 
kohol kell, amely felfokozza az állati ere« 
detüt. Belizárnak csak az kell, ami állati: 
a harc meg az asszony. 

És ahogy ott ül a két férfi a kétféle 
mámorban, Belizárban megérlelődik a 
gondolat: meg fogja ölni Tillát, hogy 
másé ne lehessen. 

A hetedik kép Tilla lakásán történik. 
A grófnő telefonon csábítja magához Ti« 
hanyit. A báró pezsgős egy kicsit, most 
könnvü rá hatni. Megigéri, hogy eljön. 
Ebben ^ pillanatban toppan be autó« 
maszkban Belizár. Felelősségre vonja és 
kijelenti, hogy meg fogja ölni. 

A helyzet borzasztó. Tillának sikerül 
mindent kibeszélni és szerelmét elhitetni. 
Belizár le van győzve, eldobja a kést. 

Ekkor felhangzik kivülről a Szigfrid« 
motivum, Tilla és Tihanyi megbeszélt 
jele. Tillában feltámad a dac. Konokul 
Belizár ellen fordul. Teljes szenvedéllyel 
a legkegyetlenebb dolgokat vágja a sze« 
me közé. Belizár rárohan, ledöfi és el« 
megy. 

Ez a páratlanul érdekfeszítő, szines és 
izgalmas dráma a legpazarabb köntösben 
kerül a néző elé, amit szinház csak ad« 
hat. Mind a hét kép más díszletben fo= 
lyik le. Hét díszlet készült a darabhoz. 
És mind a hét megfelel a miliő meg nem 
határozható, furcsa, kissé irreális stilusá« 
nak. Képzőművészeti érdekességeknek is 
külön megállanak ezek a díszletek. Fel 
kell jegyezni, hogy a plein air=szinpado= 
kat Feiks Alfréd, az interieuröket Péter 
Sándor tervezte. 

A szereposztás is gazdag és érdekes. 
Tilla szerepére Bárdos Artúr Paulay 
Erzsit, a Nemzeti Szinház művésznőjét, 
szerződtette vendég gyanánt. A kitűnő 
művésznő éveken belül legnagyobb sike« 
rét aratja a Tilla megragadó ábrázolásá« 
val. Stílusos és szintén kitűnő partnere 
Petheő Attila, aki Belizárt személyesiti. 
Jelentős határkő a fiatal művész pálvá« 
ján. 
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A többi szerep is a legjobb kézben 
van. Tihanyit Körmendy Kálmán játsz= 
sza, aki most már teljesen beérkezett 
pesti szinész. A menyasszonyát Bojda 
Juci, a filmekről máris országos hirii. 
szép naiva. A Tilla hírvivő barátnője 
Szilágyi Rózsi, akinek ez az első szerepe 
a színházban és máris feltűnik vele. 
Rioni charge*alakjából Harsányi Rezső 
jellemző ereje csinál pompás kabineti 
figurát. És érdekes alak a kitűnő Zilahy 
Gyuláé is, aki a Tilla elvált férjéét játsz* 
sza a darabban. 

A Tilla nagy és érdekes színházi eset, 
Budapestnek most legnagyobb színházi 
eseménye. 

A darab nemcsak a főszereplőknek ad 
pompás és nagy feladatot, hanem a rem 
dezőnek is. Herczeg kimondottan a Bel= 
városi Színháznak irta a darabot, sőt ki= 
mondottan dr. Bárdos Artúrnak irt bele 
rendezői feladatokat. Mint ahogy más iró 
ir egy primadonna=szerepet, ugy irt Her= 
czeg Bárdosnak rendezni valót. Szerző és 
rencfező már régóta jól értik egymást és 
a Tilla előadásán meglátszik, hogy Her* 
czeg jól tudta, kit kér fel a darabja rem 
dezésére. 

Tehetség, tudomány és szorgalom nélkül 
valódi nagy színművész még senki sem lett. 
Bármelyik hiányozzék e három közül, a szi* 

THÜR Y ELEMÉR 
a szinészkatonák tanácsának elnöke 

nész csak tépett koszorút mutat föl. Legfő!)« 
hek a lélek tehetségei. Akire Apolló nem mo= 
»olyog, a színészetnek csak mesterembere. 

Szigligeti. 

Kezdő szinészlány 

A tompa őszi fényben, 
ha csillagok ragyognak 
és hűs szelek kopognak 
az ablak üvegén: 

jut-e eszedbe néha 
a kezdő kis szinészlány, 
ki oly merengve néz rám — 
a régi te meg én? 

S a vers, amit szavaltunk 
a búgó kandallónál 
s a csók, mely minden hónál 
fehérebb volt talán . . . 

Emlékszel még a s\,ájci 
kakukos-órazajra, 
mely csöndünk megzavarta 
a kandalló falán? 

Emlékszel még az eskü 
fellelkesült szavára? 
S a szégyen bíborára, 
mely arcodon kigyúlt? . . . 

Azóta hosszú évek 
egymás fölé borultak. 
Az álmok is elmúltak — 
és minden tovamúlt . . . r:-nrqp'í 

Azóta, hogyha látlak 
a színpadon suhanva 
s az arcod rózsahamva 
langy villanyfényben ég: 

Elhinnem lehetetlen, 
hogy meg lehet tanú!ni: 
mímelve úgy pirulni, 
mint akkor. . . . régesrég . . . 

Somlyó Zoltán. 
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Reformtervek a Nemzetinél 
írta: Szász Zoltán 

A franciák sok mindenben példát nyuj« 
tanak nekünk, barbárabb népeknek. Kü« 
lönösen a mindenféle forradalmak szem« 
pontjából. Azt mondják Lenin és Troc« 
kij, kezükben a nagy francia forradalom 
történetével csinálták az orosz forradal« 
mat; ami különben nem valószínű, mert 
a nagy francia forradalom éppen azokat 
a rétegeket nem szabadította fel, amelyek 
élén Lenin győzött, akik számára tehát 
nem volt elegendő útmutatás a 18. szá« 
zad végének polgár«forradalma. De: se 
non e vero e ben trovato. Ha nem is való 
ez a hir, jellemző. Mert valóban, forrad a« 
lom«csinálásban a franciák a mesterek, 
s ha egyszerűen lemásolni az ő mozgal« 
maikat nem is lehet, arra, hogy ha» 
sonlókra ihlessenek, igenis jók ezek. 

A Nemzeti Szinház, mint különben 
minden államilag támogatott drámai szin» 
ház, úgy tekint a Comédie Francaisera, 
mint e tipus mintapéldányára. Ez is a 

francia példa előtt való meghódolás egy 
esete. Most, a forradalom után, mikor a 
megújhodás vágya, mint valami nemes 
ragály terjedt mindenfelé, a Nemzeti 
is megrázkódott s mindenféle terveket 
rázott ki magából. A tagoknak az is 
eszébe juthatott, hogy a nagy francia 
forradalomban mily tevékeny részt vett 
a Comédie s hogy mai alkotmányát a 
nagy forradalom örökösétől, a nagy Na« 
poleontól, nyerte, tehát elhatározták, 
hogy ha már a mi rövid kis forradal« 
munkról le is késtek, legalább holmi na« 
poleoni vivmányt szereznek maguknak. 
Felröppent tehát megint a sociétaire« 
rendszer terve, mely a nagy hires párisi 
szinház rendszere szerint akarja megre« 
formálni a szinházat. Igaz, ezt a különben 
régóta kisértő tervet követték más ezzel 
egészen azonos reformjavaslatok, tény 
azonban, hogy a Nemzeti megújhodni 
akar s remélhető, hogy helyes elvek sze« 
rint meg is fog ujhodni. 

Hogy eszerint a párisi sociétaire rend« 
szer volna«e az igazságos és helyes, ez 
kérdés. Bizonyos azonban, hogy a szin« 
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ház szervezetébe lehetne több szociális 
szellemet belevinni. S itt nem is egy ki* 
zárólag a szinház számára kínálkozó elv 
megvalósítására gondolok, hanem egy áh 
talános igazságra, melynek minél széle* 
sebb körű érvényesülése az egész társa* 
dalmi munka terén igen üdvös s az uj 
idők szellemének megfelelő volna. Ar* 
ról van szó, hogy közeledés volna a 
nagy szociális igazsághoz, ha minden 
üzemben, minden vállalkozásban az ah 
kalmazottak, fizetett bérmunkások elő* 
lépnének részesedőkké, társtulajdonosok* 
ká s a fix bér mellett még a jövedelem 
egy hányadát is kapnák. Ez persze csak 
egy elv, melynek keresztülvitele nem egé* 
szen egyszerű, de helyes elv. Sőt kétség« 

telen, hogy éppen egy színháznál nehéz 
a megvalósítása, mert itt a legnehezebb 
ben megmérhető értékek egyikéhez, a 
művészi képességhez kell igazodnia a ré» 
szesedés kulcsának. De mindegy: mint 
vezércsillaga a szociális szellemű átala* 
kulásnak, ez az elv igenis nagyon is ér* 
tékes lehet. 

Haladjon ezen a nyomon a szinházre* 
formálás s biztosan némi eredményt fog* 
nak elérni. Ez az irányzat nem árthat 
meg annak a szociális munkának, amit 
a színháznak nyernie kell s ami nem 
mellékes, azzal a reménnyel is kecseg* 
tet, hogy a hasonló, szociális szellemű 
kormány támogatását is meg fogja 
nyerni. 

A „SZENVEDELY" PRÓBÁJÁN 
Elmondja: B R Ó D Z S Á N D O R 

Különösebb körülmények között pró* 
bát még nem tartottak színházban. Déh 
előtt van, amikor az ember közönségesen 
nem valami jókedvű, főképp ha dolgoz* 
nia kell, de ilyen rosszkedvet, mint ami* 
lyen a Szenvedély próbája alatt tombolt 
a Vígszínházban, még nem igen láttam. 
Igaz, hogy még egy nappal a köztársa*, 
ság előtt vagyunk, Szent István király 
birodalmában élünk még és a színészek 
erősen féltik a kedves magyar városokat, 
amelyek a perifériákon állanak és a leg* 
jobb vendégszereplő helyek. Kissé elkés* 
ve,, de bemegyek a próbájára annak a 
darabnak, amelyet az orosz testvér irt 
és én formáltam át, szombaton már meg* 
tudjuk milyen szerencsevei. Odamegyek 
Varsányi Irénhez, aki a szenvedély egyik 
főszerepét, Zinaidát játssza. Rosszul néz 
ki, bus, talán nem szereti a szerepét? 
Meg nem állhatom, megkérdezem. 

— Mi baj, Irénke, nincs valami baj? 
— Dehogy nincs, a legnagyobb, lehet 

ennél nagyobb; rátörnek Magyarország* 
ra. Most látom csak, hogy mennyire imá* 
dom a hazámat. 

A szeme tele volt könnyel, de azért a 
következő pillanatbán szenvedélyesen 
dobta magát művészetének úgynevezett 
karjaiba. 

Gombaszögi, a másik főszereplő várt 
a jelenésére, összegubbaszkodva ült a 
kulisszák mögött, nem beszélt senkihez, 
pedig, tőle tudom, életének és napjának 

legnagyobb gyönyörűsége a próba, ahol 
kijátszhatja magát kedve és szenvedélye 
szerint, még jobban, mint az előadások 
alatt, ahol glédában kell állani, mert a 
közönség is jelen van. 

Csortos fegyelmezi magát, pedig azt 
mondják, hogy az önfegyelem nem az ő 
legnagyobb erénye. Becsületesen és 
őszintén megmondja, nem igen akadt 
még kezembe szerep, ami jobban ambi* 
cionált volna, mint ez a nekivadult orosz 
szerelmes, mégis az ország sorsa, a da* 
rab, a szerep a magam sorsánál is job* 
ban izgat és érdekel. Valósággal erőt 
kell venni magamon, hogy szerepet tud-
jak tanulni. A régi világban egy=két nap 
alatt megettem egy ilyen szerepet. Most 
már hetek óta gyötröm magamat vele. 
Szintigy beszélnek Fenyvessy, Szerémy, 
Makay Margit, valamennyi. A rendező 
Jób Dániel, halotthalvány arccal suttog 
a technikai személyzettel. Alighanem a 
klubból jött, lefekvés nélkül, egyenesen 
ide a próbára. 

Az álomnélküliség ott van valamennyi* 
nek a szeme alatt, amig egyszerre csak 
belesodródnak a kötelességbe, a maguk 
mesterségének a szenvedelmébe és elfe* 
lejtenek mindent, ami zúg és lángol a 
szinház körül. Ezt se láttam még, ilyen 
ellenséges körülmények között, egy hét* 
tel az előadás előtt csaknem készen van* 
nak, akár holnap meg lehetne a premier. 
Gyötrődésükben, gondjukban, ugyszóh 
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ván önkívületi állapotukban szorgalma; 
sabbak voltak, mint rendesen. 

Ilyen kényelmes és uri helyzetben se 
voltam még soha. Benne vagyok egy 
színdarabban .és előre dicsérhetem a 
szinpadon való megjelenését, mert hiszen 
a drámát nem én irtam. És ha Isten meg; 
segít, ott fogok ülni a szombati premie; 
ren és nem kell hajlonganom a publi; 
kum előtt, mert hiszen a Szenvedélyt 
nem én irtam. 

Viszont, ha a munkának sikere lesz, 
mégis csak az én javamra irják annak 
legalább egy részét. Nagyon praktikusan 
és óvatosan vagyok belekeverve ebbe az 
afférba, sőt egyenesen ravasz módon. Ha 
orosz testvérem, Arcybasew kartárs dol; 
ga tetszik, jóakaróim azt fogják mon; 
dani, hogy a dráma ezt meg ezt a részét 
biztosan az átdolgozó irta. Meg lehet is; 
merni. Viszont, ha egy jelenete nem ér= 
dekli a nézőt, a magyarok nem a ma; 
gyarra, hanem alkalmasint a muszkára 
fognak haragudni. 

Mindezekről talán nem is illik még be; 
szélni, de nem tudok elhallgatni, nem 

A „TILLA" PRÓBÁJÁN. 
Hcrezeg Ferenc. Petheő Attila, Bárdos Artúr, Zilahy Gyula, Paulay Erzsi, 

Harsányi Rezső, Szilágyi Rózsi. Papp felv. 

birom magamba fojtani, hogy mennyire 
gyönyörködöm a Vígszínház művészei; 
ben, akik erősen kinőttek a szinészi 
mesterség formáiból s a próbán látom, 
hogy gondolkodnak az iró helyett, ren; 
deznek a rendező helyett és dirigálnak a 
direktor helyett. Irtóztam a magam pre; 
mier jeitől,, toltam volna ki- a napokat, 
most pedig szinte siettetném, pedig nem 
igazságos a dolog, mert a Szenvedély 
elődje a Matuska, ugy látom, még javá; 
ban ég és gyújt és közönsége teljes. De 
a két orosz majd csak jól megfér egy; 
más mellett. 

SHAKESPEARE. Az európai for, 
radalmak szele a Nemzeti Szín-
házba is elhatolt és a színészek v/.-
gatott érdeklődéssel lesték az ér» 
ke™ szenzációs hireket. Amikor 

Károly, Hohenzollerni Vilmos és 
az összes német kiskirályok lemondása nyiU 
vánosságra került, Ivánfi Jenő így monogo' 
lizált: 

— Szegény Shakespeare, hogy nem tudta 
megélni ezt az időt. Istenem, hány királv;drá~ 
mát írhatott volna. 
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HARSANYI REZSŐ 
Belvárosi Színház: „Tilla". Angela felv. 

Carmen : Zsazsa 

FF.DAK SÁRI Carment cnekli 
Magyar Színház: ..Majd a Vica!" Papp felv. 

rát is tud ez a nagyszerű szobalány. Iga= 
zolja is, ha valaki kételkednék: azonnai 
elfújja a „Carmen" hires daíat: „Ha nem 
szeretsz, én szeretlek." 

A Zsazsa Carmen je az alakitások hat* 
ványát jelenti. Csak gondold meg, nyá-
jas olvasó: Fedák Sári alakit egy olyan 
szobalányt, aki egy olyan színésznőt ala= 
kit, aki a Carment alakitja. 

Ez a Carmemfigura a maga bő és el= 
lenállhatatlan humorával, pompás ironi« 
záló erejével a legjobb színpadi perceket 
adja hosszú időn belül. Egy érdekes ta= 
nulságot is ad: mindenki elámul, hogy 
Zsazsának milyen tömör, bő és hatalmas 
hangja van. 

— Persze, hogy van, — mondta Zsazsa 
egy elragadtatott gratulálónak premier 
után, — tudnám én ezt egy egész estén 
keresztül csinálni. De nekem operettben 
sem az a fontos, hogy cirkuszt csináljak a 
torkomból. Azt akarom, hogy mindenki 
megértse, amit énekelek. Ez fontosabb, 
mint azok a vidám viccek, amiket a ba= 
rátáim az orgánumomról szoktak csi-
nálni. 

Bizony, a viccek mosf megszűnnek. 
Zsazsáról még kiderül, hogy operát is 
énekelhetne. 

Bizet sose hitte volna, hogy az operája 
legszebb áriáját egy olyan világhirü ope« 
rettsszinésznő fogja egyszer énekelni, aki 
éppen vígjátékot játszik. Mert azt is ugy 
tud, ahogy akarja. 

A műfajok e halmozott keveredése a 
„Majd a Vica" egyik jelenetében fordul 
elő. Zsazsa, mint a nagy művésznő szo* 
balánya. természetesen a kis ujjában 
hord minden színházi dolgot. Még ope« 
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Barta Lajos uj darabja 
A magyar irodalom egyik legkiválóbb 

képviselője: Barta Lajos, akinek most 
jelent meg „Az elsülvedt világ" címmel 
egy vaskos novellás könyve, melyben a 
legszebb magyar novellák vannak ösz« 
szegyüjtve, rövidesen ismét megszólal az 
ország első színpadán, a Nemzeti Szin« 
házban, ahol „Örvény" cimü ötfelvoná« 
sos színmüve december elején kerül bt'« 
mutatásra. 

A szereplő szinészgárdán kivül, néhá« 
nyárt, akik ott voltunk az olvasópróbán, 
mindnyájunkat lenyűgözött már felöl« 
vasva is ez a nagyszerű színjáték. Ter« 
jedelmes témát ölel fel a darab és párat« 
lan virtuozitás nyilvánul meg abban, 
hogy egy hatalmas tárgyat és rengeteg 
mondanivalót sikerült Bartának öt sza« 
batos felvonásban hiány és fölösleg nél« 
kül feldolgozni. Ebből a darabból, — 
bátran mondhatjuk, — két«három szín« 
játékra való is telnék. 

Ami Barta Lajos összes eddigi darab« 
jainak is sajátja volt, ez az alkotása is 
tele van nagyszerű szerepekkel, ugy 
hogy a vezető szerepek mellett egész 
sor igazán kiváló művészi alakításra 
nyílik számos színésznek és szinésznő» 
nek alkalom. Akik ismerik a szereposz« 
tást, egyhangúlag állapították meg, hogy 
a Nemzeti Szinház elsőrangú erőinek oly 
gárdája játszik ebben a darabban, ame« 
íven régen dolgozott együtt. 

Az „örvény", mely az élet örvényét 
mutatja be, magyar vidéki városban 
játszódik le és izgalmas, merész cselek« 
ményében két társadalmi rend áll egv« 
mással szemben és ütközik össze. A 
darab nemcsak egy gondolatnak a hör« 
dozója, hanem legfőbbképen még az a 
gondolat is dominálja, hogy az alulról 
jövő első müveit és intellektuális generá« 
ció milyen nagy harccal keresi az elhe« 
Ivezkedést a világban. De mint Barta 
«gyík darabjának sem, ugy ennek sincs 
tendenciája. Ez a művész nem tendent 
ciákért dolgozik, ő az életet mutatja be 
a maga mélységében és magasságában. 
Ebből következik, hogy ez a darabia is 
a szenvedélyek, hangulatok, küzdelmek 
és összeütközések nagyszerű bonyodal« 
mait mutatja be. 

A szerelem szokatlan és merész for« 
mákban nyilvánul ebben a munkában. 
•Az a két női alak, amely eyymással 
szemben áll. két külön világot renrezen« 
tál. A szelíd és tragikus önfeláldozást 

és az ideges és emésztő szenvedélyek 
világát. 

Barta Lajosnak ez a darabja nagy« 
skálájú társadalmi hátteret is állit a fő« 
cselekmény mögé, melyben a magyar 
társadalmi és polgári élet jellegzetes szö« 
vődése tárul fel. 

Hallatlanul érdekes alakok mozognak 
ebben a milljőben, amelyet ez a kitűnő 
elbeszélő nagyszerűen ismer. A darab 
vagy háromnegyed évvel ezelőtt Íródott 
a forradalom előtt, de tárgya és gondo« 
latai váratlanul aktuálisabbak, mint bár« 
mikor lettek volna. 

Csak mint külön érdekességet említ« 
jük fel, hogy a darabban egy izgatóan 
szép zenés bábjáték egy részletét is 
előadják pompás zenekisérettel. 
ii|iTni<n |Cf I 111 mi* » I f̂ Ĵ l» > É I' ' 

K^ézrőUkézre 
Manapság minden gazdát cserél. A há« 

borit fenekestül felforgatta a gazdasági 
viszonyokat. Soha ilyen lázas sietség 
nem v,olt az adás-vétel terén. Egyszerű 
nyelven ezt ugy lehetne kifejezni, hogy 
akinek sok az eladni valója, az sohasem 
tudná kedvezőbben eladni, mint most, 
akinek pedig sok a vásárlásra szánható 
készpénze, az most nagy kedvvel siet 
magának minden nagy és apró dolgot 
beszerezni, ami az élet kellemességeihez 
tartozik. 

Színházzal és színházi élettel kapcso= 
latos tárgyakban is rengeteg a forgalom. 
Műtárgy, kép, lakásberendezési minden« 
féle apróság, színpadi kellék, ruha, kosz« 
tűm, kelme, paróka, ház a szinház köze« 
lében, — a legnagyobb tárgytól a leg-
kisebbig most van benne az adásvétel 
legnagyobb folyamába. 

A Színházi Élet ezt a forgalmat meg 
akarja könnyíteni. A jövő héttől kezdve 
.,Kézrőbkézre" címmel uj rovatot nyitunk 
a Színházi Életben. Itt hirdethet minden« 
ki, aki venni,»eladni vagy cserélni akar. 
A hirdetés biztos sikert jelent, mert a 
Színházi Élet és vele együtt a 

„KézröUkézre" 

cimü rovat mindig százezrek kezén for-
dul meg. 

A hirdetés dija minden szó után 50 
fillér. Ezt az összeget előre kell beküh 
deni. Lehet levélbélyegekben is. Vasta-
gabb szó hirdetési dija egy korona. 
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R ó z s i k á m , . R ó z s i k á m !... 

Szövegét irta: Gábor Andor. Zenéjét szerezte: 
Szirmai Albert. A „Gróf Rinaldó"*ban énekli: 
Lábass Juci és Ihász Aladár. 

I. 
Balázs: Boldogok leszünk mi, meglásd, 

Hogyne lennénk boldogok. 
Rózsika: Két sziv, hogy ha érti egymást, 

Jaj, de édesen dobog, 
Balázs: Délelőtt és délután, 

Minden óra perc csupán. 
Rózsika: Minden percnek szárnya nő, 

Ugy röpül a szép idő. 
Balázs: És hogy ez máskép mehet, 

Elképzelni sem lehet. 
Refrain: Rózsikám, 

Rózsikám, 
Rózsabimbóm, rózsafám. 
Rózsikám, Rózsikám! 
Én egy csókért roppánt hálás volnék 

[ám! 
II. 

Balázs: Néha egy felhőcske moccan. 
Mert az ég is változó. 

Rózsika: Két szerelmes összekoccan. 
S hangosabban szól a szó. 

Balázs: Csend után egy kis zsivaj. 
Az se rossz ós az se baj. 

Rózsika: Mert utána béke jön, 
Békét kötni uj öröm. 

Együtt: Harc után a béke szebb, 
Békét kötni édesebb. 

Refrain: Rózsikám, 
Rózsikám stb. stb. 

' t T ii4' T i* ̂m* ̂  4 > 'ii é * Hit II' * I á ^1 > » ^ * a > > ''i à " I 

Az első magyar kritika: „Magyar Hirmon* 
dó", 1792. máj. 6. „Tegnap játszott először a 
Magyar társaság Budán, a hid mellett lévő 
Teátromban. Feles számmal voltak a nézők. 
Tizenkét Lózséból tsak négy maradt üressen. 
Mind a Fővezér, mind a Generál*Májor Ko* 
burg Hertzegck megtisztelték és vigasztalták 
személyes jelenlétekkel a kezdő Társaságot, 
ugy nem különben más Generálisok és a most 
itt lévő uraságok szine is nagyobb részint. Én 
minden Nézőkről azt hiszem, hogy nemes in* 
dulatból mentek bé. t. i. hadd örvendhessenek 
Nyelvünk előmenetelén s a nemzeti tsinoso* 
dásnak gyarapodásán: de ha talán lettek volna 
is olyanok, kik tsak azért jelentek meg, hogy 
a tsekély kezdetén nevessenek: merem mon-
dani, hogy még az ilyeneknek is lehetetlen 
volt fél — megelégedés nélkül jöni ki a Játék* 
néző Helyből. (Ezután közli az első darab 

szinlapjác. Végül ezeket irja): „Ámbár essős 
idő volt, mégis nagyra nevekedett a Nézők 
száma. 300 forint ment be ez úttal a Teátrom 
Kasszájába!!" 

LÁBASS — IHÁSZ 
Angelo felv. 
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flAGA tSAH TUDJA 

Intim Pista, hogy mi igaz a Fedák 
Sári amerikai terveiből? 

— Tudom. Zsazsa a legkomolyabb 
ban foglalkozik azzal a tervvel, hogy 
a nyáron átszalad egy kicsit Ameri; 
kába. Már a darabot is kiszemelte 
magának, amellyel az összes dolláro-
kat le fogja tarolni és hadikárpótlás 
gyanánt visszahozza. Ö maga mond; 
ta, hogy rémes pénzt fog ott össze; 
szedni. 

Hol beszélt vele? 

- A Rátkai Marci születésnapján 
volt egy kis estély, ott voltam én is. 
Kitűnő mulatság volt. Zsazsa végig-
táncolta emlékezetből pályája legneves 
zetesebb táncait, Heltai Jenő elszívott 
egy békebeli óriás havannát, Márton 
Miska mindenkivel politizált, Szirmai 
Albert elejétől végig eljátszotta az 
összes gróf Rinaldót, Somogyi Nusi 
Makay Margittal és Solti Herminnel 
folytatott beható vitát a színpadi 
öltözködésről, Bertha István pedig 
nagyszerű slágereket játszott elké; 
szülő uj operettjéből. De az est fény 
pontja az a tószt volt, amelyet Lata; 
bár Árpád akart elmondani. Meg is 
kezdte tizenegy óra tájban, de a tár; 
saság összebeszélt és nem hagyták 
beszélni. Próbálta folytatni reggel 
négy óráig, de végre is ugv ment ha: 
za, hogy a tósztot nem mondhatta el. 
Bánatában elmondta a tósztot az ut' 
cán egyedül. 

— Hát még más jó estély nem volt 
mostanában? 

— Hogyne. Roboz Imre és felesége, 
Lenkefy Ica beköltöztek Királytutca 
95. számú uj lakásukba és megtartót' 
ták a házszent élést. A bohém társa; 
ság persze nem hagyta vicc nélkül 
elmúlni az estét, összebeszéltek, hogy 
a műtárgyakkal és drága bútorokkal 
berendezett lakásból semmit sem fog-
nak észrevenni, azonkívül mindenki 
pesszimista alapon fogja megítélni a 
világeseményeket. Így is történt. De 
végül is abbamaradt a tréfa és az 
estély fényesen sikerült. 

—• Mi újság a színházak körül? 
—- A Vígszínház most fogadta el 

Hatvany Lajos uj darabját. Modern 
miliőben játszódó darab, két házas-
párról van benne szó, amelynek tag= 
jai francia négyes-szerüen egymásba 
bonyolódnak, de aztán mégis rendbe 
jön minden. 

— Mondja, mi van Németh Julis; 
kával. Csakugyan megvált? 

— Nem vált meg, csak egy havi sza; 
badságot kapott. Egy kis összekülöm 
bözése volt a társulat másik tagjával, 
Gábor Flórával, és a kis csetepatéból, 
amely elmérgesedett, lassankint olyan 
társulati ügy lett, hogy Németh Jw 
liska maga kérte a szerződés felbont 
íásáí. Az AnoV.ó direkciói ' 'ermésze-
tesen nem hagyja elmenni a prima* 
donnáját és ragaszkodik a szerződés; 
hez. így hát szent a béke. 

— Mit tud még érdekeset? 
— Farkas Imre miniszteri osztály; 

tanácsos lett és beosztották a had; 
ügyminisztériumba Friedrich állam; 
titkár mellé. Azonkívül „Próbagalopp" 
címmel befejezett egy, uj operettet, 
amelyet már be is nyújtott a Városi 
Színháznak. 

— Mi újság az Otthonban? 
— Mióta Molnár Ferenc az elnök, 

azóta az otthon megérdemli a nevét, 
igazi otthona az újságíróknak. Moh 
nár fáradhatatlanul rendez, intézke; 
dik, figyel, rakosgat. Most mindenki 
jobban szeret az Otthonba menni. Én 
is oda megyek. Kezüket csókolom. 



14. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Irta f Török Gyula 
Az Apolló Kabaré ezúttal uj műsorával 

kegyeletet is teljesít. Az uj műsor gerin* 
ce ugyanis egy egyfelvonásos, amelynek 
a címe a Pusztai ház és írója Török 
Gyula, a magyar irodalom egyik ifjú re* 
ménysége, aki imár a novemberi sírhant 
alatt pihen és nem lehet jelen az első 
szinpadi sikerénél, nem mosolyoghat az 
első tapsokon. 

Török Gyula, a regényíró, eddig nem 
jelent meg a színpadon; nem is akart. Az 
első darabja ez a Pusztai ház és egyúttal 
az utolsó is, — hiszen kihullt kezéből a 

toll és nincs többé a kéz, amely a tollat 
előre vinné. A Pusztai ház az alföldet raj* 
zolja, a hősei: egy uri kisasszony és egy 
betyár szerelme. A betyár, Piros Pista, 
mindig a tilosban jár, a végin rpégis meg* 
kapja a szép kisasszony kezét. Röviden 
ez a foglalata a Pusztai háznak és szere* 
peiben Haraszthy Miti, — aki betegsége 
után most lép fel először uj szerepében, 
— Gózon Gyu la , Herczeg Jenő , Poór 
Miklós és Tisza János kaptak igen szép 
feladatokat. 

A másik egyfelvonásosa az uj műsor* 
n a k a Megtért ember, Zilahy Lajos v i d á m 
parasztkomédiája, amelynek főszerepé* 

HARASZTHY MICI újra fellép az Apolló Kabaréban. Labori felv. 



* SZÍNHÁZI ÉLET 15. oldal 

ben Rózsahegyi Kálmán jut brilliáns sze-
rephez. A megtért ember egyúttal ravasz 
ember is, mert amikor kőrútjában falu« 
jába érkezik a püspök, jelentkezik a szent 
atya szine előtt és kijelenti, hogy áttér 
az egyedül iidvözit^ keresztyén hitre, ha 
kap a püspöktől érte egy hold prima föl* 
det a nagy birtok sarkából. A földet 
megkapja, — ekkor aztán kiderül, hogy 
a megtért ember régen keresztény hitü. 
Rózsahegyi Kálmán mellett Hercze g 
Jenő, Poór Miklós és Sávely József ju-
tottak szép Szerepekhez. 

Lakatos László jelenetének a cime Se: 
lyemharisnya, hősei a férj és a feleség. 
A férj azon van mindig kétségbeesve, 
hogy a felesége mindig mezítláb, haris» 
nya nélkül jár. A kis darab poénja az, 
hogy egy asszony addig tisztességes, 
amig fel nem húzta a selyemharisnyát. 
Vmint egyszer rajta van, vége van a tisz» 

tességnek. Haraszthy Mici, Poór Miklós, 
Boross Endre és Hercze g játsszák a fő= 
szerepeket. 

Köváry Gyula sem maradhat ki a mű-
sorból. Tréfájának a cime önrendelkezés. 
szereplői: Köváry a férj, Szőllősy Rózsi 
a feleség, Magyari a házibarát. Szólózik 
is a kitűnő Köváry a kapuőrségről. 

A szólók élén Szőllősy Rózsi áll, meh 
lette ki kell emelni Köváry, Magyari, 
Szenes trióját, amelynek a szövegét /7ar; 
math Imre irta. 

NEHÉZ 1DÖK. A „Gróf Rinaldó" 
keddi előadásának sziinetjében, 
R.átkai Márton Király Ernő elé áls 
lott. t.etőtőL-talpig végigmérte, aztán 
sajnálkozva szólt: 

— Na, Ernő, veled se cserélnék mostaná» 
ban. 

— Miért? — heveskedett a népszerű b<m= 
vivánt. 
- — Mert szivesebben vagyok ma egy Rátkai, 
mint egy Király. . 

A Színházi Élet matinéjának próbája. Solti Hermin. Bertha István, Illés Böske, Dob= 
rovszky Márta. Várkonyi Mihály, Csathő Gitta, Király Ernő. Papp felv. 

Király Ernőék lakásán. 
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st 

Történjék bármi, 
A szenvedélynek nem lehet ellentállni. 
E mély 
Igazságot bizonyítani felkérem Csor* 

[tost, 
Kit hosszú betegség után pont most 
Visz színpadra a Szenvedély. 

Mint gyász 
Hír száll, 
Hogy örvény előtt áll 
A Nemzeti szinház. 
Megnyugtatásul közlöm: a Nemzeti 

[hál' 
Isten nem a sors, 
Bart a Lajos örvénye előtt áll. 

Bár drága ma festék és paletta, 
Mégis sokat kereshet a festő Galetta. 
Mennyit kereshet, ejnye, 
U ramfia, 
Hogy olyan drága nő lehet a modellje 
Mint Pécsy Erzsi, a szép Saskia. 

Számos 
Tény mutatja, 
Hogy a nép mindig igazságos. 
Biztos, hogy a dolog így áll, 
Hisz még ma sem bukik meg a jó 

[ király. 
Ez irányba 
Legjobb példa az Unió 
Királyba. 

Nehéz 
Elgondolni, mint örül a Teréz= 
Város, 

Hogy újra megnyitja 
A Modern'Szinpadot Bárdos. 
A színészek közül is örvend számos: 

[nak, 
De mégis legjobban örül a rendező 

[Bárdosnak, 
Mert tudott és való, 
Hogy a Terézvárosban van legtöbb 
Rendezni való. 

örül s ujong a lányok lelke: 
Az idén már lesz végre bál. 
Csárdás, valcer és 

(lengyelke.) 

A Színházi Elet matinéja 
December elsején kezdi meg a Szín-

házi Élei a Royal Apollóban rendezendő 
matinéinak sorozatát. Az első bemutató 
iránt a közönség legszélesebb rétegei* 
ben nagy'érdeklődés nyilvánul meg, ami 
az előadás irodalmi és művészi értékét 
figyelembe véve, nem is csodálható. 

Àz előadás fénypontja kétségen kiviil 
Fali Leó „Brüderlein Fein!" (Édes öre* 
gem!) cimü kis operettje. Az operett 
szereposztása is szenzáció erejével fog 
hatni a közönségre. Ugyanis K. Solti 
Hermin és Király Ernő játsszák a fő* 
szerepeket, akik együtt még nem szere* 
peltek, a harmadikként, a Puty Lia csat* 
lakozik hozzájuk, akinek ez lesz ope* 
rettszinpadon az első debüje. A rende* 
zés nehéz munkáját Király Ernő vállalta 
magára, a zenei vezetést pedig a Bertha 
István, a Királyszinház kitűnő karmes* 
tere látja el. 

A kis operettnek méltó keretéül szol* 
gálnak a jobbnáhjobb magánszámok 
Csathó Gitta és Gallai Nándor táncos* 
tréfájának bizonyára itt is meg lesz az a 
frenetikus sikere, mely a nagyszerű Gal* 
leit eddig egész pályáján hűségesen ki* 
sérte. Solti Hermin és Király Ernő ma* 
gánszámait azt hisszük, fölösleges bő* 
vebben ismertetni az olvasókkal. Dobro? 
vits Márta és Illés Böske klasszikus tán* 
cairól pedig csak annyit, hogy nem fognak 
sikerben és nagyszerűségben elmaradni a 
többi magánszám mögött. Külön szenzá* 
ciója lesz az előadásnak Várkonyí Mi* 
hály fellépése, aki konferálni fog. 
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A TÉLIKERT BUDAPEST NEGYEDIK 
OPERETTSZÍNHÁZA. 

Berlinben ezernél is többször, Német; 
országban egyéb városaiban pedig szá; 
zas, kétszázas, sőt háromszázas soroza; 
tokban játszottak egy operettet, egész 
Berlin két esztendeig ezt fütyülte, a szer; 
zője világhírű zeneszerző lett és csodála; 
tos, egy uj operettszínháznak kellett lé; 
tesülnie Budapesten, a Télikertnek kel; 
lett átváltoznia orfeumból operettszin; 
házzá, hogy végre a budapesti közönség 
is megismerkedhessék ezzel a nagyszerű 
darabbal. 

Mert a Nagymező;utcai Télikertből, 
amint tudják, váratlanul háromfelvoná; 
sos operettszínház lett s hogy az is ma; 
rad, még pedig a legjobbak egyike, azt 
bizonyítja az a siker, amelyet már ezzel 

az első, szerencsésen kiválasztott ope; 
rettjével arat esténként. Dohányos ope; 
rettszinház, ilyen még nem volt Budapes; 
ten. A Télikert az első. A nivója pedig 
ennek az uj színháznak olyan, hogy 
örülnie kell mindenkinek, aki szereti az 
operettet jó előadásban, szép kiállítás; 
ban, az igazi operettek hagyományos 
pompájával. 

A Kuba gyöngye egy fiatal, csudaszép 
kubai leány, akit egy kalandor magához 
láncol és arra akar kényszeríteni, hogy 
egy nagyértékü találmányt lopjon el. A 
lány megtesz mindent, de közben termé; 
szetesen beleszeret abba, akinek a talál; 
mányát ellopta. Két felvonáson át vias; 
kodik a leányban a szerelem és tolvaj; 
becsület, a harmadik felvonásban pedig 
megkerül az ellopott irat és jön a min; 
dent megbocsájtó szerelem. Ezt az érzel; 

Papp felv. 
TÉLIKERT: „K.UHA GYÖNGYE" 
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mes és izgató történetet a humoros figu* 
rák egész sora tarkit ja és teszi derűssé, 
a hangulatos, finom jeleneteket kacag* 
tató, öteletes jelenetek váltják fel mind* 
untalan, de -mind ennél fontosabb a zene, 
amelynél fülbemászóbbat keveset irtak. 
Minden van ebben a zenében, ami egy 
operettet népszerűvé kell, hogy tegyen. 
Nagyszerű duettek, tercettek, táncok, 
széles, mély valcerek, hatalmas finálék 
és mindez bevonva a könnyedségnek 
egy bizonyos megkapó zománcával. A 
darab fővalcerét, a „Csalfa, csalóka délU 
báb" cimüt már a harmadik előadás után 
egész Budapesten is énekelték és fütyül* 
ték, aki egyszer hallja, annak nem megy 
ki a szivéből ennek a valcernek meleg* 
sége és lágysága. 

Á pompás operett címszerepét, a Kuba 
gyöngyét Antal Erzsi játssza, akinek ez 
a szerepe egy sokra hivatott, tehetséges 
színésznő karrierjében jelentős állomás a 
népszerűség felé. Antal Erzsi ezzel a sze* 
repével szinte máról*holnapra vált beér* 
kezett szufrretté a budapesti közönség 
szemében. Nagyszerű hangja, játék* 
tudása, finom és szép megjelenése, fiatal* 

sága betöltik az egész színpadot. Ennek 
a tehetséges, nagyskáláju, fiatal szinész* 
nőnek a kolozsvári kényes ízlésű közön* 
ség már' néhány évvel ezelőtt megadta a 
primadonnának járó minden elismerését 
és az esténkénti hatalmas tapsok bizo* 
nyitják, hogy a budapesti közönség is 
felavatta Antal Erzsit kedvencei közé, 
a legjobb és legértékesebb operettszi* 
nésznők sorába. 

Az operett másik női főszerepében a 
legjobb táncos szubrettek egyike, Tisza 
Karola kap esténként hálás tapsokat. 
Egy festőnőt játszik megkapó eleven* 
séggel és vidámsággal, a táncai elsőram 
guak, különben pedig Tisza Karo'át nem 
kell bemutatni, ismeri jól a budapesti kö* 
zönség a Királyszinházból, ahol eddigi 
sikereit aratta, amelyeket, ha lehet, még 
ez a siker is túlszárnyal. Ugyancsak a 
Király*szinháztól hódította el vendégsze* 
replésre a Télikert Nádor Jenőt, ezt a 
rokonszenves, szép hangú, kellemes meg* 
jelenésü bonvivánt, őt sem kell bővebben 
bemutatnunk a budapesti közönségnek. 
Különösen az Antal Erzsivel énekelt 
duettjeinek van nagy hatása, a közönség 

TISZA KAROLA, G ALLAI 
Papp felv. 



SZÍNHÁZI ÉLET 19. oldal 

percekig tapsolja őket, főképpen a má* 
sodik felvonás fináléjában. 

Stella Gyula, aki a háború előtt a Víg* 
színházban keltett rokonszenves- feltü* 
nést, játssza a kubai kalandort igen jól, 
a humorról pedig Újvári Károly és Gab 
lai Nándor gondoskodnak olyan pompás 
módon, hogy a közönség ki nem fogy a 
kacagásból, ha ők a színpadon van* 
nak. Preciz a zenekar, amelyet Rozsnyai 
Sándor dirigál, a diszletek ujak és a legs 
kényesebb ízlésű közönséget is kielégi* 
tik, szóval az előadás mindenképpen 
méltó a pompás operetthez^ amely min* 
den jel szerint Budapesten is tul fogja 
lépni a százas jubileumot és a legnép* 
szeiübb operettszínházak egyikévé fogja 
avatni a Télikertet. 

Nemzeti játékszínünknek ismertető bélyege 
se csak az élet nélkül álló kőfalra festett or» 
ízágos címer legyen, hanem az az önérzés, az 
a lelkesedés, mely által a hazában bizakodó 
költc tulajdon érzéseit a nemzet közönsége» 
sen uralkodó érzéseivel egybeolvasztja s az 
egyedül lehetséges uton hazafitársait magához 
ragadja. Igv fogja majd a nemzet a játékszint 
s a \alóban nemzeti játékszín a nemzetet köl» 
csönósen megnemesiteni. Kölcsey Ferenc. 

Ujváry, Nádor, Tisza Karola, Gallai 
Télikert: „Kuba gyöngye". 

Ariadne Naxosban 
Az Operaház legközelebbi újdonsága 

egészen különleges és nevezetes zenei 
esemény lesz: bemutatóra kerül végre 
nálunk is Strauss Richárd legutoljára elő* 
adott operája, az „Ariadné Naxosban." 
Eletekintve attól, hogy egy uj Strauss* 
opera bemutatása mindenképpen nagy 
zenei esemény nálunk épp ugy, mint 
egyebütt a külföldön, különösen nagy-
érdeklődést érdemel az Ariadne*opera 
azért is, mert "általa egy egészen újfajta, 
sajátságos alkotással ismerkedik meg kö* 
zönségünk. Tudni kell mindenekelőtt 
azt, hogy az opera eredeti eszméje úgy 
keletkezett,, hogy Reinhardt Miksa, mi* 
kor a „Rózsalovag" drezdai bemutatójá-
nak rendezésénél segédkezett, felkérte 
az opera szerzőit, Strauss Richárdot és 
Hofmannsthal Hugót, Írjanak számára 
egy kis operát, amelyet a Deutsches 
Theaterben, Reinhardt berlini szinházá* 
ban egy régi, klasszikus vígjátékkal 
kapcsolatban elő lehetne adni. A két 
szerzőnek nagyon tetszett az ötlet, csá* 
bitotta az érdekes feladat és hozzáfog* 
tak a munkához. A választás Moliere* 
nek „Az úrhatnám polgár'' cimü vigjá* 
tékára esett. 

Reinhardt ötlete igen logikus volt. A 

STELLA GYULA, A N T A L ERZSI 
Papp felv. 



20. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

XVII. században, mint ismeretes, min* 
den vígjátéknak volt zenekisérete, ha 
egyéb nem, ballettel kapcsolatban és 
Molière darabjaihoz, melyeket XIV. La= 
jos udvarában adtak elő, a nagy Lully 
irta a szükséges diyertissemetsokat. 
Straussra és Hofmannsthalra tehát histós 
riai és művészi feladat megoldása várt. 

A mii azonban megnövekede'tt a ke« 
zeik alatt, egyre nagyobb arányokat öl; 
tött. Hofmannsthal nem elégedett meg az; 
zal, hogy dalokat és táncokat szőtt Mos 
liére vígjátékába. A cselekményhez egy 
ujabb cselekményt fűzött, egy színházi 
előadást Jourdain polgár házában és ehs 
hez képest megnövekedett Strauss par-; 
titurája is. „Az úrhatnám polgár".a mű; 
vészetek lelkes barátja lesz. Egy fiatal 
komponista engedélyt nyer arra, hogy u 
operáját a parvenü posztókereskedő hás 
záhan bemutathassa, de egyidejűleg a 
telhetetlen Jourdain felléptet egy olasz 
buffotársulatot is. Az „Ariadné Naxos* 
ban" tehát párhuzamosan kerül előadásra 
egy commedia dell'arte s produkcióval. 
A7. iöv kibővült operát csak úgy lehetett 
színpadra hozni, hogy Hofmannsthal megs 
rövidítette a Moliére-vigjáték öt felvonás 
sát kettőre és a prózai darab után került 
szinre az opera, amelyet ebben az alak* 
ban a stuttgarti udvari szinház mutatott 
be 1912«ben. A nagy siker mellett is azons 
ban a szerzők elhatározták, hogy átalas 

kitják müvüket és elhagyva a moliérei 
, vígjátékot is, teljesen operaszerüvé te* 
szik az „Ariadne"=t. Az opera elé a vig= 
játék .helyett egy hosszabb előjáték ke= 
rült, melyet szintén operasstilusban dois 
goztak fel és amelynek az a lényege, hogy 
az Ariadnesopera itt is mint műkedvelői 
előadás kerüljön szinre. Ebben az uj, át= 
dolgozott alakban Bécsben játszották 
először Strauss operáját, 1916sban és eb* 
ben az dákban készül bemutatni a mi 
«-'perahnzunk is november végén /íar; 
sányi Zsolt költői szövegfordításával. 

A próbák már serényen folynak Ker-
ner István főzeneigazgató és Zádor Des 
zső főrendező vezetése alatt. A szerepet, 
hogy esetleges fennakadás ne lehessen a 
későbbi előadások során, kettősen osz* 
tottak ki. Ariadne szerepét Sebők Sári és 
Záborszky Ilona felváltva fogják éne* 
kelni és felváltva lépnek fel Bacchus szes 
repében Környei Béla és Miller Vilmos 
is. Zerbinet'ta szerepét, a modern operas 
irodalom legnehezebb koloraturpartiját 
Sándor Erzsi énekli, az előjáték zeneta* 
nárának szerepében pedig Zádor főrens 
dező lép fel. Az emiitetteken kivül még 
Dalnoky, Szende és Farkas énekelnek 
nagyobb szerepeket. A szövevényes pars 
titura szükségessé tette, hogy a zenes 
kari szólamokat, melyek mindegyike öns 
álló, individualizált szólam, szintén kets 
tős kiosztásban tanulják be. Strauss ebs 

TELIKÉRT KUBA GYÖNGYE" 
Papp felv. 
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ben az operájában aránylag kis zenekart 
— mindössze harminckét muzsikust — 
foglalkoztat és igy a szólamok kettős ki« 
osztása és betanítása nem okozott ne« 
hézséget. A jövő héten már az együttes 
színpadi próbákra kerül a sor ugy, hogy 
november utolsó hetében már megtart« 
hatják a nagy érdeklődéssel várt bemu« 
tatót. 

Amiként a művész a világhoz szól, aszerint 
hirdeti a teremtésben az isteni leheletnek egy 
látszólagos parányát. Annak, aki művészpályát 
betölteni óhajt, élete szakadatlan munkálko« 
dás legyen, mert ez t művészet törvénye és 
feladata. Prielle Cornelia. 

* » * 

Sugó nélkül egy szinész sem élhet, de azért 
nincs olyan szinész, aki elismerné valamelyik 
súgónak az érdemeit. Solymosi Elek. 

Andrássy-uti Szinház 

Ismét uj szinház Budapesten. Azaz, 
hogy nem is uj. Évekig a legnépszerűbb 
színháza volt Budapestnek, aztán meg= 
ürült) mert lakói átköltöztek a diszes és 
előkelő Belvárosi Színházba. 

Az Andrássy»uti kis színházról van 
szó, amelyben Nagy Endre, Medgyaszay 
Vilma és Bárdos Artúr alatt a magyar 
kabaré legszebb éveit fejlődte. Bárdos 
elment ugyan a Belvárosba, de ott is ak* 
korát fejlődött, akkora lett a társulata, 
annyi előkelő iró ad neki százféle pom« 
pás előadni valót, hogy most már két 
szinház kell neki. A Belvárosi Szinház 
tehát végleg az ország nagy irodalmi 
színházaihoz csatlakozik, kabaré=szerü 
része pedig külön szakadva feleleveníti a 
régi, hires és népszerű kabarét. 

Ki lenne a legszebb moziszínésznő? A Színházi Élet 6000 K«s pályázata. 
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A régi helyiség újjászületett. Herquet 
Rezső — a Belvárosi Szinház egyik épi* 
tésze — tervezte az átalakítási munkát, 
az ő finom és elegáns tervei után esi* 
nálta meg a Kovács Béla intérieur válla* 
lata. Most uj köntösben várja a régi kis 
szinház a maga régi ragaszkodó közön* 
ségét. 

Az Írógárda ugyanaz. A legjobb ma* 
gyár írók irják a műsort, a legjobb zene* 
szerzők komponálják a számokat. A 
társulat főnevei: Mészáros Giza, Kökény 
Ilona, Boross Géza, llosvai Rózsi. Olyan 
gárda, amellyel akár a Lágymányoson is 
lehetne színházat alapítani, hát még az 
Andrássy*uton. 

Az első műsor a Belvárosi Színháznak 
legutóbbi műsora. Vonzóereje teljességé* 
ben kerül át ide, a Belvárosban eddig 
csupa telt ház nézte végig. Hatvany Lili, 
Gábor A n d o r , Karinthy Fr igyes , Mirbeau 
Octav és kivált Ady Endre az írói fő* 
attrakciói. 

Ilyenkor szokás mondani egy színigaz* 
gatóra: biztosra megy. 

A szinház, a színpad a leghálátlanabb mű* 
vészetet szolgálja. Csak a má*nak dolgozik, 
— maradandót nem alkot! A színészt — akár* 
milyen jó — elfelejtik, habár a lelke ott ég 
el a színpadon! Pesti Kálmán. 

A színész sorsa a legkeserve: 
ö munkájának nyoma vész, amii 
legördül. De azért az elismerés, 
része van: nemcsak örök: de egyut 
drágább emlék is. Kenedich K. 

Arad városában működő színigazgatók: 1820. 
*Tíilényi Dávid. 1823. Kilényi Dávid. 1838. 

Pergő Celesztin. 1843. Szabó József, Szerda* 
helyi József és Havi Mihály. 1844. Latabár 
Endre. 1846. Veszter Sándor táncos társulata, 
Komáromy Samu, Mátray István, Kilényi 
Dávid és Csabay Imre, 1847. Kőrössy Ferenc 
és Gócs Ede. 1847. szept. Szőllőssy Szabó 
Lajos, Végsey Sándor és Gócs Ede. 1848. 
Feleky Miklós. 1849. Philippovics István és 
Szabó József. 1852/1854. Szabó József és társa: 
Havy Mihály és 1854*ben hozzá társul: Gócs 
Ede. 1855/1859. Szabó József. 1859. Budai Jó= 
zsef. 1860. Philippovics István. 1861/1862. 
Philippovics István és Szabó József. 1863/1864. 
Latabár Endre. 1864/1865. Szilágyi Béla. 
1865/1866. Hubay Gusztáv. 1866/1§73. Folli* 
nusz János. 1874/1875. Aradi Gerő. 1875/1876. 
Bogyó Alajos és Mándoky Béla. 1876/1877. 
Sztupa Andor. 1877/1880. Szinügygyámolitó 
Egylet, művezetők: Fektér Ferenc és Mátray 
Betegh Béla. 1880/1883. Mannsberger Mosonyi 
Károly. 1884. Mosonyi Károly (a nyári szin* 
körben). 1885/1887. Krecsányi Ignác. 1888/1889. 
Mosonyi Károly, a későbbi években: Leszkay 
András, Zilahy Gyula, majd Szendrey Mihály. 
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Mister Galambos 
A régi, korhadt köfzigazgatás szuette 

gerendáinak előbb teljesen össze kellett 
omlani, hogy ez a darab, mely szinte pon* 
tosan megjósolta előre az osztályuralom 
önkényeskedésének bukását, szinre ke 
rülhessen. Hiszen három év előtt a ha* 
talmára féltékeny reakció az „izgatás" 
hangzatos cimén betiltotta a Mister Ga* 
lambos előadását, mely intézkedés szín* 
tén egy jelképe volt a bukott rendszer 
struccpolitikájának, azt hitték, ha nem 
engednek beszélni róla, akkor nincs elé* 
gedetlenség. Az uj népkormány első és 
egyik leghelyesebb intézkedése volt, hogy 
a sajtó és az irodalom politikai cenzurá* 
ját megszüntette; igy vált lehetségessé a 
Fővárosi Orfeum számára a tragikus vé= 
get ért Haáz István dr. darabjának feh 
ujitása. 

Szombaton, a köztársaság kikiáltásán 
nak estéjén volt a bemutató és a Mister 
Galambos, mint az előre látható volt, 
őszinte és nagy sikert aratott. Az elő* 
adás menetét igen sokszor szakította 
meg a taps, főleg azoknál a részeknél, 
melyek a ledőlt rendszer fogyatékossá* 
gait tárta elénk. A régi megyei közigaz* 
gatás visszataszító önkényeskedése, a 
magyar paraszt lenézett és megvetett 
jogállása, a mult ezer fájó és szomorú 
biine legmélyére markolt az érzéseknek 
és a közönség boldog mámorban tom* 
bolt, hogy ezeket ki szabad végre már 
nyiltan mondani. „Ne higyje, szolgabíró 
ur!" — mondja az Amerikát járt Galam* 
bos gazda a részeg birónak — „hogy a 
magyar paraszt csak azért vándorol ki, 
mert nehéz a megélhetés, mert az utolsó 
vánkosát is kihúzzák a feje alól. Nem. 
Azért vándorol ki, mert mihelyt Ame* 

JELENET A „MISTER GALAMBOS"*ból 
Fővárosi Orfeum. Papp felv. 
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rika szabad földjére teszi lábát, „mister" 
lesz belőle, ur! Itthon pedig csak ron* 
gyos cselédje, nyomorúságos szolgája, 
megrugdosott kutyája a megyei urak« 
nak . . ." 

Kivándorolni! Egy szóban összefoglal* 
va ez a tendenciája a darabnak. Kiván* 
dorolni m'esszire, nagyon messzire, oda, 
ahol nincsen ur és nincsen szolga, oda, 
ahol csak ember van. 

Megható az ellentét a lelkében lázongó 
magyar paraszt és a mindenbe beletörő* 
dő falusi zsidó boltos között. A minden* 
kitől kigúnyolt, lenézett zsidó házaló 
meghallgatja az „amerikánus" beszédjét, 
de hitetlenül csóválja a fejét: „Nem jól 
van, Galambos öcsém! Áldjon vagy ver* 
jen sors keze, itt élned, halnod kell!" 
A tetszésnyilvánítás hatalmas orkánja 
a publikum felelete e szavakra. Az em= 
berek helyükön felállva, tapsoltak és él* 
jeneztek. 

A darab előadása is kifogástalan. Hu* 
nyadi Emil a zsidó boltos szerepében a 
szó legszorosabb értelmében véve: első* 
rangú. Ilyen szenzációs és tökéletes ala* 
kitását még nem láttuk. Novak Mihály 
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ODRY ÁRPAD — „A titok"*ban 
Lónczy Margit rajza. 

a szolgabirót játszotta frappánsul élet* 
hűen. Bálint Galambos gazdája is kifő* 
gástalan volt, de megboldogult Sajó Gé* 
zát nem tudta elfeledtetni velünk. Me-
zey Ilonka tüzes menyecske volt és kis 
szerepét jól töltötte be Berky Sári. 

Lukács Sári ária- é s dalesté lye 

Lukács Sári, kit a közönség a Modern 
Színpadról ismert és szeretett meg, 
majdnem egy évi hallgatás után ismét a 
színpadra lép. Az egy évi pauzát a mü= 
vésznő tanulással töltötte el. Most a 
legelső dalénekesnők közül való. 

Több külföldi szerződésnek kellett 
volna eleget tennie, ebbeli szándékát 
azonban a háború meghiúsította. De 
csak egy időre. Elárulhatunk már ma is 
annyit, hogy Amerika egyik legnagyobb 
operaszínháza tárgyalt szerződés végett 
a művésznővel és minden jel meg van 
arra, hogy ezek a tárgyalások nagy 
szerződéssel fognak végződni. 

Mielőtt most a semleges államokba 
hangverseny*körutjára indulna a mü= 
vésznő, még egyszer fellép a Zeneaka* 
démiában november 24*én, még pedig 
jótékony célra, a Budapesten átvonuló 
hazatérő katonák felsegélyezésére ala* 
kult bizottság javára. A műsort Mignon 
nagy tüköráriája, Brahms: „Immer leiser 
wird mein Schlummer" és Beethoven: 
„Laute Klage" cimü dalai alkotják. Szó* 
hoz jutnak a magyar mestermüveken ki* 
vül végre a franciák is, kiket Debussy: 
„Nui d'Étoile" és Chaminade: „Ecrain" 
cimü dalai képviselnek. 

A nagy érdeklődéssel várt estély je* 
gyei a Színházi Élet boltjában (Erzsébet* 
körút 29.), Bárd zenemükereskedésében 
és a Zeneakadémián kaphatók. 

>ABBTO«B?AMM>SARftK' 
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Mi lesz az udvari páholyokkal? 
A régi rendszer összeomlott, meginog-

tak a trónok és ledőltükben maguk alá 
temették a koronás fők összes jogait. A 
Károly királykút Forradalmi*köruttá vál* 
tozott, a Király*utcából Nemzetisut les? 
és a Magyar Királyi Operaháznak is a 
diadalmas köztársaság kikiáltása óta Ma* 
gyar Nemzeti Operaház a neve. Az ud* 
vari szállitók a cimtábláikról levették a 
királyi cimet, a biróság a népköztársaság 
nevében itél, minden megszűnt, ami ki-
rályra, jogegyenlőtlenségre emlékeztetne. 

Utunk először a Nemzeti Színházhoz 
vezetett. A titkári irodában rögtön feltük 
nik az egyik szalmaszéken heverő vörös 
bársony drapéria: a királyi páholy drapé* 
riája. Czollner Béla, a kitűnő titkár, félig 
sajnálkozva magyarázza: 

— Voltaképpen most már sajnáljuk, 
hogy levettük a bársonyt. A rajta lévő 
M. K. jelenthet elvégre Magyar Köztár* 
saságot is, Szent István koronája pedig 
inkább relikvia, mintsem a közszabadsá* 
got sértő jelkép. Hozzánk különben gyak* 
ran jártak az udvar tagjai, bár volt kirá* 
Iyunk, Károly, nem tisztelte meg színhá-
zunkat. Habsburgi József és családjának 
tagjai igen gyakran nézték végig az elő* 
adásainkat. Voltaképpen az udvari pá* 
holy nem volt az uralkodó beneficiuma, 
hiszen ő a páholy használatáért ellenérté' 
kül szubvencionálta a színházat és az a 
kétszázezer korona, amit mi kaptunk a 
volt királytól évente, azt ő a magánpénz* 
tárából, a civillistából fizette. Hogy mi 
lesz a páhollyal ezután, nem tudom. Vár* 
juk a kultuszminisztérium intézkedését. 

Az Operaházban is bizonytalanság 
uralkodik. Senki sem tud biztosat, min* 
denki csak találgat. 

— Nálunk három udvari páholy volt, 
— kezdte Vidor főtitkár, -— egy*egy a 
király, József főherceg és az udvari sze-
mélyzet részére. A személyzet páholyát 
már az utóbbi időben rendszeresen ki* 
adtuk. Persze a király páholyáról csak a 
minisztérium utasítása alapján rendelkez* 
hetünk. József főherceg páholybérletének, 
azt hiszem, nincsen semmi akadálya, hi* 
szen ő még főhercegsége alatt is állán* 
dóan fizette a bérletét. Valószínűnek tar* 
tom, hogy a királyi páholyból miniszter* 
elnöki vagy kormány*páholy lesz, amint 
az már régen szokásban volt. 

A Vígszínház igazgatósága sem dön-
tött még róla, hogy mi legyen az udvari 
páhollyal. Lehetségesnek tartják, hogy 

köztársasági elnöki páholy lesz belőle, de 
persze frakkban és fehér keztyüben az 
igazgató többé már nem fog fogadni 
senkit. (sz. a.) 

A Szinészkatonákért 
A Színházi Élet gyûjtésç a hazatérő 

szinészkatonák javára megindult. Már 
nyujtottunk is segítséget a begyült ösz* 
szegből. 

A gyűjtés folyik tovább. Akinek vala* 
ha, a béke boldog idején, a színészek 
gondtalan, kellemes percet adtak, gon* 
doljon arra, hogy a hajdani mulattatók 
most négy esztendei rémes szenvedés 
terhével tértek haza; se szerződésük, se 
ruhatáruk, se semmijük. 

E heti gyűjtésünk eredménye a követ* 
kező: 
Dr. Bárdos Artúr 200.— 
Dr. Herz Henrik 200.— 
Nagy Endre 100.— 
N. N. -= 20.— 

Eddigi gyűjtésünk : 2715.— 
összesen: 3235.— 

SZILÁGYI RÓZSI 
Belvárosi Szinház: „Tilla". Angelo felv. 
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Nagy örömet jelentünk a gyerekeknek. 
A pesti gyerekeknek is, meg a vidéki ap» 
róságoknak is, ha utazó szüleik felhozzák 
őket. A Színházi Élet gyerekszínházát 
nyit. 

Az uj gyerekszínház november 30»án 
nyilik az Andrássy»uton. A Modern Szin= 
padon fog játszani. A színház címének 
megfelelően maga is egészen modern 

zsenge kis gyereklélekbe, hanem színházi 
mulatsággal egészítse ki az otthon és az 
iskola nevelő munkáját. 

* Előadásait csütörtökön és szombaton 
délután félnégykor tartja a gyerekszin» 
ház, azonkívül vasárnap délelőtt fél tizert= 
egykor. Minden kedden délután fél négy--
kor pedig nagy szenzáció vár a kicsikre: 
Nagy Endre hetenként mesélni fog ne: 
kik. Minden héten egy Nagy Endre= 
mese — ezolyan nagy dolog, amit a 
felnőttek sem kaphatnak meg. A kitűnő 
író — maga is a leggyengédebb és a leg» 
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színház lesz, nem hasonló az eddigi gye; 
rekszinházi próbálkozásokhoz. Az uj gye* 
rekszinház nem túlnyomóan gyerekekkel 
játszik, hanem a gyerekeknek. Tehát in-
kább felnőtt, rendes, neves művészeket 
fog szerepeltetni, de ezek olyan darabo» 

jobb apa — megcsinálja a gyerekeknek. 
A gyerekszínház gárdája olyan neve» 

ket sorolhat fel, amelyek már maguk is 
telt házat jelentenek. Kökény Ilona és 
Huszár Károly a főattrakciók. Szerződött 
tagjai továbbá az uj színháznak Deák 
Flóra, a nagyemlékű Vlád Gizella leánya. 
Szécsi Ferenc, a kitűnő bonviván, Lu» 
binszky Tibor, a Nemzeti Szinház tagja 
és felesége, Daróczy Margit, Halmai Vil* 
mos, a vidám táncos»kómikus és mások. 
Gyerekszereplők sokkal kevesebben van» 
nak, éppen csak annyian, ahányan a gye* 
rekszerepek ellátására a felnőttek mellett 
feltétlenül szükségesek. Ezek is olyanok, 

kat, tréfákat és egyebeket játszanak, 
amik a kicsiknek kitűnő színházi szóra» 
kozást adnak. Robicsek Zoltán, a szinház 
igazgatója, arra vigyáz, hogy ne a szín» 
házi világ hamis csillogását ültesse be a 



* SZÍNHÁZI ÉLET 27. oldal 

akik a színpadon csekély koruk ellenére 
is professzioná'tus színészeknek tekinthe» 
tők. Játszani fog például a nagy színpadi 

múlttal rendelkező három Lubinszky*gye» 
rek: Tibor, Manci és Lili. aztán a szintén 
országos hirü Szécsi Ferkó, Halmai Vil» 
mos kisfia, Imre és a kis gyerekprima-
donna, Bársony Rózsi. A társulathoz tar» 
tozik Kóla József is, a talentumos kar» 
mester. 

Már az első műsor a legkitűnőbb dol» 
gokat igéri a gyerekeknek. A programm 
főpontja Molnár Ferencnek egy kis gye» 
rekdarabja. „A dada rosszul mesél" a 
cime és arról szól, hogy a dada meséje 

következtében hogyan lesz a gyerekből 
előbb törpe, aztán óriás. Ebben Huszár 
Pufi fog játszani három gyerekkel. 

A gyerekek házi szerzője, Komor Gyu= 
la, természetesen nem marad távol a 
megnyitó műsorról. „A felfordult iskola" 
cimmel irt egy kis vígjátékot, amelyben a 
kis gyerek azt álmodja, hogy ő a tanár 
és a katedráról ő magyaráz a tanároknak 
és tanárnőknek. 

Harsányi Zsolt Halmai Vilmos és a fia 
számára irt egy mulatságos párjelenetet, 

amely muzsikával és tánccal végződik. 
Kalmár Tibor 'két érdekes darabbal mu» 

lat'tatja a kicsiket. Az egyiknek „Krach" 
a cime, Huszár Pufi és Kökény Ilona 

játsszák benne a két főszerepet. A má» 
sik pedig egy JókaUe.lbeszélés témájából 
készült. „Arató Nagy Balázs" a cime, ar» 
ról szól, hogy két kis gyerek elmegy az 
apja után a háborúba és a két csöpp ván» 
dor meg is találja a szegény katona^apât 
a fronton. 
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{ihem&vrek. 
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— Arnold, csak akkor vegyél jegyet, ha 
balett is van abban a darabban. 

M 

A Bárd*jegyirodába beállit egy erősen par» 
Főmözött kövér hölgy. 

— Kérek egy jegyet valamelyik színházba 
ma estére. 

— Csak a „Pillangó főhadnagyihoz van 
még egy páholy. 

Őnagysága elbiggyeszti a száját: 

— Az nem kell. A klasszikus zenétől meg« 
fájdul a fejem. 

* 

Az Operaház az idén régi bérlőinek élővé* 
telt biztosított az összes előadásokra. Egy dél* 
előtt izgatottan ront be egy kövér ur az igaz* 
gatósághoz. 

— Remélem, még nem késtem el. kérek egy 
elővételt. 

—• Sajnálom, nem lehet. — feleli a tisztvi* 
selő, — csak a tavalvi bérlőinknek adjuk ezt 
a kedvezményt. 

A kövér ur 'előveszia pénztárcáját: 

Nem igazságos dolog. Hogy valaki művelet* 
len, az csak akkor hiba, ha nem akar műve* 
lődni. Az uj gazdagok pedig sóvár mohóság* 
gal néznek, hallgatnak, olvasnak mindent, ami 
színház, zene és irodalom. 

Szép lassan beletanulnak. Tisztul az izlé* 
siik, emelkedik a véleményük. A színházak 
és szerzők dolga, hogy jó irányban nevelőd* 
jenek. Addig örülni kell annak, hogy igy ér* 
deklődnék. És közben derűsen lehet moso* 
lyogni azon, hogy az u j publikum, amely majd 
egyszer hatalmas erőssége lesz az uj kulturá* 
nak, most milyen mulatságos dolgokat művel 
a színházi kasszánál. 

Még a nyáron a szigeten történt, hogy a 
„Hejehuja báró" egyik előadására be akart 
jutni egy ur. Minden módot megpróbált. Mi* 
után azonban a pénztárnál nem bírt jegyet 
kapni, odafordult az előcsarnokban álló Bródy 
István igazgatóhoz és egy forintot nyomott a 
meglepett direktor markába. 

Nem kell szidni az uj közönséget. Divat 
róluk megvetően beszélni: hogy nem ismerik 
a darabokat, nem hallották eddig hirét sem 
a legnevesebb íróknak, műveletlenek és mo* 
hók. 

— Nézze, barátom — mondta neki — itt 
van magának egy forint. Én holnap utazom 
vidékre és még ma feltétlenül meg akarom 
nézni a darabot. Segítsen rajtam. 

Mit tehetett Bródy? Nagyot nevetett. De 
jegyet nem tudott keríteni. 

Szin: a Nemzeti Szinház elővételi pénztára. 
Idő: vasárnap délelőtt. 

•— Mit adnak holnap este? — kérdezi egy 
vastag aranyláncos ur, akit a jegyváltás su* 
lyos feladatához á felesége is elkísért. 

— „Romeo és Juliá"*t — feleli a pénztáros. 
— Kérek két jegyet. 
Ekkor közbevág a feleség: 

— Nem tesz semmit. Kifizetem én a tavalyi 
bérletet is. 

A „Pillangó főhadnagy" századik előadása 
előtt történt. Egy elegáns raccsoló ujgentry 
tolakodik az utolsó percekben a pénztár elé 
és egy emeleti páholyt kér. 
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— Páholy, s-aj nos, nincs már semmilyen — 
szól a pénztáros kisasszony — zsöllyét a má» 
sodik sorba még adhatok. 

— Az nem jó. 
— Dehogy nem jó, kérem. Jobb. mint a 

páholy, hiszen a második sor a színpadtól. 

29. oldal 

nyának, a jegyet a cukrászkisasszonynak adta 
és megfogadta, hogy ezentúl mindig igy megy 
színházba. 

Különben vidékről felránduló újgazdagok 
igen gyakran élelmiszert is adnak szinház« 
jegyért. S egyik szinház pénztárosa meg is 
jegyezte: 

Az ügyvéd megvette a jegyet és megvette BALAZS RÓZSI 
a zserbót. A cukrot a jegypénztár kisasszos a besztercebányai szinház primadonnája 

— Nem jó, — csökönyösködik az elegáns 
ur — a barátom emeleti páholyban van és én 
nem adom neki azt a fórt, hogy lenézzen rám. * 

A Vigszinház népszerű Vargájához beállit 
egy termetes hölgy. 

— Kérek egy jegyet az első sorba, bármes 
lyik darabhoz, de csak olyat, amelyik előtt 
nincsen oszlop. m 

Az uj közönségnek is nagyon nehéz pre* 
mierjegyhez jutni. Erről legtöbbet az az ur 
tudna mesélni, aki a „Matuska" premierjéhez 
akart jegyet. Be is ment az egyik fővárosi 
jegyirodába, ahol a kisasszony titokzatos arc» 
cal meg is súgta, hogy jegyet tudna szerezni, 
de kér a szívességért viszontszolgálat fejében 
egy kis — zserbót. 

Az ügvvéd erre elment a Zserbóba és édes» 
ségeket akart vásárolni. A cukrász kisasszony 
szomorúan adta tudtára, hogy zserbó nincs, 
de ha szerezne neki egy premierjegyet, a „Mas 
tuská"shoz, átadna valamit az ő otthon levő 
saj átj ából. 

— Borzasztó! Már nemcsak a péknél adok 
élelmiszerért jegyet, hanem még itt is. 

A legtöbb szinész szereti a szerepét, de még 
jobban szeretné a másokét. 

* « * 

A közönség az izgató és érzelmes jelenetek 
után tapsol legjobban, mert fölgyülemlett s 
kitörni akaró érzelemenergiáknak a tapsban 
nyilik tere a kitombolódáshoz. 

Andersen György. 
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Egy ezermester f e s tőművész 
Látogatás Pállya Celestinnél 

Bizonyára ismerik önök a „Joghi háza" 
cimii fantasztikus filmet s főhősét, az ör* 
döngős indiai varázslót, egy misztikus 
hindu szekta tagját.- Ha nem ismerik, eh 
vezetjük önöket a hindu joghi magyar 
kollégájához. Nem is kell nagy utat tenni 
hozzája. Újpesten lakik, a Kisgyár*utcá* 
ban. Neve Pállya Celestin, főfoglalko* 
zása festőművész s mint ilyen a legjele* 
sebbek egyike, de van azonkívül vagy 
egy tucat mellékfoglalkozása. Azaz tu* 
lajdonképen ezek is foglalkozások Pállya 
mesternél. Hogy mik ezek, bajos volna 
pontosan felsorolni s csak ugy nagyjá* 
ban soroljuk föl: soff őr, cipész, mechani* 
kus, hegedükészítő, csavargyáros, auto* 
mobilkészítő, repülőgép*konstruktőr, vin* 
cellér, feltaláló s a festőmüvészete mellé 
ráadásul kitűnő szobrász. 

Aki látta filmen a „Joghi háza" cimü 
darabot, nagyon könnyen rátalál az ezer* 
mester festőművész házára. Kívülről 

PÁLLYA CELESTIN 
Fodor rajza 

Fodof rajza 

pont olyap ez a ház, mint a filmbeli 
Joghi*ház! Egyemeletes, egészen szerény 
kis ház a Pállya mester hajléka. A ház 
egyik végén — fenn az emeleten — két 
apró ablak kandikál az utcára. Ezen ku* 
kucskál ki a Joghi, illetőleg Pállya mes* 
ter s a jövevény még a házat is alig lát* 
ja, amikor a lakója már messziről peris* 
kopálja s ha a látogató szivesen látott 
vendég, egy mosolygós, érdekesen bi* 
zarr fej jelenik meg az ablakban, a 
Pállya bácsi feje . . . 

Ha a jövevény benn van a házban, még 
nem jelenti azt, hogy fenn is van Pállya 
műhelyében az emeleten, mert ide csak 
igen megbízható kísérettel és kalauzolás* 
sal lehet feljutni, különben jaj a merész 
vendégnek, aki egyedül akar az emeletre 
felmenni. Annyit bukdácsol a furfangos 
és tekervényes lépcsőkön, ajtókon, fél* 
méter magas küszöbökön, hogy elmegy 
a kedve. Végre benn vagyunk a műhely* 
ben, egy iszonyúan túlzsúfolt teremben. 
Hogy milyen ez a műhely, meddő kisér* 
let volna leirni. Alig, hogy pár lépést te* 
szünk, le kell kapni a fejünket, mert egy 
szabadon lógó repülőgép*modellbe ütjük 
a feiünket. Ugy lógnak le ezek a külön* 
böző tipusu repülőgép*modellek a meny* 
nvezetről, mint kifeszített denevérek. 
Amikor a repülésről még alig hallottunk 
valamit, Pállya mester már nem egy ma 
is használatos tipusníi}c a modelljét ké* 
szítette el s keltett velük feltűnést szak* 
körökben. 

Celes'tin mester csak a feiével biccent 
s kedves mosolyú arcával üdvözöl ben--
nünket, lehet, hogy jónapot is monJ s 
hellyel is kinál, de nem halljuk a pokoli 
lármában, mert egy hatalmas köszörűkő* 
masinán épen egy bőrvágó nagy kést fen 
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Fodor rajza 

élesre, csak ugy szórja a szikrát a kés s 
ugy visít a köszörülőkorong, mintha állat 
volna s Pállya bácsi már beledöfte volna 
a nagy kést . . . . • 

Leülnénk, ha volna mire s végül egy 
suszterbak kerül elő valamelyik sarok* 
ból. Celestin mester most hirtelen a fal* 
hoz lapul s elkezd diskurálni egy látha/ 
tatlan szellemmel. 

A falon — hiába kutatjuk — nem lá* 
tunk semmit s csak nevet a megrőkö* 
nyödésünkön. Egészen közel megyünk a 
falhoz, — semmi! 

Most egy kis apró dugaszt huz ki egy 
lyukból s észrevesszük, hogy egy alig 
centiméter átmérőjű girbe*gurba csatorna 
vezet le a,falban a földszintre.. . Ez, ké* 
rem a házi telefon, amelyet ő eszelt ki 
s csinált is meg, ezen át diskurál a csa* 

Fodor rajza 

ládjával s olyan nagyszerűen viszi a han-
got, hogy a suttogó hang is erőteljessé 
lesz. A láthatatlan szellem, akivel disku* 
rált, csakhamar meg is jelenik, egy na* 
gyon bájos, fiatal leány — Pállya Celes* 
tin egyik leánya — személyében (a 
„Joghi háza'' darabban is igy van) s egy 
palack gyönyörű szinü bort hoz fel. Ezt 
a bort a saját szőlőjéből sajátkezével 
szüretelte s nincs az a francia pezsgő 
(békebeli), amelyikkel elcserélné. 

A „másik" végállomásról keresik Ce« 

Pállya és az aeroplarL 
I'odor rajza 

lestio mestert s ismét a falhoz lapul, ki* 
emeli a kis dugaszt s pár szót vált a hivő 
állomással, azután bocsánatot kér, hogy 
pár percre lemegy. Azalatt körül nézünk 
a műhelyben. A négy fal mellett szépen 
sorjában állanak a mindenféle kézi* és 
szerszámgépek: esztergapadok, furógé* 
pek, gyalupadok, fujtatok, szerszámasz* 
talok, forrasztok s isten tudja mifélék. 
Annyi szerszám hever szanaszét, hogy 
egy szerszámkereskedés kitelne belőlük. 

Egy nagy polcon kecses hegedűk he* 
vernek, készen és féligkész állapotban. 
Tudni kell ugyanis, hogy Pállya mester 
nagyhírű mesterhegedü*készitő s egy=egy 
hegedűjéért már egész kis vagyont igér* 
tek, de ő nem adja, mert nem csak ké* 
sziti a remek hegedűket, hanem gyűjti 
is, még pedig elsősorban a — saját he* 
gedüit. Van azonkivül egynehány Stra* 
divariusa, Quarneriusa és egyéb drága 
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olasz mesterhegedüje is, amiket vásárolt. 
Külföldi szakemberek is megcsodálták 
már Pállva mester hegedügyüjteményét, 
amire ugyancsak büszke is. 

A visszatérő Pállya Celestin azután el= 
mondja, hogy mérnökökkel tárgyalt lenn 
az uj hajócsavarja kipróbálási idejének 
megállapításáról, mert most azzal foglal» 
kőzik. Jó ideje már, hogy egészen új-
fajta hajócsavarokat konstruál s most 
készítette el a nagy modelljét az egyik 
típusnak, — ott libeg az is a mennyezet 
alatt egy zsinegen — amelyre már szaba= 
dalmat is vett s amelyet most fognak 
kipróbálni. Kis játékhajócskákon már 
kipróbálta s az eredmény szenzációs 
volt, ilyen lesz bizonyára a nagyban való 
kísérlet és próba is. Ha háború előtt sas 
ját maga készítette kis automobilon járta 
be az országot, egy ilyen csavar csak 
nem okoz neki gondot. 

Közben szorgalmasan festeget is: egy 
külön szerkezetű, ide-oda forgatható áll» 
ványon ép egy gyönyörű csendéletkép 
van. Képet sajnos nem sokat láttunk 
nála. ezúttal, mert még azonmód olaj» 
nedvesen elkapkodják tőle a vevők a 
műterméből. Egy pár bakancson akadt 
meg a szemünk, amelyet szintén nemrég 
„fejezett be". Irigykedve néztük a nagy* 
szerű cipőpárt, amelyért suszterhez sem 
kell mennie Pállyának s cipőjegyet sem 
kell érte adnia. Ha már festeni nem tu« 
dunk, — gondoltuk rezignáltán — leg» 
alább ilyen esővel, sárral dacoló cipőpárt 
tudnánk magunknak készíteni. 

Elhatároztuk, hogy belépünk a joghik 
szektájába. 

Modern Kabaré 
Mi mutatja meg a szinház igazi sike» 

rét? Ha a közönség az előadás befeje* 
zése előtt nem készülődik a ruhatárba és 
a darab utolsó szavát is megtapsolja. 

A Modern Kabaréban, amely nemrég* 
óta játszik az Andrássy*ut és Csengeri« 
utca sarkán, állandóan ez történik. Relie 
Pál kedves mesejátéka, a „Mimóza", any* 
nvira tetszett, hogy a szinház kitűzte a 
második műsorra is. Kiállítás, rendezés, 
•előadás dolgában nem is kellett jobb 
produkciót keresnie. 

Az uj számok közül meleg 'tapsokat 
kapnak Bo^ár Gizi és Ivánvi Dezső du» 
ettje, Máton László és Simay Ede ket* 
tőse, Révész Ilonka kitűnő számai, Fa» 
ragó Vilmos, Beregi Kató és a többiek is. 

Dr. Fedák István levele 
Fedák Sári édesapja, az a kedves öreg 

ur, akinek a leveléről az alábbiakban 
szó lesz. Az öreg doktor ur pestszent» 
lőrinci villájában éli napjait, de akár» 
hogy kiesik is a nagyváros forradalmi 
körzetéből, fiatal szivével ő is velünk 
érez és velünk gondolkozik. Legjobb bi» 
zonyitéka ennek az alantirt levél, melyet 
Szász Zoltánhoz intézett Fedák Pista 
bácsi egy régi tárca és egy uj kor követ» 
kezményeként. 

Igen t i szte l t po lgár társ ! 
A „Pesti Hírlap" 1914. cvi jun. 13»iki szá» 

^mában, „Tanitsuk=e a latin nyelvet?" cim 
alatt cikket méltóztatott közölni. 

Annak tartalmát a legutolsó betűig he ' 
lyeseltem. Sajnos, a közlemény hatása el» 
maradt. Most, ebben a világot felfordító, s 
illetve megfordító átalakulásban a kérdés 
talán korszerű és időszerű. Időszerűnek ta» 
láltam azért, mert az uj oktatásügyi minisz» 
ter ur kijelentette, hogy a holt nyelveket, 
mint holtakat elakarja temetni. Bravó, él» 
jen! s talán élhet is; mert az ósdi vaskala? 
posok is kénytelenek a kor szellemének be» 
hódolni. 

Tehát, hogy ross*z, untató Írásom, — mely 
egy 70 éves orvos tollából ered, — ne le» 
gyen terhére, igazán hazafiúi kötelességből 
kérem, hogy a megkezdett támadást és nem 
offenzívát, méltóztassék megismételni, mert 
eredmény esetén ez alatt az elrodhadt nyelv 
alatt nyüzsgő tanulósereget csakugyan meg» 
mentheti a nevelést felemésztő és megaka» 
dályozó élősdijétől. 

Nincs helye itt az indokolásnak, mert azt 
t. polgártárs és Vekerdy tanár ur is kifej» 
tette, teljes bölcseség és tényállással. Meg» 
jegyzem: V. ur füzetét szeretném megsze» 
rezni. Hol? Bocsásson meg fellépésemért; de 
olyan világban élünk, hogy az utcán is me» 
részkedem bárkit megszólítani s bemutat» 
kőzni. Legyen hát egyenlőség, ugy az élők, 
mint a megholtak között! Kerüljük az ide» 
gen szót s becézzük a magunkét, ez is le» 
gyen egy köztársasági programm, vagyis ta» 
Ián tervezet. 

Hazafiúi üdvözlettel maradok 
Pestszentlőrincen, 1918. nov. 12. 

Dr. Fedák István 
Beregmegyei nyug. főorvos. 

Szász Zoltán illő meghatottsággal vet» 
te kézhez a levelet és az első csodálko» 
zásában a következőket mondta nekünk: 

— Engem az lepett meg legjobban, 
hogy valaki most, 1918 novemberében 
emlékszik egy négy év e'őíti tárcára, 
mely a latin nyelv eltörléséről szólt. 



Meglepetésemhez azonban csodálat is 
vegyült a jó, öreg doktor ur csodál as 
tos érzéke iránt, mely felismerte azt, 
hogy a forradalom nem állhat meg 
bohni. feíszines politikai felfordulásnál, 
hanem az egész kulturának megujho* 
dását is kell, hogy előidézze s hogy 
ehhez mily fontos éppen a latin nyelv* 
nek » száműzése az iskolából. Ez a 
Üátszólag egész váratlanul felvetett ki« 
vánság alapjában a mai helyzet igazi 
szükségleteinek mély megértésére vall. 
Nagy dolog, ha egy ilyen koros ember« 
nek Öyen fiatal elméje van. 
Fedáknak gratulálni lehet az apjához. 
y — ^ t ^ , M ji n I H I H^ ' ^ I' 1 * 

Rendet csinálok 
A magyar népkormány megbízott az« 

?ral, hogy ráncbaszedjem a magyar hu» 
mort, amely az oligarchia jármában tel* 
jesen lezüllött: irók, rajzolók, moziszer« 
zők félrevezették a szegény népet és 
imindenféle izéket humoros termékként 
adtak be neki. 

HUMORMUNKASOK! 
Sok bünt követtetek el. a szegény vie»  

eek azt 3e tudják már, hol a poénjük. 
Mégse lesz akasztás, de viszont rövid 
«ton meg kell javulnotok. 

Nem fogom tűrni, 
hogy irók ilyen krokikat írjanak: 

CSÖBÖRÉÜL VÖDÖRBE. 
Hety: Konyha, a falon vödrök, csöbö-

rök, rézsajtárok, a földön lábasok, faze»  
kak, tányérok, tálak, kávéscsészék, 
egyiknek a fenekén egy kis zac van. 
Idő: vasárnap reggel %9. 

Mari felvesz egy köcsögöt a földről, 
amiben tej van, ievesz egy vödröt a fal« 
ról, beleöníi a vödör tartalmát, levesz 
egy csöbröt, beleönti a vödör tartalmát, 
fölteszi a tűzre. Nagysága nézi. 

Nagysága: Hallja, Mari, mér ilyen ke« 
vés ez a tej? 

Mari: Biztosan kevés vizet tett bele a 
«liHmiri. 

Nagyság3: Mer Mari, Mirimari, Mari« 
mér? 

Mari: Talán megmaximálták a vizet! 
Víost már elrejtik. 

Nagysága: Ez hallatlan! 
Mari: Azt a kutyateremtette, resteké* 

d e « aaéttüctette rézangyal. 

Nagysága: Azt a kutyateremtette, v e 
szekedett meszetet te . . . 

Mari: Hallja, nagysága ne gúnyolód* 
jék a szegény cseléddel, ne szemtelent 
kedjék velem, mert rögtön fölmondok . . , 

Nagysága (térdre hull): Mari, azt ne 
tegye! 

(A csattanót karácsonyi számunkban 
közöljük.) 

Nem fogom tűrni, 
hogy a Major Henrik ne vegye 
tudomásul, ha egy valaki tisztesség» 
ben megöregedett, megőszült, illetve 
baloldali gutaütést nyert el. Nem 
tűröm, hogy aszongvar 

Ligeti Benedek tán« Ligeti Benedek tán* 
cos szinész, hu« cos szinész, ötven» 
szónkét esztendős éves jubileuma aJ 

korában. kalmából. 

nész a halálos ágyon. 

Nem fogom tűrni, 
hogy a Vértes agyonrajzolja a legjobb 
magyar élclapokat, mert mégis türhetet» 
len, hogy valahányszor megjelenik egy» 
egy uj szám és meg kellene pukkadni a 
nevetéstől, az összes rajzolók elsírják 
magukat, hogy aszongya: a Vértes me» 
gint fölzabálta az összes papirost a pénz 
tárban, brühühü . . . 

Nem fogom tűrni, 
hogy a Feiks mégegyszer megrajzolja 
ezeket a szegény, szerencsétlen cseléde 
ket, mit vétettek ezek neki, mért állítja 
pellengérre őket, mit tehetnek arról ezek 
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a szegény cselédek, hogy olyan vastag 
bokáik vannak; ugyanis egy cselédnek 
nem is kell vékony boka, mit kezdjen 
azzal? 

Nem fogom tűrni, 
hogy a Gedő Lipót egyik héten megraj* 
zolja ezt a képet 

és a másik héten kivágja a fát a kis gyér* 
mekek feje fölül, 

Volt fa, nincs fa, akár agyon is szúrhatja 
az ártatlan gyermekeket a nap, amilyen 
ész van a vén, buta fejében. 

Nem fogom tűrni, 
hogy moziszerzők ilyen vígjátékokat ir* 
janak: 

AZ AKASZTOTT EMBER KÖTELE. 
I. jelenet: Úttalan utakon. 

Ildikó grófnő veszi a kalapját és elha* 
tározza, hogy kisétál a ligetbe. Amint 
megy, mendegél egy automobil nekimegy 
egy fának és a gummi kipukkad. A liget* 
ben sétál Ilondi doktor is, akinek nagyon 
megtetszik Ildikó, tiszteletteljesen hoz* 
zásétál és illedelmesen bemutatkozik. 
Egy ember egy jázminbokorban föl* 
akasztja magát, hogy valahonnét a darab 

nevet kapjon. Azonfelül azért, mert — 
akasztott ember kötele szerencsét hoz. 

II. jelenet: Minden jóra fordul. 
Ildikó és Ilondi hazasétálnak, lépcsőn 

elesnek. Fölsétálnak a harmadik emelet* 
re, ahol Ildikó özv. édesanyja lakik. özv. 
édesanya a belépők elé sétál, megbotlik 
és elesik, aztán ozsonnáznak, aztán az 
anya áldását adja, de a szőnyegekben 
megbotlanak és elesnek. De aztán föl* 
kelnek. 

111. jelenet: Végre egyedül. 
Az ifjú pár elsétál Velencébe és ott 

gondolába száll. Beleesnek a tengerbe. 
Ilondi a vizek mélyén talál egy ezüst ha* 
tost. Mielőtt meghalnak, becsületesen 
megosztja Ildikóval. Ildikó nagyon örül. 

Amit még ezenfelül mondani akarok, az 
nem tartozik a nagy nyilvánosság elé. 
Azt zárt körben kivánom a polgártársak 
tudomására hozni. Elrendelem tehát, 
hogy az összes humorban dolgozó szak-
munkások várjának holnap, azaz vasár* 
nap délután 5*kor a volt Hazám kávéház 
sarkán. (Ott, ahol jóidőkben a Spinát ál* 
lott.) Ott a gyülekezés! Onnét kivonu« 
lünk a Normafához, ahol majd mindent 
elmondok. Mondom, várjanak 5*kor a 
sarkon. Ha nem jönnék, várjatok hatig. 
Ha hatig meg nem jelennék, hétre egész 
biztosan megérkezem. De ha — valami* 
lyen okból — éjféli tizenkettőig se jöhet* 
nék, akkor menjetek szép nyugodtan 
haza, mert akkor már nem jövök. 

Rendzavarás ne legyen, föltűnést ne 
keltsetek! 

PAULI NI BÉLA s. k. 
népbiztos. 

^ î 1 ÉII'T a r t/» fr^ d̂ *̂ »** 

AZ AGGLEGÉNYEK. Szinmü 5 felvonás, 
ban. Irta: Sardou Victor. Fordította Deák 
Farkas. Első előadása 1866 okt. l*én volt a 
Nemzeti Színházban. Mortimer: Fclcky Miklós. 
Veaucourtois: Szigeti I. Claviéres: Benedek. 
Nantya: Paulay. Chavenay: ifj. Lendvay 
Chavenavné: Szigligeti Anna. Trocnes: Szer« 
dahelyi. Troencsné: Szigligeti Jolán. Bourg: 
Náday. Clémc | e: Szigligeti A. Louise: Szigli* 
geti J. Rebeka: Priclle C. Antónia: ifj. Lend* 
vayné. Rákászdány: Dulka Sarolta( akad. nö* 
vendek). 

Művész az, ki a szépnek és igaznak önma* 
gában termő magját eredeti és teljesen egyéni 
formában juttatja kifejezésre. 

Császár Imre. 
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NEM JÁROK ÉN A TEMPLOMBA 
Irta: BODROGI ZSIGMOND 

Enek. 

zongora. 

j 
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A TÉMA 
Jelenet, ira: KARINTHY FRIGYES 

A Belvárosi Színházban a következő szerep* 
(Mrtással játsszák: 

A nagy drámaíró — Boros Géza 
A felesége — Rajna Alice 
Az ifjú újságíró — Békeffi László 
Szobaleány — Völgyiné 

(Bxtn; a nagy drámaíró lakásán, otthon, ebéd 
•»ián, A nagy drámaíró és a felesége ülnek az 

asztal mellett.) 

Fe/eség: Hát mikor fogsz hozzá? 
Férj (idegesen): Majd hozzáfogok. Hagyj 

fcékénl 
Feleség: Én békén hagylak, fiacskám, csak 

m igazgató is békén hagyjon. Már tizedszer 
küldött ide, hogy legalább az első felvonást 
wíllitsd már. E hó végére ígérted az egész 
darabot. Mennyi volt a legutóbbi előleg? 

Férj (dühösen): Hatezer! Hagyj békén! 
Feleség: Nem értem, hogy hozzá se fogtál! 

ffwzen nincs semmi dolgod, csak ez a szeren« 
«»étien darab, amire már huszonkétezret fel* 
v*ttél és amire kapnál még tizet, ha legalább 
uz első felvonást szállí tanád!. . . (Szelíden.) 
Stért nem fogsz már hozzá? 

Férj (megáll előtte elkeseredetten): Hogy 
«ftiért nem fogok hozzá? Hát ti a mindenáron 
fodni akarod, azért nem fogok hozzá, mert 
dunsztom sincs róla, hogy mihez fogjak hozzá 
— érted? Tudod, mi az a „halvány dunszt?" 
hát ha tudni akarod, én megmondom neked; 
a halvány dunszt, ami nekem hiányzik, hogy 
miről szóljon ez a darab. Na hát. Hát tudni 
«karod . . . (Tovább járkál.) 

Feleség (megdöbbenve): Te, még nem tu* 
iiod, miről szól a darabod? 

Férj: Mit szólsz hozzá! Nem tudom! . . . 
Feleség (m. e.): Azt akarod mondani, hogy 

«lég nincs témád a darabhoz? 
Férj: Mi az, hogy „akarom mondan i?" . . . 

Nem akarom, csak mondom . . . Különben már 
ké*x volna a darab, már minden megvan, csak 
.«ég • téma kellene, meg hogy megírjam 

Feleség: De hiszen a címét is beinondtad. 
Aü összes lapok hozták: „Az élet kapuja" . . . 
Ezt mondtad be. 

Férj: Mondtam, mondtam, persze, hogy 
wondtam. Hát te mit mondtál volna? Miután 
megnyugtattam, hogy nagyszerű témám van, 
Üde adta a nyugtát, de előbb még tudni akarta, 
feogy mi lesz a cime . . . én éppen arra gondol* 
tem kiisomban, hogy de jó volna már kivül 
tenni a kapun, hát gyorsan rámondtam, hogy 
fcapn... Élet k a p u j a . . . talán nem jó c ím?. . . 

Feleség (kétségbeesve): No de, hát most mi 
fesz? Hogy írod majd téma nélkül? 

Férj: Azt én is szeretném tudni. 
Felettfg.- Ar. isten szerelmére, feát gondol 

teutll 

Férj (dühösen): Gondolkozzam? Jól adod 
Egyebet se teszek három hete. Hát nem jut 
eszembe semmi! (Siránkozva.) Én nem tudom 
mi van velem az utóbbi időben, mikor gon 
dolkozni kezdek, itt hátul, pont ezen a pon 
ton mindjárt fájni kezd a fejem (mutatja) 
De pont ezen a ponton! (Aggódva.) Van ná-
lad aszpirin? 

Feleség: Hagyj békén! És a címről nem jut 
eszedbe semmi? 

Férj (dühösen): Semmi. Én nem tudom, ni* 
mely ember honnan veszi azt a sok témát? 

Feleség: Ezen töröd a fe jed? . . . Inkább » 
darabon törd a fejed! 

Férj (dühösen odaugrik az asztalhoz, nyújtja 
a fejét, mint egy tárgyat): Tessék, itt a fejem, 
törd te most már egy kicsit. Én már elegei 
törtem. Parancsolsz egy diótörőt? Vagy in< 
kább egy baltát? Tessék, törd meg, hámozd 
le, facsard ki, passzirozd meg, főzd be, h»  
találsz benne valamit, ami csak hasonlít is 
egy drámatémához, hát én megeszem neked 
az egész fejet fo r rázva . . . (Lehajtja a fejé! 
az asztalra, siránkozva.) Te—het—ség—té-
lén vagyok. 

Feleség (megsimogatja a férje fejét, elcsukló 
hangon): Szegény, szegény kis tehetségtele° 
nem! Mi lesz most velünk? 

Férj: Egy gondolatom sincs. 
Feleség: Mi lesz velünk? 
Férj: Nem tudom. Politikai pályára lépek. 
Feleség (m. e.): Szegény apuskám, én min' 

dig sejtettem valamit. Már a múltkori dara-
bodnál . . . 

Szobalány (belép): Nagyságos u r . 
Férj (szigorúan): Mi az? 
Szobaleány: Egy ur keresi. 
Feleség: Biztosan az igazgatótól küldoneV 

megint a darabért. 
Férj (idegesen): Megmondta, hogy itthon 

vagyok? 
Szobaleány: Meg. Egy olyan hitvány»fél* 

kis fiatalember . . . azt m o n d j a . . . 
Feleség: Talán az ügynök . . , 
Férj (nyugtalanul): Az ügynök? Várjon' 

(Méltóságteljes pózt vesz fel. a feleségéhez.) 
Mondja neki, fiam, hogy mindjárt jövök. Dol-
gozom. (El a dolgozószobájába.) 

Szobaleány (el). 
Feleség (olvas újságot). 
I f j ú újságíró (roppant fiatal, igen félszeg 

modorú, egészen oda van attól, hogy a nagy  
drámaíró lakásán van és hogy beszélhet s  
nagy emberrel. Nem tudja, hova üljön, hog\ 
álljon, mit beszéljen. Hajlong jobbrasbalrs) 
Alászol . . . g á j a . . . potnok . . . 

Feleség: Jó napot! 
I f j ú újságíró: Bánatos Zöld Amadé vagyok 

* Színház és Lósport kiküldött munkatárs«-
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,;,Vem mer felnézni.) A nagy Ba/om Bódog 
mesterhez van szerenosém? 

Feleség (mosolyog a fiu zavarán): Nemi Én 
osak a felesége vagyok! 

Ifjú: Azt mindjárt gondoltam., : (Torkát 
köszörüli.) 

Feleség: Az urammal akar beszélni? 
lfju: Ó, ha a mesterrel lehetne . . . 
Feleség: Az uram dolgozik. Hiszen tudja.,, 
lfju (hajlongva): Hogyne tudnám, „Az élet 

Kapuja"... hiszen éppen amiatt.., 
Feleség: Milyen ügyről van szó? 
lfju: <5, méltóságos asszonyom .. . 
Feleség: Csak nagyságos!... Foglaljon he-.' 

lyet, 
I f j ú (leül félszegen): Ö istenem, ha sike* 

mine . . . nagyságos asszonyom... könyörgök, 
iárjon közbe érdekemben . . . 

Feleség: Hát miről van szó? 
lfju: Arról van szó, hogy a szeri/sztő, a 

Szinház és Lósport szerkesztője, akinél jelents 
keztem, hogy szeretnék dolgozni a lapjába, 
i nagy Pincze Sándor... nagyon barátságom 
san fogadott... megveregette a vállamat és 
dzt mondta, hogy ha egy jó színházi riportot 
ssinálnék, ha például megtudnám interjuvolni 
.1 nagy Barom Bódogot... a mestert, akkor 
lehetne beszélni a dologról... és én már ki 
is gondoltam az egész riportot. Ô, nagyságos 
asszonyom... (összeteszi a kezeit) ha lehet* 
séges volna . . . az egzisztenciám függ tőle . . . 
Pincze Sándor harminc korona előleget igért, 
ha meg tudom csinálni, 

Feleség (mosolyogva): Kérem, kérem, meg 
togom próbálni; bár tudja, hogy az uram mit 
tyen tartózkodó és most éppen dolgozik.., 

lfju: Az élet kapuján? 
Feleség: Igen. (Feláll.) De megpróbálom! 

{Beszól a dolgozószobába.) Bódog! 
Férj (kívül): Mi az? (Idegesen ) Dologozoml 
Feleség: Jöjjön csak egy percre! 
Férj (bejön. Füle mögött toll. Pózba vágja 

magát): Ki az? Ügynök? Most nem tárgyal* 
hatok! 

l f j u (felugrik, hajlong): Bánatos Zöld 
Amadé... 

Feleség: Egy fiatal, kezdő újságíró; azt 
mondja, hogy az egzisztenciája függ tőle, 
hogy magával beszélhessen. Megígértem. 

Férj (kegyesen bólint): Autogrammot ir jak? 
Azt még tudok! 

lfju (dadog): Ó, mester.., nagyobb dolog* 
él van szó... / 

Férj (kegyesen): Tehát csak kiveie, bará* 
tom! 

Feleség: Magatokra hagylak! (El.) 
Férj: Foglaljon helyet, fiatalember! 
l f j u (leül, trémázik): Egész é le temre . . . ha 

teshetne . . . egy nagy, nagy kérés . . . 
Férj (leereszkedően): Bátorság, bátorság, 

csak beszéljen. Én is csak ember vagyok.,, 
Miről van szó? 

ifjú: ö, mester, alig tudok magamhcfl 
térni.., hogy szemtőLszembe láthatom a nagy 
Baroin Bódogot... a „Más gyermeke" sserzé* 
jét . . , 

Férj: ön újságírónak készül? 
lfju (alázatosan): Igenis; most a Szinház és 

Lósport küldött ki a mesterhez. A szerkesztő 
ur azt mondta, hogy dupla honoráriumot k/u 
pok, ha ki tudom venni a mestertől a leg-
közelebbi darabjának, az Élet kapujának s 
témáját.,. 

Férj (felugrik): Micsodáját? 
lfju (feláll): Amit eddig senkinek se akart 

elárulni, 
Férj (hevesen): Nem is! Nem is árulom d l 
l f j u (ájultan): Ó, i s tenem! . . . 
Férj (idegesen járkál): Erről tegyen le, de,-

tal ember! Ismeri az elveimet! Egy szót se « 
bemutató előtt!... A darabom témájáról egy 
szőt se! 

lfju (bánatosan): Hát nem.,, fuccs... » 
szenzációs szinházi riportnak? Pedig mennyi* 
ábrándoztam már erről a készülő darabról.. . 
Évek óta tanulmányozom a mester stiluaát... 
az ötleteit, a zsenijét és a cim után, hogy 
aszongya: Élet kapuja... már mindenféléi: 
össze is gondoltam... hogy mi lehet a té-
mája . . . 

Férj (hirtelen megáll, ránéz): Ugyani Saó 
val megpróbálta kitalálni a cim után? 

lfju: Igen! Tegnap egész éjjel azon törten» 
a fejem, mit jelenthet az Élet titokzatost k* 
púja? 

Férj: Na — és? 
lfju: Na — és mindenféle jutott az eszembe; 

elgondoltam, hogy . milyen hallatlanul érdeke« 
jelkép lehet az a kapu... ahogy mi a moste 
óriási eszméit ismerjük . . . 

Férj (erőltetett könnyedséggel cigaretiirst 
gyújt): Na — és? Hát mit gondolt ki fiatal 
ember? 

lfju (szomorúan): Ugyan! A mestert úgyse 
érdekli... 

Férj (kegyesen): Dehogy nem! Amilyen tfe 
rék, lelkes fiatal ember... talán még el is 
tudja találni a témát... kitalálja a cim után... 
(Szorongva nézi.) 

l f j u (reménykedve): Ó . . . és ha ki is ts> 
lálnám... 

Férj (kegyesen): Ha kitalálja... Ha el tudja 
találni, nem fogom letagadni, hogy eltalálta.» 

l f j u (boldogan): Igazán? 
Férj (kegyesen bólint): Miért ne? Hiazeo 

ha eltalálta, ugy is rá fog jönni a bemutatón,, 
hogy jól találta el. 

lfju (ragyogva): És akkor meg is Írhatom? 
Férj: Akkor meg! 
lfju: Ó, mes t e r ! . . . (Tapogatózva ) Hát a « 

gondoltam, hogy a hős nem lehet más.. csat 
egy világhírű . . . 

Férj (feszülten figyel): Vi lághí rű . . . Na?, . 
Mi?... 

Orbán fivérek, drogéria 
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Ifjú: Vi lághí rű . . . i z é . . . (Ijedten.) O r v o s . . . 
Férj (egyre izgatottabb lesz, de türtőzteti 

magát): O r v o s . . . aha . . . aha . . . közel jár . . . 
I f j ú (boldogan): Tudtam! Tudtam! És en* 

nek az orvosnak van e g y . . . e g y . . . (Kutatva 
nézi.) 

Férj: Na? Na? Várjon csak . . . Parancsol 
ogy kis pálinkát? (Tölt likőrt és itatja a fiai 
tal embert.) Csak bátran! Még egyet! Hiszen 
maga nagyon derék, tehetséges fiatal ember! 

Ifjú: Hát azt gondoltam, hogy ennek az or* 
vosnak van egy felesége . . . 

Férj (sürgetve): Na! Na! 
Ifjú: Aki nem szereti az o r v o s t . . . 
Férj: Aha, aha! Tessék, még egy pohárral! 

(Tölt újra.) 
I f j ú (boldogan): Ugy*e eltaláltam? Nem 

szereti aa orvost és megakarja csalni valakivel. 
Férj (türtőztetve magát): Hát nem éppen 

megcsalni! 
I f j ú (aggódva): Nem éppen megcsalni, d e . . . 

kísértésben van , . . 
Férj: így már inkább közel j á r . . . 
Ifjú: Mire az orvosnak egy különös. gro* 

teszk ötlete támad; amilyen csak a mesternek 
juthat eszébe! Egv olyan igazi Barom Bódog* 
ötlet! 

Férj (izgatottan): Na! Na! Csak tovább! 
(Tölt.) Igyék! 

I f j ú (iszik): H o g y . . . hogy próbára teszi a 
fe leségét . . . 

Férj (drukkolva): N a ? . . . N a ? . . . 
Ifjú: Közel jár? Óriási! Tudtam! Sejtettem: 

még pedig ugy teszi próbára, hogy . . . hogy . . . 
Férj: Hogy? 
I f j ú (tapogatózva): Hát mondjuk, hogy pél 

dául azt állítja, hogy megvakul t . . . pedig nem 
is igaz . . . 

Férj (meredten nézte, most feláll): Fiatal 
imber! Maga nagyon ügyes! Biztos, hogy ma* 
gától jött rá, mert még senkinek sc beszéltem 
erről a témáról. 

I f j ú (kitörve): Eltaláltam? Eltaláltam? 
Férj (ünnepélyesen): Eltalálta! Gratulálok! 
I f j ú (rajongva): Óriási! Gyönyörű téma! 

Hallatlan, nagyszerű téma! Ilyen igazán csak 
•i mesternek juthat eszébe! Senki másnak! A 
témáról rá lehet ismerni a mester zsenijére. 
Az orvos vaknak teteti magát, de mindent 
tud ós az asszony nem tudja megcsalni . . . 
m e r t . . . Óriás i ! . . . Ilyen téma csak a mester 
agyában születhetik . . . 

Férj (kegyesen): Ugy gondolja? Én is azt hi-
szem! 

I f j ú (félénken): É s . . . és megírhatom a ri 
portot? 

Férj (bólint): Meg! 
I f j ú (kitörve): Mester! Hogy köszönjem 

meg? Óriási! Szenzáció lesz! Rohanok a szer* 
kesztőhöz! Azonnal felveszek még hu9z ko> 
róna előleget! 

Férj: Isten vele! 
Ifjú: Mester! (Majdnem kezet csókol és eb 

rohan.) 
Férj (maga elé mered). 

Feleség (jön): N a ? Elment? 
Férj: El. És én is elmegyek, fiacskám. 
Feleség (aggódva): Hova? 
Férj (fölényesen): Hová? Hát hová mehet 

nők? Az igazgatóhoz megyek hatezer korona 
előleget felvenni. 

Feleség: Mire? 
Férj: Mire? Hát a darabomra. 
Feleség (kétségbeesve): A darabra? Aminek 

még a témáját se tudod? 
Férj (mulatva): Ugyan, te gyerek! Hát ht 

ugrottál? Hát ide hal lgass . . . Egy orvosról 
van szó, aki vaknak teteti m a g á t . . . (GondoU 
kőzik.) Ejnye e l fe le j t e t t em. . . (Az újságíró 
után rohan.) » 

(Függöny. — Vége.) 

' Ĵ»**' il1 »u»*"^* j ^ S W n ^ W ^ » 'T'nIi'T'iQi'T»! in 

Szabad szerelem, 
vagy házasság 

Az idei művészi saisonnak kétségkívül 
egyik legnagyobb eseménye lesz az az 
előadó*estély, melyet Porzsolt Kálmán, 
az Esti levelek Zsoltja fog tartani a Ze-
neakadémiában, december 6-án. Por* 
zsoltot tavaly husz zsúfolt ház hallgatta 
végig. ïdei estélyét a kiváló és népszerű 
Zsolt inindezideig a zavaros idők és a 
járvány^szünet miatt nem tarthatja meg. 
Most azonban, engedve tisztelői számos 
kérésének, a Zeneakadémia nagyterme* 
ben tartja meg rendkívüli érdekességü 
előadását, hogy nagyobbszámu közönség 
hallgathassa azt végig, mint az Urániá* 
ban, ahol tavaly husz zsúfolt ház előtt 
folyt le az érdekesebbnél érdekesebb té-
májú előadás. 

December ha'todiki estélyének műsorát 
Porzsolt főleg az aktuális problémák kö* 
zül válosatta ki. Főtémája természetesen 
a nő. Előadóestélyén foglalkozni fog a 
házasság reformjának égetően aktuális és 
megoldásra váró nagy problémájával. 
Arról, hogy szabad szerelem, vagy há-
zassá g legyen-e. A szerelem a forrada* 
lomban s a forradalom a szerelemben, a 
nők joga. szabadságharca s az Asszo* 
nyok Tanácsán kivül az uralkodó csalá-
dok titkairól s a szociális minta*államról 
fog beszélni. A részben humoros, rész* 
ben komoly témájú szenzációs előadó*est 
iránt oly óriási az érdeklődés, hogy a je* 
gyeket ajánlatos minél előbb megváltani. 
A jegyek a Színházi Életnél (Erzsébet* 
körút 29), Bárd jegyirodáiban s a Zene* 
akadémiában kaphatók, K 3—16.50*ig. 
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L m k /IZmgafa 

Régi történet. Még abból az időből 
való, mikor Holtai Jenő egyetemi polgár 
volt és kezdő költő. A történetet Ballagi 
Aladár, az egyetemi professzor, teszi ak= 
tuálissá. A Nemzeti Tanács köztársasági 
határozatát ő hirdette ki a Nemzeti Szin* 
ház színpadáról a közönségnek. Erről 
diskuráltak az Otthonban és Heltai el» 
mondta Ballagával való hajdani törté» 
oetét. 

Az ifjú Heltai már egyetemi polgár 
volt, de még nem járt az egyetemen. 
Egyetlenegy órán sem volt. Nagyon el 
volt foglalva: hol billiárdozni kellett, ho) 
verset irai 

Szemeszter végén alá kellett íratni az 
indexet. Heltait nagyon megijesztették a 
barátai, hogy ha alá nem íratja, elveszti 
* félévet. Még pedig legelőször is Ballagi 
Aladárral. 

Heltai tehát másnap felkölttette magát 
& vekkerrel. Álmatlanul és mérgesen öl» 
tözködött, el is késett. Az egyetemen a 
lépcsőn egy idősebb diákot ért utói. 

Hol ir alá Ballagi? — kérdezte tőle. 

Az index^aláirás megkezdődött. Hei» 
tai gondolta magában, hogy most már 
úgyis mindegy. Vakmerően fí is odalé* 

W) 

i h r ) 

pett a katedrához és átnyújtotta az in» 
dexet. Ballagi felnézett, elmosolyodott és 
beírta: — i\agyon szorgalmas.. . 

A c s i p k e b l u z 

— Jöjjön velem. — felelte az. — én is 
odamegyek. 

— Jól elkéstünk, — folytatta Heltai, — 
vájjon Ballagi fenn van már? 

— Mire odaérünk, fenn lesz. 
mentek tovább a lépcsőkön. Egy te» 

ïexnbe aztán bementek. És Heltai meg» 
lepetve látta, hogy az idős diák egyene 
sen megy fel a katedrára. Ballagi volt. 

Színésznő akart lenni mindenáron, 
És oly szép volt, mit mondjak, mint egy álom. 
Ö kis növendék volt, én kis volontör, 
Ki pennát rágva főt makacs soron tör. 
A múzsákkal sem voltam én haragban. 
Ha bánatom volt, verseket faragtam. 
És bánatom, az mindig volt, temérdek, 
Hisz' költő voltam, senki meg nem értett. 
Gyűrött ruhával és szakadt cipővel 
Sétálni sem mehettem én a nővel. 
S bár akkor ritka pénz volt meg a bankó. 
Ezrekkel kinálta már sok fajankó. 
De öt nem szédítette senki, semmi, 
Művészetével vágyott nagyra menni. 
S mig én fogyasztám epedőn a tintát. 
Hévvel szavalta Júliát s Melindát. 
Húszan szerették s fütyölt mind e húszra, 
De egyszer kedve jött egy csipkeblúzra. 
S mert véletlenül volt egy bankjegyecském. 
Feljött velem egy őrüli nyári estén. 
Mellemre búit, az arca tüz meleg lett 
És tikkadt szájjal súgta, hogy: szeretlek. 
Könnyezve nézet széjjel kis szobámon 
És tudtam már, hogy többé) sohse látom. 
Azóta tíz év múlt fejem felett el. 
Korán fekszem már és korán kelek fel. 
És végre, tegnap este újra láttam, 
Nevetve állt a szinház kapujában. 
Körötte sok száz hü rajongó állott. 
Csókot dobáltak rája és virágot. 
És néztem öt távolról, könnybenúszón 
S. rád gondoltam, szegény kis csipkeblúzom. 

Gács Demeter. 
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M O Z I K R O N I K A 
A rovatot vezeti: LAJTA ANDOR 

A Csitri 
{A Star 4 felvonásos filmujdonséga. Film* 
re irta: dr. Forró Pál, rendezte Stein Jó* 

zsef, bemutatja a Corso nov. 25*én.) 

Annak idején, amikor a Csitri Varsái 
nyi Irénnel a főszerepben szinre került, 
j premiéren és az ezt követő estéken 
valóságos népáradat töltötte meg a Vig« 
szinház nézőterét. A Csitri azóta bejárta 
a világ összes színpadait és most vü 
szontlátjuk ezt a bájosan kedves, nagy« 
sikerű vígjátékot filmen is. A Star mü* 
vészgárdája és Stein József főrendező 
mindent elkövetett, hogy a Csitri filmen 
is meghódítsa a világot. A kis Colette 
szerepében Lóth lia, a Star művésznője, 
igazán nagy és művészi sikert ért el. Já= 
téka és alakítása biztató jelenség arra, 
hogy amint filmjeink előtt megnyílnak 
az jnternationális vámsorompók, Lóth 
lia a legemlegetettebb filmprimadonnája 
lesz a mozivilágnak. A szerepe rendkis 
vül hálás. A Csitri egy bűbájos 16 éves 
lányka, teli zengő fiatalsággal, akit agg<= 
szűz nagynénje egy félszeg filozopter 
feleségeül szánt. A nagyszerűen feiépi« 
tett Star=darab mindvégig izgalmasan éra 
dekes. Egymást érik benne a leghatáso* 
sabb jelenetek, a kiállítása pedig any«  
nyira tökéletes és annyira művészi, hogy 
az ember szinte csodálkozva figyeli meg 
benne azt a fölényt, amely fokróhfokra 
jellemzi a S/ar*képek teljesen tökéletes 
haladását és a jogot, hogy a Star biztos 
sikerrel veheti fel a harcot a filmek vi» 
lágversenyében. Lóth lián kivül ugyan« 
csak hálás és pompás szerep jutott Gál 
Gyulának, a Nemzeti Szinház kitűnő 
tagjának, aki az öregedő festőművész 
szerepében klasszikus alakítást nyújtott . 
Félszeg szerepében Békeffy László íb 
sok»sok derűs percet szerzett a közön* 

ségnek. A Csitrin kivül bemutatja » é g 
a Corso a Bűnös lelkek cimü rendkivüí 
izgalmas 4 felvonásos drámát is. Az elő» 
adások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek ••• 

MOZITANACS a neve annak a t es t» 
letnek, amely a filmkölcsönzők, mozgót 
szinháztulajdonosok és mozi alkalmazot-
tak bizalmi férfiaiból alakult. Amig a végi 
leges „Mozitanács" meg nem alakult, ad» 
dig a mostani ideiglenes tanács mtézk& 
dik a hatóságoknál a mozikat érintA 
ügyekben. 

HEDDA V E R N O N , a közkedvelt mo 
ziprimadonna Berlinben spanyolnáthábaíí 
megbetegedett. A kiváló művésznő, aki-
nek az állapota most már annyira javult 
hogy aggodalomra nincs ok, egy bérli®, 
szanatóriumban várja teljes felgyógyul* 
lásá t 

A „BOB HERCEG", melynek pazar ki? 
állitása feltűnést fog kelteni, dec. 
jelenik meg a Corsóban. A szereplők a 
következők: Zala Lili, dr. Erdélyi Gézs, 
Petheő Attila. O. Késmárky Nóra, Já* 
szonyi Ria, Vendrey Feren«, Boros Géz»-
Dénes Rózsi. 

MOZI ÜZENETEK. 
Sz. Rusa. K. Juci ismeretlen előttünk, — P. 

Mimi. Tessék egészen bátran fölmeanl, nere 
fogják kinevetni, különben olvassa cl a Szin» 
házi Élet mult heti számában közölt ŐZCJIC 
teinket. — Assunta. 1) 1915. óta játszik fB 
men. 2) K'b. 35 éves. 3) 4) Nem tudjuk. 5) 
Nordisksfilm Co., Kopenhága. — J.'né, Buda* 
pest. Lehetőleg Írógépen leirva szíveskedjék 
bármelyik nagyobb fővárosi fikagyárhos: 
benyújtani. — G. Aranyszív. 1) Nerdáskefiln 
Co., Kopenhága. 2) Kb. 35 éves. 4) 5) Neu» 
tudjuk. Majd írunk neki és megkérjük, irja 
meg nekünk életrajzi stb. adatait . — Kűri 
Rosen. Olvassa el „G. Aranyszív" cimS üze» 
netünket. — L. Margit Ugy a szerződtetése, 
mint darabja benyújtása tekintetébe» bizr.lom«, 
mai fordulhat bármelyik nagyobb fitagyéAoa, 

Kevés, aki szinészszé lett, 
Tudja: mi a szinészélet; 
Hiú ábránd, színes álom . . . 
Egy szivárvány, mesesvárrom. 
Mindig elérhetni véled, 
Mig a légben el nem széled. 
Lovaglás a napsugáron, 
A napot bár el nem é r e d . . . 
Nem vagy más, csak tarka álóin. 
Bohémia, szinészélet! 

Dr. Brédf MMú* 
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A rovatvezető micdea kúdéire válaszol 

Ttd fényes arc. ö n a múltkor azt irta, 
aogy Esiros az arca. Miután nem igy van, 
aem tudom elképzelni, hogyan lehet fé=> 
nyes. Próbáljon poudert használni. 

Szöszi. Mivel az ön által használt ke* 
ttőcsöt nem ismerem, a kért szert nem 
aidom ajánlani. 

Torkos Mizzi. 1.) Mossa be egyszer a 
gyógytárban kapható Hydrogen hyper» 
oxyddal az arcát. 2.) Kenje be este az 
orrát 2Yi % Jódkadmiumos kenőccsel, s 
.reggel hig alkohollal mossa le. 

Rövid haj. Valami gombás megbetege« 
iés ez. Sürün kell mosni a haját, lehető-
leg sok szappannal. S a baj el fog múlni. 

Sanyi. Mossa le naponta egyszerűkét» 
szer az arcát benzinbe mártott vattával. 

Szegedy Ro.isy. 1.) Mossa meg minden 
i—3 nap a haját egyszerű meleg vizben 
szappannal. 2.) Nem lehet. 3.) Nem les 
'aet. 4.) Kefével mossa a körmét s esz-
közzel ne tisztitsa. 5.) Stomatin. 6.) Aph* 
rodicia Dankowszky. 

Szégyen, öntsön össze egyenlő meny« 
oyiségü petroleumot s olajat s ezzel neds 
vesitse be a hajat. Aztán kösse be 10— 
12 órára a fejét flanell kendővel. Másnap 
mossa meg a fejet szappannal s tneleg 
vízzel, s sürüzze ki a hajat többször ecet-
be mártott sűrű fésüveL 

Váczi olvasó 555. Olvassa el Torkos 
Mizzi jeligéjű üzenetünk 2.) pontját. 

Vicsay Erzsóka. Olvassa el Torkos 
.Mizzi jeligéjű üzenetünk 2.) pontját. 

Stella. 1.) Mossa a haját minden héten 
a következőképpen. Nedvesítse meg lans 
gyos vizzel s aztán szappanszesszel ver» 
jen a haján nagy habot, melyet bő lan= 
gyos vizben öblítsen le. 2.) Nem hiszem, 
hogy el lehetne őket tüntetni. 3.) Bizo* 
ayos massage-zsal, melyre meg kellene 
tanitanL 

Románc 21. 1.) 3% Hydrargyrum prae* 
cipitatum albumot és Bismutum subnitri* 
oumot tartalmazó kenőcsöt. 2.) Olvassa 
Miivésenő jeligéjű üzenetünk 1.) pontját. 
3.) Mosea be Hydrogen hyperoxyd=oldat* 
tal. 4.) Az 1.) pont alatti kenőcs arra 
fS jó. 

Szilvia. Dankowskyíféle Apbrodicí*<*erd 
met. 

Művésznő. 1.) Kenje be esténkipl w. 
orrát 2H%«os Jódkadmiumos kenőccsel 
s reggel mossa le hig alkohollal. 2.) K á t 
rányos szapannal mossa le a kezét. 3-.) 
Nem ártalmas. 4.) Mosdás után még 
nedvesen kenje be az arcát csipetnyi va; 
selinnel s csak aztán törülközzék meg. 

Bocika. 1.) Mossa le a nyakát Hydro 
gen hyperoxydíoldattal. 2.) Mossa meg 
az illető helyet minden nap hig formalio 
oldattal s használjon oda salycäsa-vas 
poudert. 3.) Mossa le a homlokát ntiponte 
egyszer benzines vattával. 

Olly 21. 1.) és 2.) Mossa le az arcáí 
naponta egyszer benzines vattával. 3.) 
Dankowskysféle Aphrodiciascrém. 4.) Ho! 
izzad? 

LEGÉRDEKESEBB KÖNYVEK 
Kaphatók a Színházi Élet boltjában, VII , E f 
zsébetskörut 29. Portó egy könyvnél 6® fitté» 

több könyvnél 1 korona. 
Mólnál F.: Andor — — — Ara 1Í.5C K 
Barbusse: A pokol — — — Ara 15.46 K 
Biró Lajos: Haldokló ország — Ara 8.80 K 
Drasche=Lázár: Egymás közt — Ara £.9® K 
Farreère: Nyugati ' bestiák— — Ara K 
Anatole France: Szilfasoron — Ara 8.80 K 
Kaffka Margit: Állomások— — Ara 11.— K 
Jászai Mari: Szinósz és közönség Ara 11.— K 
Lakatos L.: Hamupipőke — — Ára 8.80 K 
Móricz Zs.: Szerelmes levél — Ára 11.— K 
f Török Gyula: Zöldköves gyiirii Ára 13.23 K 
f Török Gyula: Borban. 2. kötet Ara 13.20 K 
Wilde O.: A szépség filozófiája Ara 8.80 K. 
Wohlbrück: Barbárok— — — Ara 8.80 K 
Mathers: Jön a rozson át. 2 köt. Ára 13.20 K 

a "Színházi Elet" 
boltjában 

j£r 

Du- Dame K ü.— 
Íja hemme M<id>>n>e K K>.— 
» <• Mmie in Wi.'n . . . K ő 5 0 Piakttciie vloden ... K K.B0 
i>a* iieuo Root,-Album K 8.H0 

sclli' Blusen K 8 0 

Frzsébet-körut 29 PO'iTÓ ÖLT-ÉG <« F.LLÉH 

Szép csak agy 1 esz, ha t ^ í x S t ^ " ' 

D I D O *5~ 
paúext éx krémet használ 

KÉJHS _ UINDBNOtT 
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Intimitások 
Langer Samu bácsiról 
interjúm az operaházi statiszták 
nesztorával. 

ó, nyájas közönség, ki beülsz az Opes 
raházba, hogy végig élvezed az előadást, 
csak a nagy hadvezéreket veszed észre. 
Látcsöveden csak az ő arcukat, mozdu» 
Üataikat kémleled, s miközben füledet 
lágyan nyaldossa a muzsika, megfeledke» 
zel a közkatonákról. Vájjon láttáLe már 
olyan halandót, aki azzal ült be a néző; 
térre, hogy: na ma megnézem Langer 
Samu bácsit, hogy feszit a Zsidónőben, 
mint tiszt, amikor keresztülvezeti az 
őrséget a színpadon és ezért a hősnőt, 
vagy hőst esetleg megmentő nemes cse» 
iekedeteért mindössze négy papírkorona 
úti markát? Bizony kinevettek volna. 
Még hozzá csúfosan. Csúfosan pedig 
azért, mert maga Langer bácsi kacagott 
volna a legjobban azon, hogy akad olvan 
kétlábú, aki azért megy az Operába, 
hogy. őt láthassa. Mert ő ingyen is meg» 
tekinthető. Persze nem színpadon, ha? 
nem „civil"=ben. Csak jöjj velem és 
nyiss be az István»téren levő Arnstein» 
féle dadaelhelyeződntézetbe, ahol tizen» 
nyolc éve üzletvezető — nappal. Mert 
este egészen odaadja maíát a müvészet--
nek. Fgészen bátran nevezhetnék Scliö» 
berl Samunak. 

Rencíkivul nyájasan fogad. Kérdé» 
sünkre a kivetkezőkben adja elő opera-. 
há:;i karrierje történetét: 

Már 1888 óta statisztálok az Opera-
háznál, tehát pont harminc éve. Tizen« 
nyolcéves koromban kezdtem s azóta 
szakadatlanul minden előadáson részt 
vettem. Csaknem minden nagyobbnevü 
énekessel játsztam már. Az összes ope» 
rákat betéve tudom. De nemcsak ope» 
rákban szerepeltem. Táncoltam is. A 
kilencvenes években nagy sikert aratott 
és vagy háromszázszor szinrekerült „Ex» 
celsior" cimü balletbcn egy ördög szere» 
pében léptem föl. Ezért előadásonként 
tizenöt koronát kaptam. Azóta sein ke» 
restem ennyit egv estén. Végig éltem 
az Operaház fejlődését. Az elmult har-̂  
mine év alatt, az utolsó négy heíet ki» 
véve, sohasem hiányoztam. Pedig at 
Excelsiorból harmincöt próbát kellet? 
végig csinálnom, mert a balletmester 
nem volt megelégedve a táncosokkal. Az 
utolsó négv héten is csak a spanyolnát» 
hától való félelemből, meg az üzlet miatt 

maradtam el. A zeneszerzők közül Gold 
markot ismertem a legjobban. A fiam 
hangja tenor. Érces. Szép, meleg hang. 
De ő sem használhatná ki a torkát. 
Kereskedő. Huszonkét éves. Fizetésem? 
Három korona előadásonként. A leg» 
több, amit kaphatok, négy korona. Ak; 
kor rendszerint néma szerepeket ját» 
szom. Kedvenc darabjaim? Egy kivételé» 
vei a régiek közül valók. Bajazzók, 
Trubadur, Zsidónő, Bohémek, Aida. 
Sába királynője. Az ujabbak közül egye» 
dül a Makrancos herceg. 

A cselédek áhítattal hallgatják Langer 
bácsi szavait. Bucsuzunk. Miközben ki» 
kisér, valami indulófélét dúdol. Azt hi» 
szem, Hunvady László. Vagy más va» 
lami keserüvizre emlékeztető operából. 

Ivor Dénes. 

Könnyek• 
Én szőkeségem, rámborult az este, 
S nem ád nyugalmat már az este sem. 
Én eltűnődöm, messze révedezve 
És nem tudok aludni, kedvesem. 
Szivemre törnek régürégi vágyak 
És látok egy sugárzó színpadot... 
De jaj! egy perc csak s újra itt a bánat 
És újra. újra egyedül vagyok! 

Az évek fájnak, melyek tovaszálltak. 
Egész hiába, egész üresen... 
Tizennyolcéves, boldog ifjúságnak 
Piros lángját hiába keresem. 
Pernyévé égett, zugó, vad viharban. 
Sok kinos, gyötrött, hajszolt éven át. .. 
Pedig én csak komédiát akartam, 
És nem Kothurmist, nem tragédiát. 

Mi, drágám, együtt indultunk a pályán. 
De hívtak, — mentem, — s elmaradtam én. 
És, szőkeségem, furcsa tán, de fáj ám. 
Hogy végzett és színésznő lett idén. 
Oly jó lett volna... valahol vidéken 
Együtt játszhattunk volna, ó, talán ... 
És részegülten izzó lámpafényben 
Bódultunk volna forró taps zaján . .. 

Oly jó lett volna... jaj, de mind hiába! 
A sors sodorja életem vizétI 
Most rímelek egy kis padlásszobába 
S kis lámpás sárgás fényéi hinti szét. 
A színdarabnak tán épp most a vége. 
Amelyben játszott este, angyalom. 
Talán pezsgőzik s cigány húz fülébe, 
Míg hánykolódom kemény ágyamon ... 

Olasz front. Bródy László. 
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Ujabb sátidrofok 
1. Regényrészlet: 
Távol sik. Álom. Odale eladom olá 

kislovái. 
Visz erőd, s enyém e leleményes, dőre 

szív. 
Péter, gyere már rá, mer egyre tép. 
Vagy a következő pályázati feltétel: 
Akit Apolló'hév öl, övé Holló-patika. 

(Ják István, Budapest.) 
2. Saját nevével pályáz Szombathely* 

IÖI Rekker Anna. 
3. A Sári irása sebes. (Rosenberg Relli. 

Ungvár.) 
4. Ólmos eső őse Somló. (Kallós Pál, 

Budapest.) 
5. A bálna irama. — A Marian lába. 

(Varga Miklós, Budapest.) 
6. Sok a tyúk, kutya, kos. (Kollár Já* 

nos, Szabadka.) 
7. Üde nedii. (Szabó Rusa, Budapest.) 
8. A hajós sóhaja. (Sonnenfeld Ilonka, 

Budapest.) 
9. S im: engem visz a sziv, meg nem is. 
Kegyelmes apa sem legyek? 
Erő! Te régi igéret őre! 
Vagy a következő kézitusaddáltás a 

szerb háborúból: 
Éle fel! Kezek lefelé! Arcára! Arra a 

rácra! (Bonin Marianna, Budapest.) 
10. Te szépész! A Gótnén tóga: szépé-

szett (Paprika Irma, Kiskunhalas.) 
11. E két apacs a csapat éke. (Róna 

Zsigmond, Budapest.) 
12. lnotán recseg a galy im! — Mily 

agg e Csernátoni! (Tönce Emma, Buda= 
pest.) 

13. Mesedédapa, elvisz a hő! — Oh, a 
sztv leapad, édesem! (Varga Sándor, Sze* 
rencs.) 

14. Somlár álmos. (Fülöp Irén, (Buda; 
pest.) 

15. Te isten, ez üzenet siet! (Szálka 
Margit, Besztercebánya.) 

16. Pali te, hizom! — Mozihetilap. (Róz; 
mann Viktor, Budapest.) 

17. Amerre a vágy visz, a sziv gyáva 
erre ma. (Kádár Klára, Budapest.) 

18. Efelé e szalon, olaszáé élete? (Keller 
Böske. Budapest.) 

19. Csirke, nye krics! 
Tót, láttábe sós tavat? Sose láttál, tót! 

(Brenner Hugó, Vajdahunyad.) 
20. Galli csitri szeme szirti csillag. (Ab 

bert Gerő, Budapest.) 
21. Kis özem, a mező sik! (Schreiber 

Frigyes, Eger.) 

22. E pék Anna péke. (Kalmár Eta, 
Budapest.) 

23. Kosári Emi — ime írások. (Ladá--
nyi Mariska, Budapest.) 

24. Egy forradalmi szózat: Ahál Hajrái 
Jutni el révbe a vágy! Visszafelé: 
Gyáva ebvér! Leint uj árja! Haha! 
Tisza halálára: Erre visz konok 
sziv, erre. (Alföldi Jenő, Sopron.) 

25. A rátz nép pénztára kék. (Farkas 
Kata, Adony.) 

26. Regény töredék: 
Távol sik. Alom. Odale eladom 
olá kis lovát. 
Egy kémnő sürgönye: 
Az ir öl. Ködlő e vidék. Kédive 
öldöklő. Riza. (Ják István, Buda* 

pest.) 
27. Sebes a sah hasa. (Fried Jenő, Buda--

pest.) 
28. Minden rikordot meghalad Hajnal 

Jenő, aki egy levélben nem kevesebb, 
mint száz sátidrofot küldött Szerencsről 
Például: 

Két régi adoma, amoda Ígérték. 
A kabinét ura a ruténi baka. 
Egy sem somogyi gyomos mesgye. 
Enyém e rőf irás, Sári főnyereménye. 
És még kilencvenhat jobbnálíjobb. Kár. 

hogy helyünk nincs rá. Mindenesetre 
Hajnal Jenő a kör beltagja lett. A többiek 
is mind bejöttek a kültagválasztáson a 
következő beküldőkkel együtt: Londesz 
Rózsi, Budapest. Osuszth József, Buda-
pest. Politzer György, Lőrinczi. Fuchs 
Ferenc, Beregszász. Spirer László és Ep 
stein Béla, Budapest, Krausz IIa és Kál 
mán Illés, Debrecen. B. Irsay Katinka, 
Balatonfüred. Berkes M., Eger. K. H.. 
Ungvár. Baneth Sári, Budapest. Honig 
Margit, Budapest. Bergl Imre, Budapest. 
Guthi György, Budapest, Káldor Magda 
és Ferenc, Budapest. Sugár Lilly, Buda* 
pest. Löwy Sándor, Budapest. Leiters* 
dorfer Pál, Budapest. Pártos Imre, Szat* 
már. 

A tagfelvételt a következő számba» 
fejezi be az Ótidrof*Kör. 

A színművészet édes nyelvünk egyik véd 
bástyája, nemzeti művelődésünk egyik szent 
csarnoka. Klestinszky László. 

» * » 

A színháznál sem a dicséretet, sem a gán 
csot ne tessék komolyan venni! Egyik sem 
őszinte. Várady Antal. 



44. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Egy régi köztársaság 
A magyar színészet története érdé» 

ües ée meglepő adatokkal fog szolgálni 
ikörül, hogy a köztársasági eszme ré»  
4ee«régen egész kis szinészi körben 
megvalósult, habár rövid időre is. 

Akkor 1815»öt írtak és a debreceni 
színtársulatnak nagyon rosszul ment a 
dolga; Fortuna istenasszony elvonta ke» 
gyét úttörő szinészeinktől, — a lelkes 
,'sapat tehát nem tehetett mást: kény* 
oelen volt íeloszlani. Ekkor ott terem 
köztük egy jogász»ífju, ki sokat járt a 
Rondella^szinházba és neki is kedve ke« 
rekedett Tháliát szolgálni; rögtön újjá* 
szervezi az elcsüggedt csapatot és az 
uj társulatot „Köztársaságinak keresz» 
reli el és ő maga kormányozza ügyeit. 
Játszanak előbb Nagykárolyban, Szat» 
márott, Nagykállón, Komáromban, hol 
annyira megkedvelték az igazgatást, mi» 
szerint a vármegye megengedte egy uj 
színkör építését és ezzel az állandó le« 
telepedést is előmozdította. Ennek a 
Köztársaságnak egészen romantikus cél» 
jai voltak: közösen osztozkodtak a be» 
4yült jövedelmen, függetlenül cseleked» 
tek ügyeik elintézése körül és a téli hó-
napokat kivéve, sehol meg nem tele»  
pedtek állandóan. Balogh igazgató kü» 
iönbem nagy ambíciót talált abban, 
bogy a köztársaságával faluhelyeken 
hirdette a kulturát, — e tényét azzal 
magyarázta, hogy: „a város úgyis mű» 
veit, a városinak nem köll tanítás, de 
műveljük a falut, mert annak sohasem 
jut ki a szellemi élvezetből!" (Ma is ugy 
állunk még, hogy előbb a néppel kellene 
aegszerettetni a kulturát.) 

Balogh István agilis és találékony 
köztársasági igazgató volt. Megtörtént, 
hogy Kisfaludy Károly „Ilka" cimü da» 
rabjára kevesen voltak kíváncsiak, mire 
i jó öreg mindenek ámulatára másnapra 
megint csak az Ilkát adatta elő — per»  
sze üres ház mellett. Ráköivetkező na* 
|>on feltűnő betűkkel fordult a ,,mü» 
v-észpártoló" közönséghez a szinlapon, 
mondván: „Tisztelt lakosság! Ne okos» 
kodjanak! Addig más darabot nem 
kapnak, mig „likát" végig nem néz-
ték!'' . . . Ez hatott; estére „tömött" ház 
tapsolt az élelmes igazgatónak . . . 

Baloghot is utóiérte a nemezis. El»  
kedvetlenedett és a Köztársaság felosz» 
Wtt. 

Er6di Jenő. 

HALLÓ, MI ÚJSÁG? 
BEREGI OSZKÁR ELŐADÁSA A ROYAl 

APOLLÓBAN. November 10»én, vasárnap 
délelőtt ünnepe volt a Nemzeti Színház íöi-zs»-
közönségének, mert hiszen nagyrészt ennek a 
színháznak a közönségéből rekrutálódnak Be» 
regi nagyszámú imádói. Ezúttal ' ismét sikerüli 
a Színházi Élet hangversenyirodájának többet 
nyújtani , mint amennyit hirdetett , mert aa 
újságokban és plakátokon hirdetett rendes» 
műsoron kivül, mely a forradalmi költők niür 
veiből állott, sorompóba lépett két jónevü 
zeneszerző is. Az egyik Grósz Alfréd, a má» 
sík dr. Ferenczy Gyula. A forradalom ihleté* 
ben megzenésítették a forradalom legszebb éa 
legmegkapóbb költeményeit. Beregi Oszkár 
frenetikus tapsok között szavalta el melo» 
drámai beállítással Várnai Zseni versét, Fer  
renczy Gyula személyes kísérete mellett és 
ugyanilyen nagy siker koronázta Győri Illés 
István „Ncphimnusz"=át, melynek a szöveg* 
hez teljesen illő és a Marseillaise motívumaira 
irt zenéjét Grosz Alfréd szerzette és kísérte 
zongorán. Vastapsnak is beillő lelkesedéssel 
jutalmazta a közönség Kiss József „Knyáa 
Potemkin" cimü versé4, 

NAGY ENDRE KONFERANSZ'ESTELYE. 
Nagy Endrének hosszas viszontagságok után, 
a forradalmi események következtében több« 
ször elhalasztott konferánsz»estélyét te l jes 
siker koronázta. A kitűnő iró, akinek ezúttal 
igen nehéz helyzete volt, mert a rohanó ese» 
mények következtében nem készülhetett el a« 
estélyre, ismét bebizonyította, hogy brilliáns 
rögtönzéssel tud szellemesen és kedvesen cse» 
vegni a legváltozóbb eseményekről is. „Az át» 
festet t királyarckép" cimü szatírája kacagta» 
tóan világította meg az udvari élet intimitás 
sait. Sokat nevetet t a közönség a Matuska 
persziflázsán is. „A népszónok" cimmel a for»  
radalom alatt divatba jö t t alkalmi szónokok 
stílusát karrikirozta találóan. A „Mademoiselle 
Duplessy lencséje" cimü konferánsz pedig dió* 
héjban mutat ta be azt a helyzetet, melyet 
Magyarország részére egy győzelmes bábon» 
hozott volna. A „Mon Général" cimü, Fran»  
ehet d 'Esperevhez intézett francia nyelvű be* 
széddel fejezte be nagysikerű előadását. Nagy 
Endre november 24sén. vasárnap délelőtt meg.' 
ismétli a Royal Apollóban ezt a nagysikerű 
műsort, amelyre jegyek a Színházi Élet bolt» 
jában (Erzsébet=körut 29), Bárd zeneműkeres» 
kedésében (Kossuth Lajosm. 4.) és a Royal  
Apollóban kaphatók. 

A MODERN TÁNCMŰVÉSZETI SALON 
megkezdte működését. A tanári kar : Zöbisch 
Ottó, az Operaház balletmestere, Mareschöta 
Ferenc és Irma táncpedagógusok, Szepessy 
Vilmos, a Fővárosi Orfeum tagja, Lovas 
Gyula vívómester. Az ő nevük garancia 
a növendékek lelkiismeretes, tökéletes k i k é p 
zésére. Varietészámok tel jes beállitása. Külör> 
órák és csoportkurzusok. Beiratás: kedd, csü? 
tör tök és szombat d. u. 4—8 óra között, VI., 
Liszt Ferencstér 18. 
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SZÍNHÁZI KÉPREJTVÉNY SZERKESZTŐ! ÜZENETEK 

m 0 0 k Ä & I . 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
Horsoluuk ki. 

I. dij: Egy magyar iró színmüve. (E héten 
Gábor Andor „Majd a Vica!" cimü színmüvét 
•sorsaíjuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép. (E héten 
fCosáry Emmi fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij: Egy kotta. 
A Színházi Élet 45. számában közölt rejtvény 

megfejtése: Békehimnusz. 
Helyesen megfejtették 590*en. Szomory 

Dezső: „Matuska" c. művét Schlesinger Ilonka, 
Nagybecskerek, Temesvárim. 32. Fedák Sári 
íényképót Homonnai Emil, Csokonaim. 8. II. 4. 
Ê8 a kottát Ehrendiener Ignácné, Nagykikinda, 
Vásámj. nyerte el. 

• T*ir mi— j ifr xî 'Hj-*1"* ' Aj'̂ "1 A*1"̂ ' ® 

RfiX k a l a p o k LÉNÁRTMARGIT 
.,„.«.„ ...„M, ' , .. . Ba lapest, W„ Regi poita-
Tajif oiyam url nSk részére mos 1. II. Telefun 168—80 

K ü l f ö l d i p a r í ű m ö K 
Ajánlok legiinorriabb panümökat dekáncánt: Cint de Jtaoetsa Chevalu-r il'Or.ay, Quelque llenrá, Ambra Antique,  iatschari, Ivongaii Ii!.- K Kózsa ' onaiid.'. Hygiea Cnj pre,  thule, Vidaraecura, íieieaifS'ma, Kairoi mAnvirág, Itwija, Ideal. Khasana,lsoiil>eila, lioma, • uvardia. Uigona, Gy8«g>-7iri.r. Aknoia, Orcliiitea par ilmll 7 — K-eit d-kanként, •tinvettol. — Gyártelep: Hyvarjon & Comp. iîgytdfll  
ïzetktllléai b»lv: Gross »utlal k.v.te i haza, Buda-
písten, VII!." kcrílot, Jozsef-körut 23. nam 

P I N T E R ESZTER 
női rilaatterrate, V., Bálwány-u. 18. I. 

H ö l g y e k a r c á r ó l h a j s z á í a k 
veglepes Kiirtása villan, nya<. 9'epfl, szem-it cs, májíO't, miiessc s m a<tes ezyéb aio-tlsst&'aan ág biztos eltóvohtá-a. A lee iatá-ansabb Bẑ pie";'u>"!o-zo!t-k pos ai sz t- ti d-'se g »«*- Bin<tor»A. KrzséftkSrn» !» i m 1. Telefon 133—8? 

(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást > 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat 
rajzokat nem adunk vi**tu é* azok megőrií 

sére nem vállalkozunk.) 

U. /., Kassa. Ilyenfélét már sokat kőzőltink 
Különben nagyon érdekes. — B. í_, Kiskun-
halas. A pályázatot már lezártuk. — Néma 
1) 25. 2) Izr. 3) 26. 4) Rk. 5) 29. — L. Ly& 
1) Miskolc, Szinház. 2) Már megírtuk. 3) Ott 
nem foglalkoznak vele. 4) Csak névrokonok 
voltak. 5) Nem lehet. — S. Gábor, Reál. Nen 
közölhető. — Lujza. 1) Karácsonykar fog 
megjelenni. 2) Már megkezdődtek. 3) Sorra 
kerül. 4) Ott kell érdeklődni a színházi tit  
kárnál. — P. B. Ref. — K. D.'rajongó. 1) 189§ 
febr. 2»án született Aradon. 2) Báró Aczélsa. 
3. — Annuska, Szombathely. 1) Igen. 2) Balk 
Kálmán színigazgató. 

Elvtárs, Kolozsvár. 25 K az ára, melynek 
beküldése után cimére megküldi a Színházi 
Élet kiadóhivatala. — R.srajongó, Araá. A 
színháznál megtudható. — H. Róza. Sorra ke* 
rül. — Miskolci érdeklődő. A Színházi Élei 
Gyermekszinházának tagja. — Gimnázísta. 1) 
Rk. 2) 4) 5) Ugyanaz a családi neve is. 3) Nőt-
len. — K. József, Besztercebánya. Barossáé; 
20. — B. Lola. 1) A Színházi Élet kiadóhiv». 

»sv***» a « ' 

BENEDEK FRIDA FÜZŐTERMEI 
Kifli r-u. 93 Du»anúíi-ii. H. 

i Eriim Kozmetikai M í u í Í.k»» eltávolttán véglege en villannyal. flámlasa'ó-kura, szépia, saemőlca eltavoli asa. .Mailar siőr-vesztö, kebel-kté u, arcbimbeató. Tani lâriyok- felvéletnek. Telefos : J4l»»f 46-Sl. 
t'ifluaœi Marian Eadapssf. « . 'Uteki f i í il 

xijéiAüíZi^vat^ji^amataí'Mtz^^ 

M a n l k ű r - a H i ^ g e s I r á g g l 
• • Kiss Kató, Budapest, VI... Dohr-ft itta 1. 

J Metnyilik Ii ^ 3 Bî I I i Ü F , l i a | ä p @ l ä S 

1 S ï ï « £ i X é s K © 2 E í í e í l S i a § I m S é i e t e 
(V. I-nr. Veres t'alné utea 7 seam 

0»o(t kosra. Int. f . X n l . r j f a börfeMri» «ira, 
M,-hmed szutiin-utfó \ / P f l j P \ y t ttder, emrii b.rol 
Teleton KW-87. " " F gatOTl«ha8.Balat.-rtál 

Budapa t. Koronahcn- J c I i / tifr áŰb Fióküzletek-. Hákócxi-
e#3 u.lO. IV.CaluintSr m m * w * m ut32.U.Suda,Fi.u.33 
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Ulánái tessék érdeklődni. 2) „Arcübásev". — 
Hervadó rózsc. Nem közölhető. 

,Jiaba 8". 1) A Színházi Élet Gyermekszin» 
háza Andrássy»ut 69. alatt van. 2) Megnyilik 
nov. 30»án. — W. Lili, Miskolc. Nem jár jegy* 
ben. — L. György. 1) A Ferenc József^pályá» 
zat feltételeit megtudhatni a városházán. Ig» 
notustól. 2) A Színházi Élet kiadóhivatalánál 
megrendelhető. 3) Több ilynemű vállalat van, 
ismertebbek: Pallas, Athenaeum, Franklin, 
Singer és Wolfner, Kultura, Tevan (Békés-
csaba), Kner Izidor (Gyoma) stb. 

5. Lenke. A kérdésre e helyen nem lehet 
kimeritően és érdemlegesen válaszolni. — K. 
S. Nem üti meg a mértéket. — Poprád. Nem* 
zeti Szinház. — örnagyné, Szeged. Megkap» 
tuk. — Szegedi Rózsi. 1) A kérdezett művész» 
bő 1894. márc. 15»én született Kassán. 2) 3) 
A Színházi Élet kiadóhivatalánál meg lehet 
rendelni. 

Kis kofa. 1) Pali és Terka a nevök. 2) 
Nincs. 3) Arénasut 19. 4) 30.000 K. — M. M., 
Szalmát. Tessék az Orsz. Szinészegyesület el» 
nökségétől ideiglenes működési engedélyt 
kérni, ennek alapján azután elszerződhetik va» 
lamely vidéski színtársulathoz. — G. L. Legalább 
4 középiskolát kell végezni, ha a színészi pá» 
lyára cnajt lépni. — Pax. Tábor»u. 12. — 6'. 
Zizi. 1) Megkaptuk. 2) A leghíresebb táncos* 
«.ők egyike volt Európában. Mikor először 

fellépett a Nemzeti Színházban, lázba ejtette 
az egész fővárost. Született Bécsben 1810»ben, 
meghalt 1884»ben. Nővére szintén híres tán-, 
cosnő volt és az arisztokrácia kegyeltje. — 
Hű olvasó. Zétényben született 1897. junius 
hó 14»én. 

Kíváncsi, Újpest. Füleken született 1888 jun. 
13»án. — Kiss E., Halas. Igen, megkaphatja 
a Színházi Élet kiadóhivatalában. — Biri és 
Bözsi. 1) Rákócziíut 21. 2) József»körut 19. 3) 
Mész»u. 1. 4) Király»u. 82. 5) József»körut 17. 
— Lord Stonbury. 1880»ban született, nős; 
címe: Nemzeti Szinház. — Bzmoll. 1) Peterdi 
Andor felesége. 2) Igen. 3) Ha aktuális lesz, 
megírja majd a Színházi filet. — Szinész^ra-
jongó. 1) Olasz származású. 2) Rk. 3) Tessék 
a kiadóhivatalnál jelentkezni. 

Almásfüzitő. A Színházi Élet a nem előfi» 
zető olvasónak is készséggel válaszol a szer» 
kesztői üzenetekben. — Huszárfőhadnagy. Ez 
idő szerint sehol sem működik. — Drótostót. 
1) Király su. 51. 2) Nem azonos. 3) 16.000 K. 
4) 36.000 K. 5) 20000 K. — Börharisnya. 1) 
1888 jun. 13»án született. 2) 36.000 K. 3) 
18 000 K. 4) 20 000 K. — K. Manci, Pozsony. 
Szinésziskolába kell beiratkozni. — K. Relia. 
Nem volt színésznő a felesége; 3 gyermeke 
van. — Manci, Tatatóváros. Sorra kerül. 

16 éves Juci. Biró»utoa 6. — Magda. 1. 
Leánykorában lépett a szinészpályára. 2. Az 

H n g ^ j r ^ <II I a I • i> I ̂  ( n IM T,| t I, I I Ii I naiaua. • 

M u s z t i k a s Z©sssarais3i®Ia 
Király-sí 34. Néhai dr. Kovács vándor metódusa alwpjái, 
r ö i y a m nlorn aoiigorapedagógia legzseniálisabb vívmánya 

.MANN 
JÓZSEF 
mel füzok, fcűíőnle« 
gességek műterme 

Telefon 171-83 

• VI. , N A G Y M E Z Ó - - U T C A 28 
' I il H « I 3»»i«r«-É.r .• r- - - r * * w ^ i r r t S t u a i M i t t M m i i m m u m 

tegieç uljnyoai né.küi v i l lanyt zoléssel, e ra lMok mtplu 
és s i . bid ca 'vegl :ges oltávolitaa». m « M a l a w i « . Pautnnás, s»epM feliéi iiö kréM és pu'ler. Di ikrét Tiiléüi « l é l W 
Tanitv&uyuic foiTétptnt'k. l l n c h S i o B n l>i6vr-'«-U „Rosal!«'-
So zt lka intézet Budapest. fitrAlj-ntea SS.. 

Ç ^W p g~J I areztisztátaianságok 
O j L Eb, vr el e n csodás hatású 
• M A H p " Ü®* I "S" a Töröli rózsa arc-
fiWlíi II™ í l ! T kenőcs. Szépeknek 
l a m ^ l V kincs, tisztátlan ar-

cuaknak nélkülöz-
hetetlen. Kapható : 

RAGZ6Y, JÁNOS 

m i m m m á s M E m m 
Felmosás, ondoiálas, fésüléssel e g y ü t t : 
K 3 . - , E rös ondolàl s fésüléssel e g y ü t t : 
K 2 . - . Manikür . — I lâday-utca 8. szám. 

t tégely . . . . 12 kor. 
3 tégely .. .. 30 kor. 

kozmetikai laborató-
riumában, Kiskun-
halason, 77 . sz. 

Olcsó a selyemkahát 
és s e lyemhar i snya j av í t á sa , mert 
csak n é h á n y k o r o n á b a kerül 

Terézvárosi har i snya jav i tó 
V I I , k f r . , K i r á l y - u t c a 8 0 . sz. (Ki rá ly « l i n h á l z n l s i remben) 

1 / u i t n e r n é é s /odrds -terem , , 
Telefon 59—82 \ 0 / 7 2 0 / 0 / 7 2 / / Z Ő 
(Rút kai Margit) Budapest, Váczi-u. 20 



* SZÍNHÁZI ÉLET 47. oldal 

almanach jövő hónapban jelenik meg. — 
S. Ferenc, Garayiu. Nem jelent meg nyomta» 
tásban. Kézirata a Belvárosi Színház igazga« 
fcóságánál van. — Történelmi napok. 1. Soha. 
2. Lehet. — Böske. Kassa. Sorra kerül. — 
Irén. Tessék a Színházi Élet kiadóhivatalához 
fordulni. — Médi. Herczeg Ferenc 1863 szept. 
22=én született Versecen. Színmüvei: „A dolo« 
vai nábob leánya", színmű 3 felv. Előadták 
1893 máre. 10«én a Nemzeti Színházban, ez a 
darab az első évben 25 előadást ért meg. 
„Három testőr" bohózat, előadták 1894 máre. 
2.; „Honthy háza" 1896 febr. 16. „Nászuton" 
1896 nov. 24. Népszínház. „Gyurkovics lá» 
nyok" 1897 jan. 17. Magyar«színház. „The 
seven sisters" címen 1911 febr. 20-án előadták 
New»Yorkban, a Lyeeum»szinházban, Boross 
Ferike fordításában, „Az első vihar" 1899 
Nemzeti Szdnház; „Ocskay brigadéros" 1901 
febr. 8. Vígszínház; „Balatoni rege" a Víg» 
színházban adták 1902 febr. 28»án; „Bizánc", 
„Kéz kezet mos" 1903 febr. 21»én, Vígszínház, 
1904 ápr. 25 Nemzeti Színház; „Déryné ifi» 
asszony", 1907 febr. 6. Vígszínház; „A kíván« 
dorló" 1909. (Az Akadémia Vojnits»dijjal ju» 
talmazta); „Éva boszorkány" 1912 máre. 22.; 
„Az ezredes" 1913 Magyar Színház; „Karolina, # 
vagy egy szerentsés flótás", vígjáték 1 felv. 
1916 nov. 18. Modern Színpad, (századszor; 
1917 febr. 14.); „Kék róka" 1917 jan. 13. Víg» 

színház; „Péter és Pál", vigj: 1 felv. 1917 okt-
12. Apolló Kabaré; „Árva László király" 1917 
okt. 26. Nemzeti Színház; és a legújabb mun-
kája: „Tilla". 

F. /., Pozsony. Előfizetése 1919. jan. 31«én 
jár le. — Kis okos. Fabinyi Kató játszotta. — 
Izuka. Eger. 1) Családi és színpadi neve ugyan; 
az. 2) Rcf. 3) Nőtlen. 4) Nincs. 5) Ha aktuális 
lesz, megírja a Színházi Élet. — V. Lóri. Nem 
vőlegény megnyugtathatjuk! — Vita. 1) 
Beregi Of-zkár játszotta. 2) À Corvin«fihngyár 
tagja. 3) Aranyember Noémi szerepében. — 
Cica. 1) Még nőtlen. 2) 3) Rk. 4) Arcképüket 
a Színházi Elet kiadóhivatala árusítja. 5) báró 
Madarasi»Bcok Gyula. — Erdélyi kis leány. 
1) Nem volt színésznő a felesége. 2) Tavaly 
halt meg. 3) 3 gyermeke van. 4) Nem színész-
nő. 5) Többen vannak. 

A. F., Rozsnyó. A Színházi Élet kiadóhiva 
talában a következő uj kották kapn'atók: A 
szép Saskia, 2 füzet, ára 12 K, Gróf Rinaldó, 
szintén 2 füzetben, ára 14 K, Majd a Vicá«ból 
kapható Fedák híres dala, ára 12 K. Portó 60 
fillér. — Hamlet. 1> Nem jelent meg. 2) 1000 
K«t. 3) 5 évvel ezelőtt adták. 4) Szigligeti Ede 
irta. 5) Igen. — P. M.'imádó, Marosvásárhely. 
Neve nem fordul elő a lexikonban. — H—R.-
rajongó. A társulatnál kell érdeklődni. — 
P—rajongó. 1) A Népszínházban játszották 
Küry Klára volt a főszereplő. 2) Budapesten 

: â 

M I K O R E L Ő F I Z E T 

S z í n h á z i É l e t « ! 
az utalványon rendelje 
meg kotta- és könyv-
szukségleíét a „Színházi 
Él2Í:,-nél. Kiadóhivatal 
Erzsébet-kőrut 29. sx. 

Í G R Ü I 3 R I N A L D O 

1 v. K r i l y szinhâr. 
í ^ j e l en i . 2 f ű s e 
í] E 1 * b j i j á b a n VI 

nagysikerű Süirmai-cperet t jér ieic kottája 
á t a 14.— k o r o n a . Kapható a Síinházi 
. . Era:sebei k o r ú t 29. sz . Portó 6 0 fillér. 

I A S Z É P S A S K I A ! 

œ a Városi seíoKíV/í 
I w ő v e j e a k o t t á j a k 
If í í e t á ra 12 k orcii 

gyönyörű r e n í j ú Nedbal p'- e t jéitek pható a Sziubäri E l e t bo t '-íl an Két 
a. P r t> *>'1 f i l lér . 

Bélyeggyűjtők 
f M m é f i e ! 

Uevelbtl) egek a legnaRjubb ritkasá-
gokig álinndóan Í̂ ri isl v;í I^zttk imn 
P A I ' K H . I J 1 Z bólyegiigletébeii, 
B u d a p e s t , ü e i n i i i l w e l s - n . 7 

MAJD A VICA 
a M a g y a r Sz ioház u j d o n s ga, G Á 3 0 R A N D O R 
n a ï y s z e r t t v í g j á t é k a m a r m e g j e l e n t köDyya lak -
ban . — Ara 7 k o r o n a 2 6 fiüér, pos t a :ö ta r 
6 0 f i l l é r — M e g r e n d e l h e t ő a „Sr. inhá/. i É l ő t " 
b o l t j á b a n , V I I . ker . , E r z s é b e t k ö u t Í9. s z á m . 

Fedák Sári két dala 
a .,Maid aVicá"-ból megjelent 
Kapható a Színházi Élet boltjában, VII., Iirzsé-
bet-körut 29. sz. Ára 4 korona. Poitó 60 fillér. 

Uj operetUkották: 
A szép Saskia 2 I özet ára K 12.— 
Gróf Kinaldó 2 füzet ára K 1 4 . -
Majd a Vicából kót Fedák dal K 4 — 

Kaphatók a Színházi Élet boltjában : Budapest, 
VU., Erzsébet-kfirut 29. sz. — Portó G0 fillér 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
Up.V tí t' viíí£0t ét «Stétk/k uluboi « k'adíb)*a»»th»n. K 6 50 árban. Porti 65 fillér. Egy érfoljramíioi 2 tibi» jzOk éfa 
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•íaitetett 1881 febr.*ban. — Maca. 1) Kara* 
siaocykor fog megjelenni. 2) 1884. ápr. 26*áa 
nííiiletett. 3) Királyai. 82. 4) Judit a neve. — 
Varemidó. 1) 36. 2) Rk. 3) 40. 4) Nem szinész* 
vő. — Ilonka. 1) Lipót*körut 7. 2) Pozsonyi* 
«t. 4. 3) Méltóságos. 4) 26.000 K. 5) 16.000 K. 
G. Laj»s. Vendrey Ferenc. — O. Lili. Színész* 
fekoléba tessék beiratkozni. — Dieu et mon  
rnmour. Andzséló*nak ej tendő. — Műkedvelő, 
Budapest. 26 éves, 5 évvel ezelőtt lépett a szi* 
aészpáJyára. — Régi hü olvasó. 1) A Vig* 
szánkáz tagja. 2) 38 000 K. — Gizi. 1) Mind-
ketten Rákosi Szidi növendékei voltak. 2) 26 
éves. 3) Igen. 4) Nem kell táncolni tudni, de 
ooindcnesetre jó, ha tud. 5) Legalább 2 évig. 
— Druszám. Rákosi Szidi iskolájába járt . — 
Tiszavirág. 1) Nem adták elő. 2) Már meg* 
úrt»k; Vendrey Ferencet ábrázolta. — Példác 
nyonkinf vásárló. 1) 1876*ban született. 2) Rk. 
3) 1882»ben. 

Ira. 1) Az Emb'er tragédiájának premierje 
Í889. szeptemb/r 21*én volt a Nemzeti Szin* 
házban. 2 )TMegku t i*u t 51. 3) Nem vált el. 
-- 1. Béta. 1) Rákóczi*ut 51. 2) 26. 3) 30 000 
K. — V. Eti. Dióhéjban ez az élettörténete: 
1892*!>en született; Rózsahegyi Kálmán szí* 
•őszi íkóláját végezte, onnan elszerződött a 
Király*szinházhoz, majd a Modern Színpad 
iagjat volt. Innen kapott meghívást a Városi 
Színházhoz, ahol most is működik. — Tür eh 

metlen. Igen fellépnek majd a tél folyamán, 
miről hirt fogurík adni a Színházi Élet'ben. 

P. M., Kolozsvár. 1) Lengyel Menyhért. 2) 
Igen, elvált. 3) Horváth Mariska szerepét ját-
szotta. — Kató. A kolozsvári színház állandó 
vendége. 2) Évi 26.000 K. 3) Vigszinház a cime 
4) Két évvel ezelőtt. —» Saskia. Intim Piste 
mindenkor diszkrét fiu lévén: legnagyobb sajt 
nálatára nem mondhat közelebbi adatot az i l 
lető művésznőről. — Kis kofa. 1) Pali és 
Terka a gyermeke neve. 2) Arénasut 19. 3) 
Nincs. 4) Évi 38.000 K. — O. Iván. 1) 2) 
Nincs meg az adata. 3) Báró Aczél»u. 3. 4} 
Fasor 22. — Kíváncsi. 1) Tragikus szerepeke» 
játszik. 2) Tavaly hoztuk a Gólem*számban. 
3) Csak vendégszereplésre ment oda. — Aida. 
Igen, lehet, de tessék ráírni e két szót: „nerc 
közlendő". — Sulamith. Esti 300 K. — Temess 
vári baba. A Színházi Élet a nem előfizetők* 
nck is készséggel válaszol a szerkesztői iàze» 
netekben. 

A ezerkesztésért fe lelős: I N C Z E SANDOÄ 

B O K O R S Z 1 D Y g f ^ g 
B u d a p e s t , Régi p o s t a - u . 11 (Vaci-u. m»n»ttj 

LOK» MÄS58Ä (KROStFUSZ) 
áaaagüsí, liill,, usíöss-ntca 65 
?t«kok.ll.,K8 « S7, IV.,Ksk!!-ut6<WKcca-iMnetML H, VI.. Ar.fiiássy ut 10, Tetéz-!; or-*«:>», V.,rt«rm;uoa(J-!i. 1, Vili., Jór.scl-WSrut 

,1 5»ár0J rlsfl (I »gr.jibj rjipkt-Ê aí íiú. niyiii' Uíí es H Iniiltsiä  gŷ ri intcicta » 

DOUBLE DEST1LLB 
E A U D E C O L O G N E 

Kérje 
Mindenütt kapható. 

SZÉP LESZ 
«a arabôre, fiatalos Ode bájt köl-onöa 2, minden arctisstátlanságoí, «replis mái foltot, orrvirösseget, Q nrorntalanul elmulaszt aa O 

Ar any vir ág 'Krém 
Próbát ̂ gely . . . . korona Nagy tégeiy . . . 10 — liorona Hozzávaló szappan 6.80 korona Ajany virág púder , S.— korona 
«gyödül kavható a fcéseitBnél 

GERÖ S Á N D O R gyógyszer-
tárában N A G Y K Ő R Ö S 137 

ryBngyHkP«, ezBs'Ot, hamu« UIIBlX&IiaUul&I, eksiöieket wlntfenk nól .tiégáb-bin vt'sz Ncéucly Kznti «.»aei-iiztete. iludnpust, UlrAij-urei Ül. Hzliui. teréz-iemulommal szembún. — ClmrB te«.»<-l< lls.ialnl-' — rrlelo» J«ml im-í? 

V i s z k e í e g s é g e t , s ö m o r t , r u h t 
® leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch <& K.-iéle eredeti, törvényesen védet« o 

SKABOPORM KENŐCS 
Nom piszkít, téliesen sza°tal<n. Próbát gely 4 bot., nagy tégely 6 koi., c-nládi adag 15 hoi. Budapesten kapható: lörök József gyóg)S>eitáráhjn, Király-utca 12 szara. Vidékre megrendelési cira : Dr. Flesch K. tíorntm-gyegy-szetára, UySr. — .Skaboforiu'-vétlJejtyre ügyeljünk I 

okleveles aenetanáraó 
Z E N E - I S K O L Á J A 
IV., Váoil-utea 66. 

f i d 
régebbi évfolyamai mrgrende, hetö/c a 
kiadóhivatalban. VU. Er sénet kôrut 29 

„rjSÁGOZiai" ttSnyrklsJlii H nyomdai rt. BudapMt. 
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Kakkj <3fonfca Dudapesí D.5zeii-3vány óaroiía Dudapesl 

D ' E h e o n e Vica B u d a p e s t V á g ó J l l y ö u d a p e s t 
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