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Felelős szerkesztő I N C Z E SÁNDOR 

SANCHO PANSA ÉS TÁRSAI 
Vannak színészek, akik fenn állanak a 

mesterségük tetején, országosan nagy 
nevek, mindenki a legszebbet és legjob« 
bat várja tőlük, mégis akad egy-egy ala= 
kitásuk olykor, amely meglep mindenkit 
és uj szint ad nekik. 

Ilyen szinész Rózsahegyi Kálmán. 
Most a „Sancho Pansa királysága" fő« 
szerepét játssza. Ez a főszerep legalább 
akkora, mint az összes többi szerepek 
együttvéve, ha ugyan nem több. Fizikai 
teljesitménynek is óriási, hát még müve* 
szinek. Egy hosszú darabot keli végigbe« 
szelnie, az egész estén át betanult mon* 
datokat kell mondania, ami még a gya= 
korlott szinészi memóriának sem gyerek« 
játék. És ezen a fizikai mutatványon lui 
jön a nagyobbik kötelesség: a művészi 
alakitás. Hallatlan valami egy ilyen mun= 
kát kedéllyel, közvetlenséggel, könnyed« 
séggel győzni. A Rózsahegyi sokat emle« 
getett közvetlensége itt csinálta a leg« 
nagyobb vizsgát. Ez az ember a feje 
búbjától a lába ujjáig szinész, azt lehet« 
ne mondani: csupa szinész. Valami im« 
pozáns van abban, hogy miután másfél 
óráig már beszélt, fáradt, dolgozott, ala« 
kitott, végzett és olyan munkát, amely 
példátlan fáradságát jelenti a több felé 
igénybe vett türelemnek, akkor még 
olyan üde humora, olyan friss gesztusa, 
olyan egyszerű könnyedsége van, mintha 
csak most kezdte volna az egészet és ez 
is csak mulatságos gyerekjáték és pasz« 
szió volna a számára. Ehhez aztán még 
hozzá kell adni a tiszta művészi értéke« 
ket: a dúsgazdag kedélyt, a bőven patak« 
zó őshumort, és minden egyebet, amit 
nálunk ő csinál legjobban. 

A Nemzeti Szinház általában büszke 

lehet erre az előadására. Ivánfi, a kitűnő, 
Ízléses és biztos kezű rendező impériu« 
ma alatt csupa talpraesett, kitűnő alaki« 
tás sorakozik a Sancho Pansa köré. 

Sugárról, a színészet friss szenzációjá« 
ról maga az elragadtatott szerző nyliat« 
kőzik ebben a számban. Gál Gyula mi« 
lyen mulatságos és vidám, Bayor Gizi 
milyen fess, Rákosi Szidi milyen pokoli 
erejével dolgozik a vénkisasszony« 
humornak, milyen kedvesek és jóízűek 
Bartos és Pataki, milyen jók Kürthy 
Györgyék és délcegek Lugosi és Abonyi! 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
Sancho Pansa Papp felv. 
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Sugár, szinész 
Irta: Lengyel Menyhért. 

Sugár Károlylyal a „Sancho Pansa 
királysága" első próbáján találkoztam, 
természetesen még mindenki olvasta a 
szerepét s a rendező utasítása nyomán 
arra figyelt, hol kell állania, mikor kell 
leülni, mikor az első felvonás végső jele* 
netében megjelent Sugár s egyszerre 
grandiózusán lejátszotta Don Quijote ne* 
héz szerepét. Ügy néztem rá, mint egy 
csodára s titkos jelekkel intettem Ivánfi 
felé: mi az? . . . A rendező benne vissza* 
mosolygott: óriási tehetség! És azontúl a 
próbák külön szenzációja volt a Sugár 
színjátszása, szinte abbamaradt a próba, 
őt nézték. A szinház más tagjai is, akik 
nem vettek részt az előadásban, ha csak 
tehették, be*be néztek a Sugár és Rózsa* 
hegyi jelenetéhez. 

Sugár szinész pedig a próba után eh 
tünt. Kopott übercierjében, furcsa fan* 
tasztikus fejével, szikár alakjával elvonta 

SUGAR KÁROLY 
Don Quijote Odry Árpád felvétele 

magát előlünk s csak minap jelent meg 
ismét, uj ötlettel, árnyalattal gazdagítva 
alkotásait. Ugy dolgozott raj ta, mint egy 
festő a képén. Nyilvánvalóan mindig a 
feladatával foglalkozott, gyakran láttam 
nála könyveket, melyek Cervantesre és 
a Don Quijotera vonatkoztak. Megint 
szólok Ivánfinak, aki ugy tud örülni a 
tehetség minden jelének, mint egy gye* 
rek — mondom neki, hogy hát ez a Sugár 
nemcsak nagyon tehetséges, hanem egy 
komoly ember, aki tanul és dolgozik. 
Persze, — mondta Ivánfi — bárcsak sok 
ilyen magyar szinész volna. 

Megvallom, nemcsak magyar szin* 
padon, hanem külföldön is kevés olyan 
érdekes, lázas, különös, s gyökere mé* 
lyéig valódi alkotást láttam, mint a Su* 
gár Don Quijoteját . Feladata pedig nem 
volt könnyű, mert minden fantáziát ki 
kellett elégítenie, ahogy a sasképü kóbor 
lovag az emberek agyában él. Sugár nem* 
csak megközelítette, hanem meghaladta 
e feladatot, szóval a legtöbbet tette, amit 
szinész tehet, — saját fantázáiájából és 
tehetségéből még hozzá adott a figurához. 
Ez a valódi cervantesi lovag, ekzaltált és 
rendkivüli, bölcs és bolond, angyali jó* 
hiszemüségével és naivitásával s gazdag 
lelke fantasztikus szerelmi ábrándjával, 
melyen mosolyogni és sírni lehet egv= 
szerre. 

Sugár színészt ettől kezdve igen 
nagyrabecsülöm és meg vagyok győződve 
róla, hogy szép és rendkivüli feladatok 
várnak még rá a magyar színpadon, ö 
tudniillik az, aki el tud ugrani a földtől, 
nem kötik a naturalizmus béklyói, ég felé 
fordított feje és heves szive éreztetni 
tudja a rendkivüli indulatokat és az át* 
szeilemültséget, a fájdalmat és a szem 
védést. 

Mert ebben nagy iskolát járt ki. Be* 
tegség, mely csaknem tönkretette, az* 
után három esztendei hadifogság Szibé* 
riában, ahol a bányák mélyén dolgozott 
embertelen munkában . . . így érik a te= 
hetség, innen van az, hogy egy eddig 
csaknem ismeretlen ember, egy jelenet* 
ben a színpadra lép, s akkor mindenki 
néz és' bámul s felkeresi a szinlapon a 
nevét s megjegyzi magának jól, hogy az 
Sugár, szinész. S várja, mikor fog megint 
valami ujat, szépet csinálni. 
'"M. »III>II»I>» TJI'L I ̂ Ŵ Ĵ '1 > « ' 'I »>* * I I * I 

Játékszini alkotványnak hivták az első 
színtársulat törvényeit. (Latinul: constitutio.) 
Készítette gróf Ráday Pál felhívására Kármán 
József 1792*hen. 



5 SZÍNHÁZI ÉLET 

SANCHO PANSA I. FELVONÁSA Jelfy feh 

ta tására a herceg elhatározza, hogy tré» 
fából kormányzónak nevezi ki Sanchót 
(Rózsahegyi Kálmán), amikor jeelnti az 
udvarban urának, a láthatat lan ellenséf 
gekkel küzdő kóbor lovagnak, Don Qui* 
jo tenak (Sugár Károly) érkezését. A her* 
ceg (Lugosi Béla), a hercegnő (Tasnády 
Ilona) nagy grandezzával fogadják San= 
chot és az udvarmester (Gál Gyula) veze» 
tésével felkérik, hogy vállalja a kormány* 
zói állást. A derék paraszt először sza* 
bód.ik, de aztán az udvar nagy mulatsá* 
gára kötélnek áll és épp akkor érkezik 
meg a városba a gazdája. Don Quijote, 
amikor a herceg kinevezi Sanchot kor» 
mányzónak. Sancho ' fe lajánl ja Don Qui* 
jo tenak az állást, — úgymond — a lo» 
vag jobban megérdemli és jobban is ért 
hozzá, de Don Qui jo te nem vállalja, 
mert vár ják őt még az ellenségek, a lát* 
hatatlan szellemek — és bucsuzóul ta= 
nácsokkal lá t ja el hü csatlósát, Sanchot 
akit aztán örömrivalgás közepet te visz= 
nek csacsiján Baratariába, a kormányzó» 
ság székhelyére. A kormányzósági palo= 
tában szomorú sorsa van Sanchonak. Az 
udvarmester vezetésével az udvarnokok 

Sancho Pansa királysága 
Lengyel Menyhért uj darabja 
a Nemzeti Színházban 

Künn az életben és benn a szivekben 
jó időre megbukot t a realizmus. A való 
élet csúnya forgatagából szívszorongva 
menekül a költő, valami mást keres, a 
lehetőségek birodalmába menekül, a kép* 
zelet világába merül el. — igy ju to t t el 
Lengyel Menyhért , a Ta i fun szerzője, a 
Sancho Pansa királyságáig, eddig a gro« 
teszk vígjátékig, amelyet Cervantes köny* 
vének felhasználásával irt és amelyet 
nagy sikerrel mutat tak be a Nemzet i 
Színházban. 

Lengyel Menyhért Cervantes könyvé-
nek azt a részét használta fel, amelyben 
Sancho Pansa egyedül marad és a becsüs 
letes, kedves parasztot az uralkodó herceg 
kinevezi Barataria kormányzóság teljha* 
talmu kormányzójává. Sancho Pansa ugy 
jut ehhez a nagy álláshoz, hogy hü csa« 
csijával megválik egv időre gardájától , 
Don Quijotetól , a búsképű lovagtól és 
a spanyol nyárban unatkozó urak mulat* 
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SÁNDOR BACS1 1GÊR. Bródy 
Sándor a legjobb szívű ember a vW 
lágon, az övénél nincs megértőbb 
lélek és szívesen odaadja mindenét, 
csakhogy csupa megelégedett és 

boldog embert lásson maga körül. Van azért 
egy „ross.z" tulajdonsága is Sándor bácsinak: 
szeret Ígérni. E tekintetben sokszor túltesz 
még egykori miniszter«druszáján is, aki tudva« 
lévölcg mindent megígért. Sándor bá' csak 
szerepeket szokott ígérni. Minden színésznő* 
nek, aki tetszik neki és akit megszeret, szere« 
pet ad meg nem irt és szerepet ígér meg« 
írandó darabjából. Sajnos, a szive jobb, mint 
a keze, mert a szive valóban odaígéri a szere« 
pet, amit a keze sohasem ir meg. Viszont 
Bródy Sándor elragadtatásának szuperlativu« 
szát jelenti, ha egy színésznőnek szerepet he« 
lyez kilátásba. » 

Olyan Ígéretet azonban, mint a kis llosvay 
Rózsi a minap, még aligha kapott színésznő 
Sándor bácsitól. A kis Ilosvav, aki jelenleg 
Hajó Sándor „Az ötvenéves férfi" cimü darab« 
jában arat nagy sikereket, a kedvence most 
Bródy Sándornak. 

— írok számodra nagyszerű szerepeket, kis« 
lány — mondta Sándor bá'. 

— Igazán! — csapta össze örvendezve ke« 
zét a művésznő. 

— Van már öt szerepem számodra . . . Csak 
még nincsenek letisztázva — tette hozzá env» 
hitésül Sándor bácsi. 

állandóan kínozzák, nem hagyják enni, 
rettenetes irattömegekkel ijesztgetik, vé* 

ül egy koholt háború hirével rémitik 
alálra. De Sancho nem enged, felölti 

palástját és éjjel kimegy a városba, hogy 
megismerkedjék népével. És olyan oko= 
san, olyan szeretetreméltóan beszél, olyan 
salamoni Ítéleteket hoz, olyan szociális 
és politikai rendeleteket ad ki, hogy a 
nép örömrivalgással üdvözli Barataria uj 
kormányzóját, Sancho Pansât. Kezd a 
dolog az udvarmesterekre nézve kelles 
metlen lenni. A nép megszereti San« 
chot és nehéz lesz tőle megszabadulni. 
Ekkor azt eszeli ki az udvari népség, 
hogy egy öreg duennával (Rákosi Szidi) 
házasítják össze Sanchot és amikor ez 
se sikerül, a lándzsásokat, mint ellensé« 
get a kormányzóság ellen vezénylik és 

el is páholják a derék Sanchó't, ^talán 
meg is ölnék tréfából, _ ha a falu népe 
meg nem mentené a szeretett kormány» 
zót. Eközben megérkezik Sancho hites 
felesége és leánya és Baratariába jön a 
herceg is — és amikor látja, hogy San« 
cho milyen okosan kormányzott, kijelenti, 
hogy a tréfa valóra vált, és Sancho tény» 
leg Barataria kormányzója marad. De 
Sancho belefáradt a nagy kormányzásba 
és nincs más vágya, mint hazamenni a 
falujába és nyugodtan élni. 

Egy szerelmi történet is szinesiti a víg-
játékot, egy mór kislány (Bayor Gizi) és 
egy keresztény lovag (Abony i Géza) sze-
relme, Sancho őket is megmenti az inkvi« 
ziciótól. 

A négy felvonás -tréfáit és a tréfák mö< 
gött meghúzódó filozófiát hangos jókedv» 
vei fogadta a Nemzeti Szinház publi» 
kuma és kétségtelen, hogy Lengyel Meny« 
hért uj darabja nagy sikert aratott. 

Rózsahegyi Kálmán nagyszerűen meg» 
rajzolt Sanchóia, Sudár megkapó Don 
Quijot teja külön értékei az előadásnak, 
és Ivánfi rendezése hibátlan. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
Sancho Pansa Papp felv. 
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Gombaszögi Frida 
Szép és é jdekes asszony, akinek rész» 

ben a megjelenése a karrierje, — belelőt» 
tek az arcába. Színésznő, akinek a be« 
szélöképessége az eszköze, — golyók 
roncsolták meg a nyelvét. Ideges, köny» 
nven ijedő, gyenge nő, —• egy életre szóló 
ütést kaptak az idegei. Kedves, áldott, 
derék, szelid ember, — meg akarták ölni. 

Méltatlanabb bántalmat kevesen kap* 
tak. A szokatlanul lelkes és tüntető rész* 
vétèn látszik meg, amely tengerként hüls 
lámzott feléje, a szegény, kedves Frici 
felé, mennyire nem érdemelte meg, hogy 
bántsák. 

Hogyan lehet, hogy mégis bán to t t ák? 
Az a szerencsétlen siheder, akit már el» 
földeltek azóta, nemcsak egyéni regény 
olyan hőse, amilyen exaltált és i jesztő 
serdült i f júságot Dosztoievszki is meg« 
döbbentően rajzolt a Félkegyelmüben. 

Milyen erős és megragadó volt Gora> 

ABONYI. BAJOR 
Sancho Pansa Papp felv. 

baszögi Frida, mikor ennek a regénynek 
dramatizált formájában á leányt ját* 
szotta.) Szabó vésnökinas nemcsak indi» 
viduális valaki ebben a szerencsétlenség» 
ben, halálos regénye roppant érdekes a 
fantasztikusan peudizálható alakját 
amelynek minden gesztusa a kiemelke» 
kedés és bámultatás után való nyomo> 
rult kapkodás volt, elöntik egy általá» 
nos jelenség hullámai: a szinházi rajon» 
gásé. 

Gombaszögi Frida a legdivatosabb 
magyar művésznők közül való. Ha Ma» 
gvarország tiz legérdekesebb asszonyát a 
összeolvassa valaki, őneki ebben a név» 
sorban mindig ot t kell lenni. Nappal ér» 
dekes, szép és utána fordulni való aszó» 
szony, de szolid, szelid, kedves nő, fius 
kissé, szerény és szinte gyámoltalan, mint 
egy falat kenyér. A köztudatban mégis 
ugy élt, mint kárhozatos démon, férfiak 
végzete, körötte repkedő, boldogtalan 
lepkéket elperzselő láng, sors, gyönyörű» 
ség és gyötrődő reménytelenség felett 

SUGÁR, RÓZSAHEGYI 
Don Quijote és Sancho Pansa Papp fe'iv. 
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A Gomba tragédiája a mestersége, 
az az illúzió, amit ő ad az embereknek és 
amit azok a szinházból hazahordván, át= 
visznek az álmatlan éjszakán keresztül-
közönséges és szegény nappalukba. Az a 
dolga, hogy este illúziót keltsen. Ez az il» 
luzió annál erősebb, mennél érdekesebb 
és jobb színésznő valaki. Ö olyan erőset 
tudott kelteni, hogy a publikum illúziója 
tulpattant a normális élet zárain és el= 
csattantott egy revolvert, mindegy, mi* 
lyen nevü és milyen korú férfi keze által. 
A szeretett és kedves Gomba rémes ese» 
tének éppen olyan a képe a dolgok hát* 
terében, mint azok a kisebb esetek, ame-
lyeknek a napihirek részvétteljes Írnoka 
ezt a cimet szokta adni: hivatásának áh 
dozata. 

Harsányi Zsolt. 

A SKÁLA. Fényes Adolf, a nagy 
nevü festőművész, aJcinek az Ernst» 
muzeumban páratlan művészi sikere 
volt mostanában, az utóbbi öt esz* 
tendőben csaknem egészen elzárkó« 

zottan a külvilágtól dolgozott s még legbizals 
masabb barátait sem engedte be műtermébe. 
Bizony ideges is volt, ha zavarták munkájá» 
ban. Volt a pesti lakásának a szomszédjában 
egy bájos fiatal leány, aki egész nap skálázott 
a zongorán. Fényes bácsi tűrte ezt egy dara* 
big, de aztán törte a fejét, hogyan fogjon ki 
szomszédján, akit nem akart megsérteni. 

Egy reggel, amikor a kisasszony épen neki 
kezd. Fényes bácsi hangosan elkezdi skálázva 
danolni saját szerzeményű versét, amely igy 
hangzik: 

Skála, skála, mindig skála. 
Elég legyen ebből mára! 

Ettől fogva, valahányszor felhangzott a 
szomszédban a skálázás, Fényes bácsi nyoms 
ban rázendített, de most már szép vontatva: 

Ská . . . la . . . ská . . . la 
Min . . . d i . . . ig ská . . . la . . . 

És az ötletnek meg is lett a hatása; Fényes 
bácsi oly művészi tökéletességgel énekelte sa» 
ját szerzeményét, hogy a kisasszonyka ilyens 
kor mindig abbahagyta a skálázást s most 
már ő hallgatta Fényes bácsi skáladallamát. 

A vége az lett, hogy most már egyikőjük 
sem skálázott. Egy nap azután Fényes bácsi 
levelet kapott a szomszédjától. Csak ez a pár 
sor volt benne: 

mosolyogva elsétáló bálvány, akiről Szász 
Zoltán fiziológiai cikket ir. Hogy jutott 
ehhez az attitűdhöz a köztudat fényké» 
pező gépe előtt? A szerepeivel. Mindig ő 
játszotta a démont, a pompás tigrist, a 
szépséges kacért, a végzetes szerelmet 
keltő csodálatos példányt, akitől hasznos 
volna menekülni, de még édesebb hozzá 
futni, ha mindjár t a halálba is. Ez az ő 
színpadi démonsága öltöztette hamis, ra= 
gyogó toalettbe derék, kedves, szelid 
egyéniségét. A tizenötéves vésnökinas 
egy az ezer közül. Hányan járkálhatnak 
az országban, hány ezeren és tizezeren, 
meglett ábrándozok vagy még zöldebb 
suhancok, akik falánkul emésztett mozis 
drámák éretlen világában, banális füzet* 
regények ponyva»levegőjében vergődik a 
(Férfi életét és tündöklő álmaikban a vég« 
zetes démont, a kárhozatos kigyót, a tra* 
gikus és imádandó rosszat Gombaszögi 
Fridának ábrándozzák, pedig ő szelid, 
egyszerű és jó, szinte polgári asszonynak 
lehetne mondani. 

SUGÁR KAROLY 
i X>c. Quijote Odrv Arrw</ felvétele 

Skála, skála, gyönyör skála. 
Mért nem hallom ezt én máma? 
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Bayer Józsefnél 
A. múltnál jobban szeretjük a jelent. 

Friss és érdekes dolog, ami most történt, 
ha mindjár t kicsi is, jobban foglalkoztat 
bennünket, mint a muzeum legkorszakab 
kotóbb emlékeire való emlékezés. 

De néha jól esik a nagy könyvben visz» 
szalapozgatni. A csendes visszavonultság-
ban éldegél Pesten Bayer József. A mai 
színházi élet intimitásaiba legbeavato't* 
tabb benfentesek vájjon tudják=e, ku 
csoda Bayer József? A lexikonban ez áll 
róla: 

Bayer József szül. 1851. Baján. A 
Kisfaludy=Társ. 1888»ban tagjául vás 
lasztotta. Kiadta Déryné teljes naplós 
ját. Megírta a Magyar Nemzeti Játék* 
szín történetét, amit a Magyar Tud. 
Akadémia 200 drb . arannyal jutalma» 
zott. A magyar Shakespearestár s«ers 
kesztője. 

Déryné, Játékszín, Shakespeare . . . 
csupa színház. Bayer József a színházi 
dolgok magyar történetének szenvedélyes 
tudósa. A kedves, finom öregúr ma is oly 
fáradhatatlanul dolgozik, bámulatos fris» 
seséggel, a külső világ zajátsbaját el* 
eresztvén a füle mellett, élete müvén, 
„hogy a magyar színészet müveltségtörté* 
neti jelentősége lehetőleg minden oldals 
ról kellő világításba helyeztessék". 

Még nagy anyag: személyes élményein, 
visszaemlékezésein kivül könyvtárak, ans 
tikváriumok, vidéki levéltárak ismeretlen 
mélységéből felszínre hozott ezernyi ér* 
dekes dokumentum vár a tudományos 
feldolgozásra. 

Láng Ádám, Ernyi Mihály, Kántorné, 
Benke, Balog, Rehákné és a többiek küzs 
delmes ifjúkora, kik később a Nemzeti 
Szinház díszei lettek: Egressy, Szerdahe-
lyi, Szentpétery, Lendvay, Laborfalvi, 
Megyery és a többiek életére vonatkozó 
adatok páratlan gyűjteménye. 

Nem csoda tehát, hogy egy délelőtt, 
bár engem sem hagy hidegen egy interjú 
pikantériája, például a Péchy Erzsi pars 
fömös öltözőjében — én az öreg tudóst 
kerestem föl könyvszagu dolgozószobás 

jában, hogy elbeszélgessek vele színházi 
dolgokról. 

A táruló ajtó, ahogy szobájába léptem, 
olyan porfelhőt kavart föl, hogy trüsszens 
tenem kellett. 

Elmosolyodtam. Tíz évvel ezelőtt, hogy 
utoljára voltam nála, derék gazdasszonya 
kétségbeesve mentegetőzött, hogy az öreg 
olyan féltő gonddal vigyáz könyveire, 
jegyzeteire, milliónyi cédulára, hogy sen* 
kinek nem szabad hozzányúlni: ebben a 
szobában tilos a nagytakarítás. 

Az öreg urat természetesen iróasztalás 
nál találtam. 

Hamarosan a színházra tereltem a be* 
szédet: mit lelt azóta, hogy utoljára jár-
tam nála? 

Van«e valami „újság?" 
— Van ám, — fiam! — És előkerülnek a 

szekrényből a gyűrött, sárga lapok, szins 
házi kuriozitások, szinlapsunikumok, je* 
lentések, nyomtatványok, naplótöredékek 
stb. stb.. megannyi érdekes dokumentum. 

— íme, ez itt az első magyar Shakes' 
pearesszinlap! És kezembe ad egy sárga 
lapot, melyen olvasom: 

y 
4 i 
I I 
Íj. f 
Ä 1 

BAYER JÓZSEF 
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Debrecen 1798. No. 4. 
A Felsőbbek Engedélyével a Játék 

Szini Társaság által ma kedden fog 
előadatni 

Egy Szomorú Játék illyen nevezet 
alatt: 

HAMLET DANIAI KIRÁLYFI 
ö t felvonásokban. 

Játszó Személyek: 
A király: Konc úr 
A királyné: Koncné 
Hamlet: Kótsy úr 
Ofelia: Lángné 

A bémeneti árak: Családi nagy 
Lózsé 2 p. forint 

Lső Nemes Hely: 30 kr. 
II. Hely: 20 kr. 
III. Hely: 10 kr. 
A játékszín épület a Fehér Ló fo» 

gadó udvarán. 
A játék kezdetét veszi hetedfél óra* 

kor, végződik pedig kilenc órakor. 

— Ezek még teljesen ismeretlen dol-
gok, amiket itt lát, fiam. 

Szeretettel simogatja végig a gyűrött, 
rongyos lapokat. 

— Ez itt az első szinlap, melyen a 
nagyszerű Déryné szerepel, még leány» 
nevén: Széppataky leány Asszony egy 
Viszkots Jankó cimü darabban. 

— Itt egy mulatságos kuriózum: „a 
nemzeti játékszín cédulahordozójának 
újévi köszöntője." 

— Az első bérleti felhívás 1795=ből, 
melyben „A Nagyérdemű és Nemes kö* 
zönség méltatlan szolgái és szolgálói, a 
Nemzeti Játszó Társaság" bérletet h i rde t 
„melyben 12 mutatványok számoltatnak." 

— Aztán a legbecsesebb adat, melyre 
uj munkámban támaszkodtam: „A Ma* 
gyar Nemzeti Játékszín alkotványa 1792." 
Kármán József munkája és kézirata. 
Ezen raj t ' van az összes magyar sziné* 
szek aláirása. 

— Kelemen Lász/ó: érdekes Napló jegy 
zetei 1792—1801-ig. ' 

Végül egy kis lapocska kerül kezembe, 
a Színházi Élet 120 esztendős őse: az első 
fővárosi színházi újság egy példánya: 
Theater an Ofen und Pest. 

— Azt hiszem, — mondja az öreg ur, 
— valami két lapszám jelent meg belőle, 
vagy 30—40 példányban. 

— N o ezen a téren haladtunk egy kis 
csit, ma több a színházi újság, mint 
amennyi előfizetője az ősünknek volt. 

Kíváncsi voltam az öreg tudós kritiká* 
jára mai szinházi viszonyainkról és mü< 
vészeinkről való véleménye után érdek« 
lődtem. 

— Színházba régen nem járok már. So» 
kat boszankodtam. Legutoljára a Nemze» 
ti színházban voltam, valami kinai tár-
gyú darabnál; egy Verő Janka nevű mű« 
vésznő nagyon tetszett. (Az öregúr a 
Magyar Színházban láthatta a Mandarint 
Verő Mártával.) 

Több szinész nevét említettem meg 
ekkor és bizonyos aggódó érdeklődéssel 
az ünnepelt X. művésznőt, szerelmem 
tárgyát. Az öregúr lakonikusan elintézte: 

— Tehénl 
Gyorsan a régiekre fordítottam a be* 

szédet és a riporter indiszkréciójával áz 
öreg tudós ifjúkori szerelméről, Ujfalussy 
Biriről és a szép szőke Bánhidy Emiliá»-
ról kérdezősködtem. „Rég elmúlt dolgok, 
most már lehet róluk beszélni." 

— Bolondság! — mondja az öreg, az» 
tán hozzáteszi: — de azért szép idők vol' 
tak . . . Dezső Alajos. 

PÓLYA ÉS — GOYA. Pólya TU 
bor, a jelese rajzolómüvész, egy is* 
mert aradi^utcai műkereskedőnek 
több képet adott el nemrég. A nas 
pókban beállit egy ismert amatőr a 

műkereskedésbe s hosszasan nézegeti Pólya 
egyik szép festményét. -Tetszik neki nagyon a 
kép, de nem állhatja megjegyzés nélkül: 

— Szép, szép ez a kép, csak egy kicsit 
Goyára hasonlít! 

A műkereskedő egy darabig hallgat, azután 
a világ legtermészetesebb hangján mondja: 

— Lehet, hogy Méltóságodnak van igaza, 
csakhogy Goya is a — pólyánál kezdtel 
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HARSÁN YI w^ZSÖ 
Az ötvenéves férfi Major rajza 

mondja Zsazsa, — gróf Bánffy Miklós 
tervezte nekem valamennyit, ö t ruha 
összesen; mondhatom, hogy Bánffy egész 
nyugodtan vagvont kereshetne kosztüm« 
tervezéssel. A figurinjai valóságos kis re« 

KÖRMENDY KÁLMÁN 
Az ötvenéves férfi Major rajza 

hajdani népszinházi szereposztás, a má* 
sik a Magyar Szinház uj szereposztása. 

Amit valaha Blaháné játszott, azt 
most Fedák Sári játssza. Elmentünk a 
művésznőhöz, hogy egyetmást elmondjon 
nekünk készülődéseiről a nagy szerephez. 

Zsazsa egy valóságos varróiskolában 
fogadott bennünket. A lakásának a hall 
jában lépni sem lehet, nincs egy talp 
alattnyi föld, ahová az ember a lábát te> 
hetné. Székeken, varrógépen, zsámolyon. 

Szókimondó asszonyság 

ILOSVAY RÓZSI 
Az ötvenéves férfi Major rajz» 

A Magyar Színházban nagy a készü* 
lődés. Január végén bemutató követke« 
zik. A „Szókimondó asszonyság" kerül a 
közönség elé. 

A magyar színházi élet legkedvesebb 
emlékei fűződnek ehheb a darabhoz. Sok 
diskuráíásnál többet mond a darab két 
szinlapja egymás mellett. Az egyik a 

asztalon, földön csupa selyem, fodor, 
brokát, tüll, disz, prém, szalag, minden. 

— A ruháim gyönyörűek lesznek. — 
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mekmünkák; berámáztatom őket, legked« 
vesebb emlékei maradnak ennek a sze= 
repemnek. Az előjátékban még széles 
szoknyáju fűzött ruhát viselek, mint a 
mosóné, a következő három felvonásban 
aztán minden divatok leggyönyörűbb di= 
vat já t hordom: az empiret, Keramia« 
frizurával. Ha itt körülnéz, lá that ja , hogy 
készülök ezekre a ruhákra. Három derék 
varrónőm ugy dolgozik, hogy az már 
megható. 

Maga a szerep? Az már nem ilyen 
sima kérdés. Aki ezt jól el akarja ját« 

VARNAY JANKA 
Az ötvenéves férfi Mayor icjza 

szaní, az ugy értsen a színészet mester« 
ségéhez, mint Lhévinne a zongorához. 
Mert itt aztán van úgynevezett szinész« 
női skála, amit végig kell csinálni. Min« 
den színésznő boldog lehet, ha ezzel a 
szereppel boldogul, mert ez aztán nem 
tréfa. Ezzel én teljesen t isztában vagyok, 
illő szerénységgel fogok neki és pláne 
egy pillanatig sem felej thetem el. hogy 
ebben a szerepben milyen nyeregsuly« 
lyal indulok: Blaháné óta én játszom el 
először. A nagy Blaháné kápráztató em« 
lékével én nem is tudhatok megközdeni, 
de holnap vagy holnapután elmegyek 
hozzá és mint jó babonás nő megkérem, 
hogy tegye a kezét a fejemre. 

— N e m vagyok túlságosan érzelmes 
lény és a talajom szilárdságát nem igen 
szoktam elveszíteni. Ha most mégis moll« 
skálában beszélek olyasmiről, ami nekem 
mindig dur volt, azt a szerep maga ma« 

BÉRCZY ERNŐ 
Az ötvenéves férfi Major rajza 

gyarázza. Ha ezt meg tudom csinálni, 
akkor egészen bizonyos leszek benne, 
hogy mégis csak elboldogulok ezen a 
pályán. 

— Részleteket a próbákról? Nem 
igen vannak. Szirmai rendez és azoD 
mulatunk, hogy szóról«szóra tud ja az 
egész darabot . Akármilyen apró szereplő 
hiányzik a próbáról, ő azonnal beugrik 

H A T Y . W Y LAJOS IURA 
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helyette és betüről*betüre fúj ja a szeres 
pét. Törzs mint Napoleon, Virányi mint 
Neiperg, Z. Molnár mint Lefévre egytől* 
egyig nagyszerűek lesznek, passzió ezek« 
kel a fiukkal dolgozni. 

— Ennél a darabnál ú j fa j ta próbás 
kat léptettek életbe, a mosópróbákat. Az 
első felvonásban ugyanis egy patyolat 
toalettídarabot ki kell mosnom, be kell 
kékítenem, ki kell keményítenem, ki kell 
vasalnom és végig kell kolmiznom. Hála 
édes anyám beregi életfelfogásának, én 
ezeket mér kislány koromban alaposan 
megtanultam. Nincs is sok bajom vele, 
de színpadon szerepmondás és alakítás 
közben ezt végigcsinálni, borzasztó ne* 
héz. A mosópróbák arra valók, hogy a 
mosás, kékités, keményités, vasalás, kol* 
mizás gesztusaihoz pontosan beillesszem 
a szerepem mondatait. Ennek ugy kell 
klappolni, mint egy balletnek. 

— Nagyon sokat dolgozom. Alig 
van szerepem, amelyre ennyi fáradsággal 
készültem volna. De ez a szerep mindent 
megér. 

Kezet csókoltunk Zsazsának és el» 
bucsuztunk. A szerep a kezében volt. 
Ahogy a vendég kitette a lábát, ő már 
nekifeküdt és tanult a brokátok, bárso* 
nyok és csipkék fantasztikus tömkele* 
gében. 

A SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG ELSŐ 
SZEREPOSZTÁSA 

Hübscher Kata -
Napoleon — — 
Lefévre — — 
Fouche 
Neiperg — — 
Savari — —• — 
Mária Karolina — 
Alira — — -

Blaha Lujza 
Szirmai Imre 
Kiss Miska 
Solymosy 
Ráthonyi Akos 
Horváth 
Lukács Juliska 
Csatav J. 

Művésznő 
(Mészáros Gizának.) 

Asszony csak ö is. Földi sorsa mint 
minden élőké, 
keskeny gödör a kertben odakint. < 

Küzdeni kell s szenvedni is neki. 
teste csak porló, 
de szeme mély villáma isteni. 

Belép s eltün a gond és nincs tusa, 
mindent feledtet 
muzsikás lépte, könnyű ritmusa. 

Messzi sodor sorsodtól hangja, mely 
jószagu, édes, 
mint ifjú mellben langyos anyatej. 

\ SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG 
MAGYAR SZÍNHÁZI SZINLAPJA 

Hübscher Kata — 
Napoleon — — 
Lefévre — — 
Fouche — — 
Neiperg — — 
Savari — — — 
Mária Karolina — 
Alira — — — 
Rosette) — — 
Toinon) mosónők 
Juliette) 1— — 
Depreaux — — 
Leroy — — 
Cop - — — 
Brigode — — 
Jasmin -f— — 
San*Marian 
Canonville 
Savari grófnő — 
Brassariolyné — • 
Vistirnillc asszony 
Faklanen asszony 
Merkmers asszony 
Szomszédné — 
Baulon asszony 
Roustan — — 

Fedák 
Törzs 
Virányi 
Z. Molnár 
Uray 
Vágó 
Marton Erzsi 
Pécsi Blanka 
T. Oláh Erzsi 
Saáry Rózsi 
Andorffy Ida 
Vándory 
Gyöngyi 
Kenessey 
Körmendy 
Rctei 
Kardos 
Pártos 
Bázár Gitta 
Zala Karola 
Gombaszögi I. 
Dankovics M. 
Négyessy I. 
Pappné 
Bera Paula 
Odry 

Most játszik. Élet éled a nyomán, 
zokog a csend 
és lánglombokat hajt ki a homály. 

S mit istenek szomjuznak, féktelen 
Ajkán mosoly nyilt 
s már feléd árad a kék végtelen . . . 

Lengyel István. 

Mind az áldott nap jóltévő sugára a sarjadzó 
plántát éltetve hasznos gyümölcsös fává al» 
kottya, elhagyatva pedig a zordon hideg éjt» 
szakán törpe használhatatlanságra csemevész, 
ugy a müvész^ég terhes pályáján a kezdő szi* 
nészt csak kegyes pártfogás vezetheti a töké» 
letesedéshez — oda juthatni szent határozá» 
som, kegyes pártfogást nyerni legfőbb törek» 
vésem, mellyhez ma is legmélyebb alázatos» 
sággal folyamodik legháládatosabb tisztelőjök 

Benke Rozália. 
(Jókainé Laborfalvi Róza kérése jutalomjá» 

téka alkalmából, Kassán, 1835 febr. Szikén, 
midőn az Éjfél c. színműben a londoni fö-dás 
mát játszotta. - Egykorú színlap nyomán.) 
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Szivem örvend itt, 
Hogy a közönség fölfedezte 
Merő Körmendyt, 
Tehetség és erő 
S éppen 
Oly sok tapsot arat, 
Miképpen 
A nagyszerű Hajótdarab. 
Megjövendöltem elötre már 
S nem kétes ez: 
Az ötvenéves férfi 
Addig szerepel a Belvárosi műsorán, 
Mig ötvenegy éves lesz. 

* 

Azt kérded ó 
Kedves olvasó, 
Vájjon a szeretve 
Csodált Mészáros Giza szerepe 
Az uj Biróídarabban főszerepbe? 
Közlöm veled e 
Helyen, 
Kedvesem, 
Hogy Mészáros Giza minden 

szerepe 
Fő, 
Sőt ég, 
Mert ő 
Mellette minden lángot fogott még. * 

A kabarénak 
Előre is hódolattal adózom, 
Melyet még e hónapba' itt 
Megalakít 
A Berky Lili és a Gózon. 
A sikert megjósolni egyszerű, 
Hisz tudjuk rég már, 
Hogy a müvészpár, 
Minden alakítása nagyszerű. 

* 

Mint alulírott értesül, 
E versikék bírálatára 
Legközelebb uj színházi lap létesül. 

(lengyelke.) 

Esztendő-es t 
Jegyet már alig lehet kapni. Az iro» 

dalomnak nagy keletje van ezekben a 
szomorú napokban. A gyötrött, aggódó 
és ideges ember számára áldás és boldog 
refugium; az irodalom boldog világába 
még el lehet menekülni. És kétszeresen 
kell a vigasztalás, ha olyan helyről kapja 
az ember, mint az Esztendő. 

Ezt a fiatal folyóiratot, amely nem 
sokkal a forradalom előtt született, maga 
a közönség teremtette. Az ország olvasó» 
táborának intelligens, haladó pár t ja tu» 
datosan érezte egy uj revü hiányát. Hat» 
vany Lajos, minden irodalmárok között 
a leglekesebb, azonkivül minden irodalmi 
közszükséglet legfinomabb érzékű észle» 
lője, megalapította. Az Esztendőnek 
döntő sikere volt az első számmal. Még 
a háború és gonosz ostobaság idejét él» 
tük és pacifista politikát folytatni az iro» 
dalomban is nagy kockázattal járt, 
mondhatni: életveszedelemmel. De Hat» 
vany lelkes, bátor embereket gyűjtöt t 
maga köré, a gondolkodás legelőkelőbb 
embereit 

Most már más világ van. És az Esz» 
tendő megint csak harcos és kemény el» 
lenzék. Most is az imperializmus ellen 
harcol. Ahogy küzdött a porosz hódítás 
és erőszak véres gonoszsága ellen, most 
éppen ugy nem ha j t fejet az entente hó» 
ditásá és erőszaka előtt, 

Ez az Esztendőben a politika. A 
belletrisztrikát pedig olyan nevek jelen» 
tik a vasárnapi Esztendő estén, mint 
Hatvany Lajos, Karinthy Frigyes, Kosz» 
tolányi Dezső, Harsányi Zsolt. Hatvany, 
az élesszemü, biztos izlésü és félelmes 
műveltségű kritikus, Karinthy, a csodá» 
latos gazdagsággal bámulatot keltő gon» 
dolkodó és humorista, Kosztolányi De» 
zső, az ihletett és gyöngéd költő, az em» 
beri lélek virtuóz boncolója, Harsányi 
Zsolt, a hirlapirás, darabforditás, kupié» 
költés ezer gondja között is előkelő és 
nemes tehetségnek megmaradott iró. 

Hozzájuk csatlakozik ötödiknek ven» 
dégük, Jászai Mari. A nemzet nagy tra» 
gikája, a hatalmas asszonyi egyéniség, 
aki a tiszteletet és a lelkes művészi elra» 
gadtatást egyképpen megérdemli, az elő» 
adó művészet zengő erejével fogja az 
igét hirdetni. 

Az Esztendő»est záloga lesz annak, 
hogy ebben az országban gazdag, önálló 
és előkelő kultura él, amelynek erejét 
többé semmiféle erőszak le nem törheti. 
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Nyilvánvaló, hogy valaki mindenkit 
el akart távolítani a Zsazsa lakásás 
ról, csak arra nem számított, hogy 
Irénke olyan gyorsan jár. 

— Zsazsát a napokban Szép Er> 
növel láttuk a LipóUköruton. Vele 
is angolul beszél? 

— Nem, vele franciául. Szép Ernő 
ugyanis olyan szépen beszél fram 
ciául, hogy a bennszülött párisiakat 
is megtévesztené. 

Intim Pista, mi igaz abból a hírből, 
hogy Fedák Sári itt akar hagyni bew 
nünket és Amerikába készül? 

— Hogy bennünket itthagyna, az 
nem igaz. Egy bizonyos: szorgalma-
san tanul angolul és mivel eddig is 
csak nyolc hónapot játszott az év: 
bői, kimegy az első szabad négy hó: 
napra Amerikába, összekötve a keU 
lernest a hasznossal, egy kis turnét 
csinál, természetesen főképen a ma* 
gyarlakta helyeken. 

— Jaj, de érdekes... És könnyen 
megy az angol tanulás? 

— Zsazsa a legszorgalmasabb nö 
(ő azt szereti, ha azt mondják: „em--
ber") a Világon. Most éjjel-nappal 
angolul beszél, nem lehet vele más» 
képen értekezni, ugy, hogy a közvet* 
len környezete is őrülten tanul an* 
gólul. Zsazsához különben be akar» 
tak törni. 

— Ne, ne ijesztgessen. Hogyan? 
— Egy este' hat órakor megszólalt 

a telefonja. Egy hang, amely Lázár 
Ödönnek mondta magát, a telefonhoz 
kérte Zsazsa unokanővérét, Fedák 
Irénkét, és azt mondta, hogy Zsazsá* 
nak sürgősen egy pár fekete selyem~ 
harisnyára van szüksége, azonnal 
hozza a színházhoz. Irénkének gyai 
nus volt a dolog, de hátha mégis kell 
a harisnya? Szatadt a színházhoz. 
Ott kiderült, hogy senki sem kérte 
a harisnyát. Irénke tehát lóhalálában 
rohant vissza a lakásba. A ház előtt 
találkozott Grétével, a Zsazsa ko» 
mornájával, akit az imént hívtak fel 
telefonon, hogy nem fekete harisnya 
kell, hanem fehér, hozzon fehéret. SAJLAPIN LEGÚJABB ARCKÉPE 

Egy orosz fogságból visszatért magyar 
fotográfus hozta ezt a képet 
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— Mikor jön a darabja a Vigazin; 
házban? 

— A „Patika" bemutatója közvetles 
nül a „Liliom" reprize után követkes 
zik. Különben még két darabját még 
élvezhetik ebben a szezonban. A Nemi 
zeti Színház feleleveníti „Az egyszeri 
királyfiét, Bajor Gizivel a címszerep* 
ben és most szorgalmasan dolgozik 
„Lonci" cimii uj bohózatán. A „Lom 
ci" a Belvárosi Színházban Bíró Las 
jos darabja után kerül szinre a keds 
ves Boross Gézával a főszerepben, 
aki most játszik majd először egész 
estét betöltő darabban. 

— Beszéljen valamit a „Patiká"> 
ról. 

— Csortos Gyula és Varsányi Irén 
játsszák a főszerepeit. A darab más 
sodik felvonása éjjel egy patikában 
játszik, a patikussegéd (Csortos) és 
ß patikusné (Varsányi) játsszák az 
egész felvonást végig egészen az 
utolsó jelenetig. Az első felvonás is 
hallatlanul érdekes és mulatságos 
lesz. Egy vidéki kaszinó teaestéje. 
Tegnap olvastam el a darabot és 
olyan hangosan nevettem, hogy bet 
jöttek a szobámba, azt hitték, valas 
mi bajom van. A vidéki teaestéről 
eszembe jut egy nagyon kedves teas 
est, ami a héten volt az ÜllőUut 34. 
szám alatt i f j . Radó Antal, az Am 
drássysuti színházban tapsolt „Thea" 
szerzője, és még ifjabb felesége ads 
ták a „Thea" személyesitőjének, Més 
száros Gizellának tiszteletére. 

— Ugye, ő irta a „Végjelenet"set 
is, amit az Apollóskabaréban játszik 
Beregi? 

— Igen. A „Végjelenet" szereplői 
Beregi Oszkár és Herczeg Jenő is ott 
voltak a teaestén, aminek inkább 
disznótorsjellege volt. Beregi Oszkár 
figyelmeztette is a szép háziasszonyt, 
hogy vigyázzon a férjének ez utáni 
írásaira, maradjon a megkezdett uton 
és csak kis személyzetű darabokat 

irjon, mert ha egyszer eszébe jut 
Shakespeare nyomdokain haladni, aks 
kor a szereplőknek adott vacsora fel 
fogja emészteni a tantiémeket. 

— Milyen összejövetelekről tud 
még? 

— Nagyon sokról. Most van a vas 
csorasszezón. Roboz Imre és Lenkefy 
Ica is ezen a héten adtak vacsorát, 
Somogyi Nusi kettőt is egymásután. 
A másodikon egy szék üresen mat 
radt: oda Gombának kellett volna 
jönni szegénynek. Az est fénypontja 
különben az volt, mikor Molnár Fe> 
renc és Rátkai Márton ketten mint 
vidéki dalárda hosszú potpourrit ad* 
tak elő. Hétfőn Bálint Dezső adott 
vacsorát, szerdán az Apolló premiers 
je után Szabolcs Ernöéknél volt tan 
saság. Nagy izgalom várja azt a vas 
csorát is, amelyet Heltai Jenő fog 
adni uj lakásának felszentelése alkaU 
mából. 

— Mi történt még valami érdekes 
a héten? 

— Hát várjunk, sorjában elmom 
dom. Bródy Sándor nagyon megdU 
csérte Vértes Marcellnek az Április* 
ban megjelent rajzát (egy leánynet 
velősintézet sétája a Margitszigeten). 
Vértes annyira meg volt hatva a dh 
csér et tői, hogy összeesküdött a Bró; 
dys fiukkal, és mikor Sándor bá' eh 
ment a Rudasfürdöben levő lakásás 
ról, a hálószoba fehér falára Vértes 
nagyban felfestette a megdicsért raj' 
zot. Sándor bá' este Hermann Lipóts 
tal ment haza. Hermann látva Sán= 
dor bá' nagy örömét, elhatározta, 
hogy a másik falra ö fest \>alamit. 
Egy érdekes piktor eljegyzését kell 
még elmondanom. Hatvany Ferenc 
eljegyezte Lukács László leányát, a 
szép szőke Lucyt. Végül még egyet: 
a Színházi Élet Gyerekszínházának 
lesz egy jótékonvcélu előadása, ames 
lyen i f j ú Nagy Endre fog konferálni 
és gróf Károlyi Éviké lesz a védnök 

'— Éljen a köztársaság! 
— Ugy van. Kezüket csókolom. 

A KONFLIS. Dienzl Oszkár sze* 
reti ugratni a jóbarátait. A múltkor 
baráti körben a következőket 
mondta: 

— Képzeljétek, a múltkor majd* 
nem elütött egy üres konflis, melyben Tarnai 
Alajos ült. 



SZÍNHÁZT f-T.FT 15 

Gózon é s Berky Lili 
kabarét a lapí tanak 

Gózon Gyula megvált az ApoIló=ka= 
bárétól. A válás nem ment könnyen; az 
Apolló sem szivesen engedte el a ked» 
ves, népszerű Gózont, ő maga is saj= 
nálta otthagyni azt a színpadot, ahol 
annyi sikere volt. De azért mégis meg= 
történt a válás, mert nagy oka volt: Gó= 
zon önállósítja magát. 

Meglátogattuk a legújabb igazgatót. 
A Ferenc=körut 12. számú házban lakik 
a Gózon*pár: Gózon Gyula és Berky 
Lili. A család létszáma most ideiglene* 
sen nagyobb, mint rendesen. A szép Gó* 
zonné bátyja, Berky Ferenc kapitány ná» 
luk lakik feleségestül, mert a demarká» 
ciós vonalak miatt nem tud hazamenni 
vidékre. 

— Igaz, csakugyan kabarésdirektorok 
leszünk, — mondta Gózon és igen lelke* 

BERKY LILI. G Ó Z O N GYULA 
Január 3lsén nvilik meg a kabaréjuk 
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6en csillogott a szeme, — sa já t kis bol» 
tunk lesz: megvettük a Modern Kabarét 
az Andrássymt és a Csengeryu tca sar« 
kán. Nevet is adunk neki, a kabaré neve 
„Vidám Kabaré." Én különösen a felesé« 
gem miatt örülök a dolognak. Játszani 
fog a sa já t házában. 

— Miért nem játszot t eddig? — kér» 
deztük. 

— N e m értem rá, — felelt maga Berky 
Lili, — mert filmeken játszot tam. Sok 
kedves és kitűnő szinházi a jánlatot vol» 
tam kénytelen el nem fogadni, mert 
próbákra a filmek miatt nem járha t tam 
volna. Most azonban akkor lesz próba, 
mikor az uram kiirja. Remélem, van nála 
annyi protekcióm, hogy akkor irja ki, 
mikor nincs filmfelvételem. 

— Van már társulat? 
— Van bizony ,— felelte Gózon, — 

teljesen meg vagyunk szervezve. A 
hölgyek között legyen szabad elsősor» 
ban Berky Lilit említenem, akiről nagyon 
jó véleményem van, hasznos tagja lesz 
a kis együttesnek. Ha nem lesz hasznos 
tagja, könyörtelelnül felbontom a szer» 
ződését. 

— Az nem olyan egyszerű, — szólalt 
fel a szóbanforgó művésznő, — a kol» 

KÖRMENDY KALMANNÉ. BERKY I.ILI 

lektiv szerződéssel nem lehet kukori» 
cázni. Majd az ilyen erőszakos direktort 
fel jelentem a Szinész*szövetségnél. 

— Jó, jó, már nem szóltam semmit. 
Szóval nálunk lesz még Gömöry Vilma 
is, aki igen kitűnő műyésznő, egyébként 
Körmendy Kálmánnak a felesége. Ha» 
sonló az eset a kedves Szűcs Nellivel, 
aki viszont a Belvárosi Szinház másik 
tagjának, Harsányi Rezsőnek a felesége. 
Az együttes női névsorához tartozik 
Dezsóri Aranka is, akitől sok szépet le» 
het várni. A férfiakra át térve: tagunk 
Gergely Lajos, Radó Sándor, Iványi De» 
zső, Czobor Ernő és magam is szerényen 
idetar tozom: a kabarénak bizonyosan 
legszorgalmasabb tagja leszek. A dra» 
maturg Lengyel István, a zenei vezető 
Buday Dénes, a karmester Huber Sán» 
dor, a szcenikai vezető Gonda István. 

— Programm? 
— Minek programm? Jó darabokat , jó 

magánszámokat jól akarunk játszani. Éz 
minden. És nagyon bizom hozzá, hogy 
ez sikerülni is fog, mert őszinte ambi» 
cióval és lelkes hittel fogunk mindany» 
nyian a mi kis boltunkhoz. Az első mű» 
sorra Szomaházytól Harsányi Zsolttól és 
Karinthytól kaptunk darabot . Január 
31=én ta r t juk meg az első előadást. 

Elbucsuztunk a legfrissebb direktori 
családtól. Olyan kedvesek, olyan ambi» 
ciózusak és annyi hittel fognak neki a 
dolguknak, hogy biztosan meleg és meg« 
érdemelt sikerük lesz. 

MARX ÉS A SZIVAR. 'Az Újság» 
irók Egyesületében vacsorázott a 
napokban Gács Demeter kollégánk. 
Vacsora után szivarra szeretett 
volna gyújtani, de nem volt szivar» 

ja. Kért tehát egyet a szomszéd asztalnál ülő 
hirlapirótól, aki csak avval a feltétellel volt 
hajlandó adni, ha Gács letérdel előtte. Mit 
nem tesz meg a szenvedélyes dohányos egy 
szivarért: letérdelt tehát és térdenállva gyuj» 
tott a szivarra. Mikor már égett a regalia mé» 
dia, felugrott és harsányan, hogy mindenki 
hallja, igy szólott: 

— Tudja meg, uram, hogy csak azért tér» 
deltem le ön előtt, mert már Marx megjósolta, 
hogy közel az idő, midőn leköpjük azokat, 
akik előtt egykor letérdeltünk. 

VELASQUEZ. Festők üldögéltek 
a kávéház müvész»asztalánál. Pólya 
Tibor felsóhajtott: 

— Szegény Velasquez, ma egész 
biztosan éhen halt volna. 

— Lehetetlen! Miért? — hurrogták le a 
művészt. 

— Mert csakis királyokat festett. 
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K i i s t á k 
A „kiisták" azok a különös társas lé* 

nyek, akik a legújabb pesti játékot ki* 
találták. Vagy talán nem is tudják ké* 
rem, hogy van egy u j játék kies főváro* 
sunkban? A „ki"*játék. 

U j játék? — fogják többen kérdezni. 
Hát volt régi is? Ó kérem, emlékezze* 
nek csak vissza. Pest, ez a drága, jó 
Pest, mindig a játékok városa volt és 
akadtak állandóan jótevői, akik gondos* 
kodtak róla, hogy minden évnek, sőt 
minden évadnak meglegyen a maga di* 
vatos játéka. Kezdetben "vala pedig a 
„mennyiért?" játék. Mint a legtöbb pesti 
társasjátékot, ezt is Molnár Ferenc hozta 
forgalomba. A „mennyiért" játszásmódja 
abban állt, hogy az ember ártatlan kép* 
pel megkérdezte felebarátjától, mennyi* 
ért tenné meg ezt vagy azt a kel* 
lemetlen dolgot. Például mennyiért men* 
ne végig a déli korzón karonfogva a 
Ferenc József*téri kis zöld állóvillamos 
kulcsárnéjával? Vagy mennyiért csó* 
kolná meg az Oktogon*téren a saját 
anyósát? 

És hogy mindjárt a legújabb játékot 
is belekapcsoljuk a dologba: 

Ki mondta a legjobb „mennyiért" já= 
tékot? 

Felelet: Molnár Ferenc. Ez a rekord* 
ötlet pedig ugy hangzik, hogy mennyi* 
ért menne be valaki egy délután a Ber* 
ger*kávéházba, hogy elhíva Az Est aszta* 
látói Miklós Andort, rábeszélje, változ* 
tassa meg a lapja cimét. 

— Változtassa meg főszerkesztő ur Az Est 
cimét! 

Hát ez volt kérem a „mennyiért." Az* 
után következett az „is" játék. Az em= 
berek nem is sejtik, mennyi érzelmet, 
gondolatot lehet beleönteni ebbe az egy* 
szerű kétbetűs kis szóba! Aki a legtöbb 
variációját tudja, az a győztes. Persze, 
egész formás mese kell hozzá, mert más* 
kép nem lehet kihozni a hatást. Teszem 

azt, valaki elmeséli, hogy egy szultán fel* 
fedez egy ellene szőtt összeesküvést, de 
az összeesküvők neveit még nem ismeri. 
Mint aféle mesebeli szultán, fortélyosan 
akarja megtudni, kik törnek ellen és 
találomra mond egy nevet a nagyvezir* 
nek: 

— Benne van ez is az összeesküvés* 
b e n ? 

Ha már most az illető nincs is benne, 
de történetesen haragosa a kérdezettnek, 
a nagyvezér mohó gyorsasággal feleli: 

— Is, is. 
Ha azonban valóban benne van, de a 

nagyvezér éppen el akarja venni a lá* 
nyát, akivel nagy hozományt kap, csak 
halkan, vontatot tan fogja mondani: 

— I*i*i*s. 
A matematikai permutáció és kombi* 

náció nem lehet olyan változatos, ahány 
féleképpen lehet folytatni ezt a mesét, 
amelynek mindig az „is" a refrénje. 

Jöt t azután a barkochba, ami sok he* 
lyütt divatos még ma is, ugy, hogy fe* 
lesleges • volna itt példákban bemutatni. 
Hosszú ideig volt uralmon a halandzsa* 

játék, Karinthy Frigyes teremtménye, 
ami abban állt, hogy az ember, anélkül, 
hogy fennakadt volna, teljesen' értelmet* 
len szavakat kevert folyékony beszéd*, 
jébe és valósággal megbolondította áldó* 
zatát, aki végül azt hitte, hogy valami 
fülbaja van. Ha valaki példáifl azt kér* 
dezte Karinthytól, hogy jól töltötte*e a 
Balaton mellett a nyarat, a legártatla* 
nabb arccal felete: 

— Köszönöm, nagyon kellemes volt, 
csak a kukamér néha olyan bávatag. 

A másik ijedten nézett rá. 
— Bocsáss meg, nem jól értettem. 
Karinthy rendithetetlen nyugalommal 
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elmondta újra a fenti mondatot, melyet 
többször már nem is mert megismétel« 
tetni az áldozattal. 

No, és a viz«viccekre emlékeznek még 
kérem? Ez is egy egész külön pesti já« 
ték=specialitás volt hosszú időn át. 

— Ki szerette volna ezt a képet festeni? 

Most pedig megszületett az u j játék, 
a „ki?", amelyet a „kiisták" űznek ál« 
landóan szép eredménnyel. Kí«játék pél« 
dául az, amikor egy uj kiállításon meg« 
kérdeznek valakit: 

— Ki szerette volna festeni ezt a ké« 
pet? 

A kérdezettnek persze nyomban el 
kell találnia, valóban kinek volna ilyen 
lehetetlen óhaja. Mert, hogy valakinek 
volna, az bizonyos. Persze, ez a játék 
is a végletekig variálható és nagyon sok 
mulatságra alkalmas. A pesti emberek 
ma csakis ugy közölnek valami kis pi« 
káns intimitást egy közös ismerősről, 
hogy „ki"«vel kezdődő kérdés formájá« 
ban mondják el a dolgot és a másiknak 
kell kitalálnia, hogy kiről van szó. 

Játékszini-vnlasztmnni/niik hívták a Nemzeti 
Színház első dramaturg«karát. Megalakult 1843« 
ban. A* tagok nevei: Bajza József, Erdélyi Já-
nos, Gaal József, Kuthv Lajos, Nagy Ignác, 
Toldy Ferenc, Tóth Lőrinc, Vachott Sándor, 
Vajda Péter, Vörösmarty Mihály. Később: Fran-
Jcenburg és Czuczor Gergely. 

A „zártszék"-szó eredete. A pesti régi német 
színházban a városatyák és az előkelők székeit 
kulcscsal lehelett lecsukni, hogy senki le ne 
ereszthesse, csak maga a tulajdonosa. Ezért 
..Sperrzitz"«nek hivták a helyet, melyet később 
Murányi Zsigmond úttörő szinész felesége: Le« 
fcbre Teréz ,,zár<széfc"«re keresztelt el. Később 
már magyarosan: zsöllyé-nek, vagy „földszinti 
ülőhely" nek nevezték. 

Szervezkednek a kritikusok 

A magyar újságírás különféle ágaiban 
a szervezkedés már a forradalom és a 
szervezkedési járvány előtt sem volt is« 
meretlen fogalom. Évek hosszú sora óta 
áll fenn cs virágzik, mint kipróbált intéz» 
mény a rendőri tudósítók, a parlamenti 
tudósitók, a szakírók szindikátusa. A 
kritikusok, ez a külön nagy kaszt a hir« 
lapirodalomban, mindeddig nem tartot« 
ták szükségesnek a szervezkedést. Csak 
a budapesti napilapok zenekritikusai tö= 
mörültek négy=öt évvel ezelőtt szindiká« 
tussá, amely Csajthay Ferenc elnöklete 
alatt mind a mai napig nagvon szép 
eredményekkel működik. Ha iló szer« 
vezkedésre törekedtek már többizben a 
színházi kritikusok is, de a meg»meginí 
dult mozgalom mindeddig nem jutot t 
teljes kifejlődésre. 

Az uj gazdasági berendezkedések most 
mégis akuttá tették a helyzetet és a 
kritikusok elhatározták, hogy a magyar 
sa j tó összes bírálattal foglalkozó íróinak 
és újságíróinak bevonásával egy nagy« 
szabású kritikusi szindikátust alakítanak 
a Pikier Gyula elnöklete alatt megala« 
kult „Alkotó művészek és tudományos 
kutatók szövetsége" égisze alatt. A moz* 
galom megindítója dr. Halasi Andor, ki« 
nek terve lelkes tetszéáre talált a kriti« 
kusi kar legszélesebb rétegeiben és a na« 
pókban már összeült az „Ot thon" tanács« 
termében az előkészítő bizottság, hogy 
az alakuló közgyűlés elé terjesztendő 
alapszabályokat kidolgozza. 

Az előkészítő bizottság, amelynek Ha« 
lasin kivül Osvát Ernő, dr. Szilágyi Gé* 
za, Feleky Géza, Elek Artii; Cserna An« 
dor, Rellr Pál és Hamn >r.,chlag János 
voltak a tagjai, olya" 'itiknsi sziu.'iká« 
tus megalakítását te i - i j nek r - ^ y 
szakosztálya volna. L„\«egy szakosztály« 
ban külön csoportosulnának a színházi, 
a képzőművészeti, az irodalmi és a zene« 
kritikusok. Minden csoportnak lesz öt 
bizalmi férfia és az egésznek élén egy 
tanács állna, m e h ' j e mindegyik szak« 
osztály két tagot delej 1. A szindikátus« 
nak a kritikusok erköi á" és agyagi, ér« 
dekeinek megvédése és j .nozduása lesz 
a céjla. 

Legközelebb mai összvht- 'ák a rendki« 
vül n é p e Ígérkező alakuló közgyü« 
lést, amely xétségkivül egy igen érdekes 
irodalmi csoporttal fogja gazdagitani a 
magyar literatura társadalmi alakulatait. 
A kritikusi szindikátus megalakításával 
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a zenekritikusok eddigi szervezete ter» 
mészetesen be fogja mondani önkényes 
feloszlását és a szervezet tagjai testüle» 
tileg belépnek az u j szindikátusba és 
megalakítják a maguk külön szak» 
csoportját. 

L e n d v a i L o l a 
Nem most tünt fel először, de most 

különösen aktuális Lendvai Lola, a Vig» 
szinház fiatal művésznője, amikor több» 
ször egymásután megmutatta, hogy mü» 
vészeiéhez méltó technikai készség, bá» 
torság és bravúr lakik benne. Egyetlen 
éjszaka alatt tanulta meg Edit nagy és 
nehéz szerepét, amely a művésznő és az 
asszony minden finom megérzését és sej* 
telmes erejét követeli meg. Gombaszögi 
Frida már másnap felépült és igy nem 
lépett föl akkor a „Férj és feleségében, 
:le aztán meg Varsányi Irén gyöngéiké» 
dése folytán a „Szenvedélyében kellett 
Zinaida szerepét eljátszania. Gombaszögi 
Frida végzetes szerencsétlensége óta 
pedig Lendvai Lola alakitja Editet, La» 
katos László finom vígjátékában. 

Már Rákosi Szidi iskolájában is nagy 
jövőt jósoltak neki. Itt többek között 
Tanayné Halmy Margit tanítványa volt, 
aki nagy szeretettel fejlesztette benne ki 
az elmélyedő, cizellált finomságú játék» 
modort. Amint az iskolát elvégezte, AI» 
mássy Endréhez szerződött, Szegedre. A 
szegedi szinház a maga változatos müso» 
rával jó iskola volt. Megtanult mindent 
és játszott, sokat, sokfélét, szeretettel, 
ötlettel. 

A Vigszinházban, szerződtetése után 
először nagy mesterének, T. Halmy Mar» 
gitnak egykori szerepét kapta; a grófnőt 
játszotta a „Déryné i f jasszonyéban. Az» 
titán a „Tanitónő"»ben aratott nagy si» 
kert szerény és bájos, de mindig erőtel» 
jes játékával. lUjabban a szegény meg» 
boldogult Bánky Judit szerepét is ő 
játssza a „Matuská"»ban. Egytől»egyig 
nagy és komoly szerepek, meleg sikerek, 
— kíváncsian várjuk a folytatást LENDVAI LOLA 
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Bemutató 
az Apol ló-Kabaréban 

Az uj esztendő első u j műsorát kapta 
e héten az Apolló*Kabaré közönsége, 
amely — mint az első lépésnél kitűnt — 
ezentúl sem fog csalódni a népszerű kis 
szinház művészi akarásaiban és teljesít* 
menyeiben. A forradalmi műsor után, 
amely több mint két hónapon át került 
állandóan zsúfolt ház előtt szinre, .most 
az u j műsor fog gondoskodni arról, hogy 
az Apolló*Kabaré nézőterén ezentúl se 
maradjon üresen egyetlen hely sem. 

Három hosszabb lélekzetü darab, sok 
tréfa és vidám jelenet, énekes blüett és 
számos magánszám teszi ismét változa* 
tossá az Apolló műsorát. A darabok kö* 
zött az első az „Est tizenegykor" cimü 
bohózat, melyet Hervay Frigyes alkal* 
mázott igen ötletesen magyar szinre az 
olasz eredetiből. Egy ifjú és merész 
földbirtokosról van benne szó. aki megs 
szöktetni készül egy szinész feleségét. 
Minden rendben volna, csak egy bök* 
kenő van: mi legyen a férj jel? Hogy ez 
irányban se történjen baleset, a földbir* 
tokos felkeresi a szinészt, elmondja 
neki, hogy egy férjes asszonynyal ké* 
szül tovább állni és vállalja jó pénzért, 
hogy amig veszélyen túl nincsenek a 
szökevények, visszatartja a kávéházban 
a férjet . A szinész vállalja a feladatot 
és szánakozva beszéli agyon a férjet, 
akiről csak későn tudja meg, hogy a 
hóhér és a megcsalt férj ő maga. A vi* 
dám helyzetekben bővelkedő darabot 
Faragó Sári, Herczeg és Boross játsz* 
szák nagy sikerrel. 

Zilahy Lajos, az Apolló=Kabaré felfe* 
dezettje, aki már értékes irodalmi sike* 
rekre tekinthet vissza, „Éjjeli zene" cim* 
mel irt az uj műsor számára igen finom 
vígjátékot. Véletlenül itt is férj, feleség 
és a harmadik kerülnek szembe egymás* 
sal, de egészen más körülmények kö* 
zött. A férj, aki féltékeny nagyon, 
utazni készül. A misztikus holdvilágos 
éjszakában zene csendül fel az ablak 
alatt és az asszony régi udvarlójára, „a 
hires Csanaky"*ra gondol. Csak ő ad* 
hat ja az éjjeli zenét. A férj megijed, de 
gyorsan kész a haditervvel. Kedves* 
kedve közli az asszonnyal, hogy az éj* 
jeli zenét ő rendezte meg bucsuzóul. Az 
asszony megindultan köszönetet mond, 
a férj megnyugodva indul útra és alig 
teszi ki a lábát, megjelenik „a hires Csa* 
anky." Haraszthy Mici igazi asszonyiság* 
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gal játssza a feleség kitűnően megrajzolt 
szerepét, Köváry Gyula kabinetalakitást 
csinál a fér j figurájából, Poór Miklós pe* 
dig az amoroso szerepében nagyon ro* 
konszenves. 

A harmadik darab cime „Balogh II. 
István" és szerzője ifj . dr. Radó Antal, 
aki gyors egymásutánban szinre került 
darabjaival e könnyebb genre legjobb 
művelői sorába jutott . Ez a hangulatos 
jelenete, mint a cim is elárulja, egy pesti 
rendőrről szól. Balogh II. István derék 
vidéki gazdálkodó volt, de nagy bánata 
elkergette a földtől: egyetlen szépséges 
leánya szerelmi csalódásában öngyilkos 
lett, a folyóba ugrott. Rendőr lett Pesten 
jó Balogh István és ahogy a Lánchid tö* 
vében posztol, azon morfondéroz, hogy 
ha ő megmenthetné mindazokat, akik 
erről a hidról a Dunába ugranak. A sors 
kedvez neki, egy kislány veti magát a 
habok közé és a rendőr kimenti. Megvi* 
gasztalja szépen, hogy az a kis táncisko* 
lai szerelem, ami miatt el akarta magá* 
tói dobni az életet, igazán nem ok arra, 
hogy ilyen fiatalon i t thagyja ezt a szép 
világot. 

Finom és hamgulatos kis jelenet az 
egész darab és a rendőr szerepét Rózsa• 
hegyi Kálmán játssza mesteri alakítással. 
A kislány szerepében nagyon kedves 
partnere Nagy Magda, Sándor József pe* 
dig jóizüen adja a jegyszedő anachro* 
nisztikus figuráját. 

A magánszámok előadói közt első 
helyen kell említeni Németh Juliskát, 
aki hosszabb pihenés után frissen és teli 
munkakedvvel tért vissza állandó nagy 
sikerei színhelyére. Három dala közül a 
leggyorsabb népszerűségre számithat az, 
amelyiknek a szövegét Nádas Sándor 
irta. „Csak egy kicsikét" mondja frissen 
perdülő ritmussal, mely odaragad az em* 
ber fülébe, mint minden pezsdülő angol 
nóta. Mert angol a zene, a legújabb an* 
gol mozsika, alig két hete jött egy pós* 
tai szállítmányban egyenesen Londonból 
és Nádas azon melegiben irt a zene alá 
pattogó, jóizü szöveget. Nagyon ázép a 
„Csak hűtlen ne légy, angyalom" cimü 
dala is, melyet Somlyó Zoltán irt és lel* 
kes hatása van Szép Ernő vidám Versé* 
nek, „A férjem szervezkedik", melyet 
Buday Dénes zenésítette meg. 

Buday Dénes irt két dalt Magyari 
Lajos számára is, mindkettőt Harmath 
Imre szövegére. „Egyesitett villamosvas* 
utak" a cime az egyiknek, „Igényeltem 
egy ruhát" a másiké. Vidám, nevettető 



NÉMETH JULISKA 
Az ApollósKabaré tagja újra fellép 
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aktualitások és Magyari előadásában kis 
tünően érvényesülnek. Szöllősi Rózsi, aki 
a megelőző műsorban Liszt rapszódiájára 
énekelt egy szapora szövegű nótát, most 
a „Sevillai borbély" belépőjének zenéjére 
mond ja el operaházi kalandjait , hogy eh 
ment az Operaházba Rossini hires dab 
müvéhez, mi mindent látott, csak éppen 
a Sevillai borbélyt nem, mert darabválto* 
zás volt és a „Nemo"st já tszot ták. 

A gazdag műsor során több u j tag 
is mutatkozik be. így Fábián Cornélia, 
Nagy Endre egykori kabaréjának erős* 
sége, aki Párisban és Berlinben aratot t 
sikerek után most ismét it thon akar ja 
értékesíteni tehetségét. Harsányi Zsolt 
„Feminista szónoklat"=át adja elő nagy 
hatással. U j tag a kitűnő hangú Medgya--
szai Jenő is. a budastemesvári szintársus 
lat volt népszerű tagja, aki Harmath 
Imre dalaival mutatkozik be igen elő* 
nyösen. U j tag, bár már működöt t az 
Apolló Kabaréban, Szemere Gyula is, aki 
hosszú katonáskodás után tér most is* 
mét vissza a színpadra és előreláthatóan 
rövid időn belül a legnépszerűbb éneke* 
sek közé kerül. Marthon Gézának Hars 
math szövegére irt két aktuális humoros 
dalát énekli nagy sikerrel. A regiek, már 
mint régi tagok, közül Nagy Magdának 
van még két sikerült magánszáma. 

N e m hiányoznak a műsorról termés 
szetesen a Köváry-darabok sem. A szors 
galmas Cinci a konferáláson kivül mint 
három mii szerzője szerepel a műsoron. 
.Bakteorologia" cimü t réfá jában Magyari, 
Medgyaszai és Sándor beszélgetnek jó 
magyaros zamattal, aktuális politikai és 
társadalmi kérdésekről. „Beruházás" a 
cime zenés blüet t jének, amelyben a kes 
délyesen fosztogató bolsevizmus van kis 
figurázva. Faragó Sári, Szemere, Sándor 
és a szerző: Kőváry Gyula játsszák a 
bohóságot igen kedvesen. A harmadik 
Kővárysdarab énekes drámai jelenet és 
„Mint a galambok . . . " a cime. A cipészs 
vőlegény és a szinésznősmenyasszony 
parázs veszekedést csapnak a kuliszák 
mögött , de mikor a szinpadra lépnek, 
már szelídek és szeretik egymást, mint a 
galambok. Szöllősi Rózsi. Homoki Paula, 
Kőváry és Tisza János ju tot tak benne 
hálás szerepekhez. 

Végül, elég furcsa felsorolásban, a 
műsor legelején előadásra kerül az orosz 
Dymoff Osszipnek, a nálunk is jól iss 
mert „ N y u " szerzőjének „A fecsegő" 
cimü szatirikus jelenete, melyet Ha-

raszthy Mici és Szenes Ernő játszanak 
meg igen szellemesen. 

Az u j műsor tehát, mint az elmons 
dot takból is kitűnik, semmiben sem ma--
rad azok mögött , amelyeket az Apolló 
Kabaré közönsége megszokott . Friss, öt= 
l e t e» minden, gyors egymásutánban ker* 
getik egymást a műsorszámok, melyek 
kivétel nélkül nagy hatással érvényesül* 
nek és hetekre biztosí t ják ismét a kas 
baré közönségének a legváltozatosabb és 
legválasztékosabb szórakozást. 

Nyáray le leplezése 
Egyelőre őt magát leplezték le, majdan 

a szobrát fogják leleplezni. De még nem 
áll a szobor. Minek is? Hiszen az u tób 
érhetetlen Tóni maga énekelte a hires 
Hölgyfodrászban: 

Itt állok én, mint önmagamnak 
szobra . . . 

Szóval nem a szobor lepleztetik le, 
hanem ő. Egy ra jzo t hozott nekünk a 
posta. Tóni t ábrázolja a rajz. A rajzoló 
művész egyelőre ötödik gimnazista, Vin* 

NYARAY A N T A L 
Rajzolta: Vince Margit 
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cze Marcinak hivják, fia Vincze Zsigá* 
nak, a Király*szinház kitűnő dirigensé* 
nek. 

Most jön a leleplezés: Vincze Mar* 
cinak a lerajzolt Tóni a nagyapja. A 
nagyapja. Nyáray Tóni, a „Háztüznéző" 
cimü operett if jú bonvivánja, a magán* 

életben nagyapa. Mert Vincze Zsiga a 
lányát vette feleségül. És csak a Tóni 
iránt való különös rokonszenv okából je* 
gyezzük, hogy Tóninak csak nevelt lá* 
nya Vinczéné, ekkora lánya neki még 
nem lehet. De ez nem változtat a lénye* 
gen. Tóni le van leplezve. Nagypapa! 

Mészáros Paula 
Szép mamának szép lánya a kis Mészá-

ros Paula, aki tegnap még csitri kis szini* 
növendék volt és a tehetségén felül nem 
volt egyéb érdeme, minthogy Mészáros 
Gizának a lánya, ma pedig már a Nem* 
zeti Szinház tagja és rövidesen komoly, 
önálló szerepben debütál az ország első 
szinpadán. A pesti közönség egyelőre 
csak a dunaparti korzóról ismerheti, ahol 

MÉSZÁROS PAULA 
a Nemzeti Szinház uj tagja 

egyformán nagy udvara szokott lenni a 
szép mamának és szép lányának, akik 
gyakran okoznak fejtörést a jámbor sé-
tálóknak, hogy melyik az anya és melyik 
a lánya. Mindenki testvéreknek nézi őket. 
A kis Paula mult évben végezte a Szin* 
művészeti Akadémiát és most került a 
Nemzeti Szinház tagjai közé. A minap 
már szerepelt, a „Sancho Pansa király* 
sága" előadásán az egyik udvarhölgy sze* 
repét játssza, de tanulja már „A dada" 
egyik iszerepét, a szemtelen lányét, és 
legközelebb alkalma lesz bebizonyítani, 
hogy híres mamájától nemcsak a szép* 
ségét, de a tehetségét is örökölte. 

I > m* * « * 4» > 4 > t é* I^M^I 11 ̂  » I f i _ h . 

Incidens az „Incidens az 
Ingeborg hangversenyén" 
e lőadásán 

Kicsit furcsa a cim az első pillanatban, 
de majd megbékülünk vele. Arról van 
szó, hogy Szomory Dezső irt egy egyfel* 
vonásost és ennek a cime az „Incidens az 
Ingeborg hangversenyén". Ez elé az in* 
cidenssel kezdődő cim elé ugy került még 
egy incidens, hogy az egyik szereplő 
Ihász Lajos az egyik előadás kezdete előtt 
lemondott és a szinház személyzetében 
nem akadt egyetlen tag, aki hirtelen váb 
lalni merte volna a nagy szerepet. Vámos 
Árpád, a szinház igazgatója, hónapokig 
foglalkozott a darabbal, mint rendező, igy 
tehát a szerepeket is tudja körülbelül 
szórói-szóra. Mit volt mit tenni — kifös* 
tötte magát, frakkot öltött és eljátszotta 
két ese egymásután az impresszárió sze* 
repét. így intéződött el az incidens az 
Incidens az Ingeborg hangversenyén elő* 
adásán. 
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Látogatás a balett-cipő 
e lnökénél (Királynál) 

Budapest, január hó. 
A pesti zsurnaliszták öreg barátja, a 

kedves Wolf Jenő telefonált nekem a na-
pokban Aradról. így szólt az üzenet: 

— Eredj el a Grassalkovich»utca 20. 
szám alá ós Kiss Sándor cipésznél sürgesd 
meg a lányom tánccipőjét. 

Miután azt az örömteljes konklúziót 
vontam le a megbizásból, hogy ha Ara* 
don tánccipőre van szükség, valóban nem 
lehet különösebb baj a románokkal, beül» 
tem egy konflisba. 

— Grassalkovichsutca 20 — szóltam 
alázatosan. 

— Hová, kérem? 
— Grassalkovich, már mondtam! 
—• Hol van az? 
Szent Isten gondoltam — hová külde» 

nek engem — még a kocsis, a pesti kocsis 
se ösmeri az utcát. 

Egy öreg rendőr aztán kisegített. Az 
Arénamt egyik eldugott mellékutcájában 
megtaláltam a házat. 

Csendes, szomorú, elhanyagolt ház. 
Szük csigalépcső visz az első emeletre. 
Egy kis fiu igazit végérvényesen útba. A 
baloldali sarokban megtalálom a tizen-
kettes számú ajtót . Na, hála az égnek. 

Ott az aj tó előtt ér az első meglepetés. 
A kopott ajtószárnyon, még kopottabb 
táblácska, ezzel a szöveggel: 

KISS SÁNDOR 
színpadi», jelmez» és balett-cipész. 

Érdekes! Bale'ttcipész, a Grassalkovich» 
utcában. 

Becsengetek. Mosolygós öreg asszony» 
ság nyitja ki az ajtót, s miután elmon-
dom, miért jöttem, barátságosan tessékel 
befelé. A szép, tiszta konyhán keresztül 
egy hosszúkás, barátságos szobába jutok. 
Ott találom az abláknál a jellegzetes ala» 
csony széken ülve Kiss bácsit, a balett» 
cipészt. 

Kedves, mosolygós öreg ember a Kiss 
bácsi. Az apró kis asztal előtte tele a sok 
boszorkányos szerszámkákkal, de az 
egész alig látszik, a piros, zöld, sárga és 
fehér selyem daraboktól. 

— Meg lesz, meg lesz, mondja, lassan 
sziva a pipáját, a hó végén meg lesz. 
Tetszik látni, most is szorgalmatosko» 
dom. 

Filigrán kis kaptafán, csillogó fekete 
selyem feszül. Érdeklődve szemlélem a 
szanaszét fekvő apró kis selyemtopáno» 
kat, azután megkérdem: 

•— Ugy látszik, Kiss ur nem igen készit 
bőrcipőket. 

— Hát bizony nagyon keveset. Az én 
specialitásom a tánc és szinpadi cipő. 
Husz esztendeje ide s tova, hogy ebben 
a szakmában dolgozom. Mikor felköltöz» 
tem Nagyváradról, mindjárt a szinház 
felé fordult a szemem. Azért az első szin» 
padi munkám mégis bőrből készült. A 
régi Horváth Zsigmond-féle színházban 
játszott akkor Várady Mariska, nem tet» 
szett ösmerni? 

— Igazán sajnálom, nem ismertem. 
— N a hát kérem ez a Várady Mariska 

kapott tőlem egy ráncokba foglalt lakk» 
csizmát. Hálásan is köszönte, mert nagy» 
szerűen sikerült. 

Az egyik barátnőjének ajánlott aztán 
a ki a régi ősbudába táncolt. De az már 
egy atlasz»cipőt kapott. Két»három cipőt 
szállítottam Ősbudába, azután búcsújáró» 
hely lett a műhelyem. A híres Darteaux, 
a turbina-táncos, az egész világot az én 
cipőmben táncolta végig, Rio de Janeiro» 
ból irta egyszer, hogy milyen sikere volt 
az én cipőmben. 

— Hát az Operának nem dolgozott? — 
kérdezem — Kiss bácsi néhányszor le» 
gyintett a kezével. 

— Dehogy nem dolgoztam. Csináltam 
egy pár remek cipőt. A hölgyek el voltak 
ragadtatva, de az akkori balettmesterek 
olaszok voltak, s igy továbbra is Olasz» 
országból rendelték a cipőket. Pedig hány 
opera»hölgy mondta nekem: 

— Kiss bácsi, jobbak a cipői, mint az 
olaszországiak. 

Mióta kitört a háború, mindent én esi» 
nálok. Most jó vagyok. 

Gyorsan más témára tér, ugy látszik 
Kiss bácsinak az Opera fájó pont az 
életében. 

A Mary Morgan vitt el sok cipőt. An» 
nak szívesen csináltam. Ja j be szép lába 
volt, no meg a Viola de la Sera. Csoda-
lábu nő volt az, kérem. 

Szinte villog a Kiss bácsi szeme. 
— Asszony — szól azután a konyha 

felé, add csak ide a képeket. • 
Az almáriomból előkerülnek a fotogra» 

fiák. Egy szinház, vagy még inkább egy 
orfeumigazgató nagy asztala elevenedik 
meg hirtelen előttem, hogy végigteritem 
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— Karmencita — mondja rá Kissné. 
— Igen, igen Karmencita. Irt, hogy ke» 

ressem fel, rendelni akar. Hát felkeres» 
tem az orfeumban. Végignéztem, hogyan 
táncol, s azután bementem hozzá az öl» 
tözőbe. Mosolygott és a kezét csókra 
nyújtotta, de bizony én a karján csókol» 
tam meg, egészen felül. 

— No, és . . . 
— Akár tetszik hinni, akár nem, 57 

pár cipőt vitt el Budapestről, s mind én 
csináltam. 

- Nagyszerűen csókolhat maga . . . 
— Ugyan, kérem — mondja rosszal» 

lóan — az nem a csóktól jött . Igaz, hogy 
tényleg kedvvel dolgoztam neki. Ritkán 
terem olyan láb . . . 

Mondja, Kiss ur, látja maga a láb» 
ról, hogy jó táncos»e a rendelő? 

— De látni ám, kérem. Hánynak sze» 
rettem volna odamondani a mértékvétel» 
nél: 

—No lelkem, a te lábodra kár ez a 
finom munka, de hát ilyenről hallgat az 
ember. Mert kérem, olyan prakszisom 
van már, hogy csak rápillantok a lábra, 
s mindent tudok. 

— Mégis, mi a fontos? 
;— A rüszt, kérem, a rüszt, abból már 

mindent lát az ember. 
— Pardon, kérem — folytatja egész 

más hangon a mester, mintha valamit *el» 
felejtett volna mondani, színésznők ré» 
szére is dolgoztam én. Hányszor járt ná» 
lam automobilon Fedák Sári, sok szép 
cipőt kapott tőlem a dédelgetett Zsazsa 
művésznő, azután Mészéros Giza őnagy» 
sága és Solti Hermin őnagysága szintén, 
Különben itt a névsor van ezen vegyesen 
minden. 

Hosszú sűrűn teleirt árkust tesz elém. 
Kedves ákom-bákom Írással, négy osz» 
lopban egész névözön: Hevesi ur, Lulu, 
Mazzantini, Ardea, Jancsi bohóc (Beke» 
tov) Kläry Lotto, Gladi Milton és végte» 
len sora azután a fantasztikus artista ne» 
veknek, csillogóan hangzatos spanyolosan 
franciába oltott, angoloknak -gondolt, 
csak a jó isten tudja, milyen nemzeiségü 
kisasszonyoknak. 

Meghatottan olvasom a névsort, s hir» 
telen egy erős légáram majdnem kisza» 
kitja kezemből a papirost. 

Hátra nézek, hát egy hatalmas kender 
magos tyúk röppent fel a földről, a mel= 
lettem levő asztalra. 

— Takarodsz — szól rá a mester — 
majd felém fordulva mondja: 

magam előtt a táncos csillagok dedikált 
fotográfiát. 

Kiss bácsi müértően kutat közöttük. 
— Ez az kérem, ez a de la Sera — 

mondja kedves, bihari akcentussal. Mi» 
csoda lábak, de kérem, micsoda lábak. 

Nézem a képet, alatta a dedikáció 
„Damit Sie sich besser an mich erinneren 
kennen." 

Mosolyogva kacsintok Kiss néni felé, 
aki karton blúzban és surc»ban áll mellet-
tem. 

—1 No és nem volt féltékeny a Kiss bá» 
csira? 

— Ugyan, kérem — mondja zavartan 
az asszony. 

— Ezt tessék nézni folytat ja az ember, 
le petit Szasa, dancőz internationale, ez a 
Feraro, ez a Hilda és Filda, két nővér. 

— Emlékszem rájuk, itt is voltak, 
mondja az asszony — az egyik mehalt 
sárgaságba, Egyiptom Kairóba. 

Nézzük a sok képet. Kiss bácsi ugy 
kutat közöttük, mint az emlékei között. 
Nézi a formás vádlikat, lábakat, s része» 
gülten gondolt az ő remekbe öntött ci» 
pőire. 

— Hogy is hivják azt a spanyol táncos» 
nőt — szólal meg azután. 

KISS SÁNDOR 
balletcipész, otthonában 
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— A feleségem kedvence. keresgélő tvukra a le Belles Creoles Rita 
Még ott kóvályog a sokssok név a fe= et Franca és társainak itt maradt sziim 

jemben, s meghatottan nézek a teritőn bólumára. Illés István. 

Pipszi telefonál 
— Halló! Színházi Élet? Na végre, 

hogy megkaptam magukat! Az istenért, 
ne beszéljenek folyton mással, vagy esi-
náltassanak még két mellékállomást, 
mert ha az embernek olyan fontos mon-
danivalói vannak, mint nekem ... 

— Halló kérem, hát kihez van szeren-
csénk? 

— Itt Pipszi beszél! Édes, aranyos 
Színházi Élet, tegnap voltam a Rinaldó; 

KÖRMENDY KALMAN 
S éves korában festette Hatvany Ferenc 

Akit ábrázol: Körmendy Kálmán, aki festette: 
Hatvany Ferenc báró. Illetve Körmendy Kar* 
csikát lefestette Hatvany Ferike sok évvel ez« 
előtt, amikor még mindaketten gyerekek vol» 
tak. Most, amikor Körmendy Kálmán nagy 
sikert aratott az „Ötvenéves férfiéban és 
Hatvany régen arrivált előkelő piktor — elé« 
gedetten pillanthatnak vissza mindketten erre 

a képre 

nál, nahát az a Kosáry és az a Király és 
az a Lábass és az a Rátkav... Kérem, 
ne tessék folyton közbecsengetni... 

— Halló kérem, tisztelt Pipszi nagy; 
sád, talán reátérnénk a dologra, mert mi 
nagyon el vagyunk foglalva ... 

— Halló, hát természetesen nagyon 
komoly ügyről van szó. Csak azt akar= 
tam kérdezni, hogy a Kosáry Emma ... 

— Halló kérem, ne méltóztassék igy 
sértegetni a művésznőt — mert ő min= 
dent eltűr — de azt, hogy Emmy helyett 
Emmának szólítsák, azt nem. Az Operá-
tól is azért vált meg, mert a komoly 
színlap az „y" helyett állandóan „a":t 
jelzett s ezt nem bírták el az idegei. 

— Jaj, de drága! És mondja édes Szín-
házi Élet, mikor a Rinaldó gróf várkas-
télyában reggeli közben lerántja az ab-
roszt, csakugyan porrá zúzza azt a gyö-
nyörű szervizt, vagy csak ugy látszik? 

— De mennyire izzé-porrá zúzza! Még 
pedig egy meiszenit engedélyez neki 
minden este a Beöthy direktor, aki olyan 
gáláns, hogy valódi pezsgő folyik a szín-
padon festett víz helyett, ha mulatásra 
kerül a sor. 

— Jé, ne mondja! És a Rátkainak azért 
van mindég olyan jó kedve? 

— Azért is, másért is. Például, mióta 
Lábass Juci a felesége, azóta egyáltalán 
ban nem fér a bőrébe, hacsak Dick, a 
Rinaldó gróf négere, a revolverrel bele 
nem kényszeríti. De most már igazán 
végeztünk. 

— Csak még egyet, cukros Színházi 
Életkém, mert én fogadtam. Igazi néger 
az a néger, vagy pedig minden este a 
Zserbónál a cukrász leönti csokoládé « 
gusszal a Latabárt? Mert ezt beszélik 
Pesten. 

— De mennyire igazi. Olyan valódi, 
hogy nappal angol órákat ad és este 
színpadról a revolverrel fenyegeti azo-
kat, akik nem tanulták meg a leckét. És 
most már ... 

— Halló, mondja drága, igaz, hogy a 
Király Ernő nem lép fel minden este és .. 

— Egy pár este beteg volt, de most 
már mindig ő énekel. Rendesen a tizedik 
előadáson szokott minden uj darabnál 
berekedni. Ez már annyira bevált babo' 
nája neki, hogy a kilencedik előadáson 
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már elkezd drukkolni. De most becsapta 
a babonája, mert csak az ötvenedik elő-
adás után rekedt be. Viszont tul van 
ezen is. 

— Képzelem, milyen izgatott bereke-
déskor. 

— Mint a Szirmai Imre bácsi, aki a 
Madam Szanzsént rendezi minden dél-
előtt a Magyarban s ezért nem lesz idén 
csak későn tavasz, mert ha a medve 
gyertyaszentelőkor kijön az odújából és 
a Szirmai Imrét nem látja délben a 
Kossuth Lajos-utcában sétálni, visszabú-
jik és most már slusz, Pipszi nagysád. 

— Halló, az istenért, a legfontosabbat 
elfelejtettem, amiért felhívtam tulajdon-
képpen. Mondja édes, a Bakonyinak van 
felesége? 

— Az nincs neki, de annál szebb per-
zsa-szőnyegei vannak és ugy félti őket a 
bolsevikiektől, hogy kölcsön kérte a 
Szirmai Albert revolverét. 

— Rémes! És odaadta? 
— Oda, mert nem volt ugyan me g-

töltve, de viszont nem is lehetett elsütni, 
mert a závárja elromlott és azonkívül a 
Salétrom-utcában van egy külön őrség, 
aki vigyáz, hogy Szirmaitól el ne lopják 
a muzsikáját. Van szerencsém! 

SAUER EMIL 

S a u e r 
Az ős*zongorázó. Művész, akinél a zene 

egyedül és kizárólag csak a zongora biL 
lentyüin olvad fel. Ma már nem is szü* 
letnek ilyen virtuózok, akiknél a hang* 
szerükön tul megszűnik minden zenei ki-
fejezés lehetősége. A legtöbbje erjén tul 
kacérkodik a komponálással is, zenekar* 
ban vagy legalább zenekarral igyekszik 
kiélni magát, virtuozitását, művészi ideg* 
rendszerét, más, ujabb kifejezési terüle* 
tekre igyekszik transzponálni. 

Sauer sohasem tür meg maga mellett 
zenekart, megelégszik a zongora effektu-
sainak fokozásával és komponistái tevé* 
kenysége is csak odáig terjed, hogy né* 
hány virtuóz fogását kidomborító, hálás 
zongoradarabot szerkesztett magának. 
Sohasem akar más lenni, mint zongora* 
művész. . 

Sövényes feje, csontossága mellett is 
átszellemülten érdekes arca, -régi jó isme 
rőse a pesti Vigadó közönségének. Sauer 
az egyetlen külföldi művész, aki évtize» 
dek óta biztosra jön hozzánk: nem volt 
még rá eset. hogy ne telt volna meg zsu* 
folásig a terem, mikor játszott. Pedig 
azóta, hogy először tűnt fel, már a har* 
madik generáció hallgatja játékát és jöt* 
tek azóta ide mások, különbek. nagyob= 
bak is nálánál. Chopin liráját, Schubert. 
Schumann romantikáját szebben ma sem 
tudja senki tolmácsolni nálánál. Világ* 
hirü művész volt már, mikor Beethoven 
még idegen maradt számára; szinte nem 
is esett jól hallani tőle a nagyklasszikus 
egy*egy szonátáját. Sauer azonban nem 
csüggedt. Játszotta tovább is a romanti 
kusokat és megvadult fürtjeit rázva tom* 
holta Liszt bravúrnak szánt müveit, köz-
ben pedig beleélte magát Beethoven esz-
mevilágába is és művészi pályafutásának 
utolsó decenniumára a legérdekesebb 
Beethoven*előadó lett. 

Január 21*én és 24*én lesz ismét a 
Vigadó vendége Sauer Emil, aki néhány 
évvel ezelőtt az udvari tanácsosi, majd 
a lovagi cimet kapta érdemeiért egykori 
uralkodóiától. I. Ferenc Józseftől. A for* 
radalmi átalakulások, lehet, hogy elveszik 
tőle, azt azonban, hogy igazi nagy és 
korszakot jelentő művész, semmiféle for-
radalom sem vonhatja tagadásba. 

. . . „Szegény komédiás, ki egy ,óra hosszat 
lombol és dühöng, azzal lelép, s szava se hal* 
latik". Macbeth V. felv. 5. jel. 
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Az aranyember f i lmen 
Jókai Mór nagyszabású regényét kon* 

veniális hűséggel és nagyszabású lendü* 
lettel sok hónapos munka árán filmre 
ültette át egy magyar filmgyár, — a Cor* 
vin filmgyár. Ha csak egy pillantást ve* 
tünk az Aranyember film mülapjára, nem 
lehet kétség aziránt, hogy a Corvin me= 
gint legelsőrangu munkát végzett. 

Tímár — Beregi Oszkár, 
Krisztyán — Rajnai Gábor, 
Noémi — Lenkeffy Ica, ' 
Timea — Makay Margit, 
Athalia — Berky Lili, 
Brazovics — Horváth Jenő, 
A felesége — Demjén Mari, 
öreg Krisztyán — Barthos Gyula, 
Kadisa — Vándory Gusztáv, 
Ali Csorbadzsi — Szőreghy Gyula. 

Ez a névsor már garantálja a nagykő* 
zönség határtalan érdeklődését, ha még 
e mellé három ismerős nevet ideírunk, 
Korda Sándorét, Vajda Lászlóét és Már-
kus Lászlóét, azt hisszük, alig marad más 
mondanivalónk. Korda Sándor a hatal* 
mas film rendezésével szaporította sike* 
reit, Vajda László a kitűnő scenáriumot 
készítette és Márkus László a megkapó 
díszleteket tervezte. A film 6000 méter 
hosszú és három héten át, január 20*iká* 
tói kezdve egyszerre két nagy mozi mu-
tatja be, az Uránia és a Mozgókép* 
otthon. 

Az Aranyember filmbemutatója elé 
egyaránt nagy érdeklődéssel tekint a 
nagyközönség és a szakkörök, mert az 
Aranyember esemény a magyar film tör* 
ténetében. 

Az esperanto é s a szinház 
A határtalan fejlődések és változá* 

sok idején hirtelen u j erővel terjed kö* 
rülöttünk a már majdnem elfeledett es* 
peranto nyelv. Valóban most, mikor 
annyi kis önálló nemzet fejlődik, melyek* 
nek nehéz nyelveit csak kevesen tudják 
elsajátítani, a legaktuálisabb egy min* 
denki láltal könnyen és gyorsan megta* 
nulható és használható semleges nem* 
zetközi nyelv. Meglepő az esperanto 
egyszerűsége és praktikus elterjedtsége 
és önként felvetődik a kérdés, vajon 
használható*e az irodalomban az espe* 
rántó, és minő szerepe lehet a színészet* 
ben, mely az összes művészetek között 
a legszűkebb határok közé van szorítva 
a nyelvek különböző volta által. 

A legnagyobb esperanto könyvtár 
2500 könyvet és füzetet tartalmaz, kata* 
lógusa 130 oldal. Fordított és eredeti iro* 
dalma nagyszámú színdarabot mutat föl. 
Talán sokan kételkednek egy műnyelv 
irodalmi értékén, de a modern nyelvek 
leghasználatosabb szavaiból, a gramati* 
kai szabályok minimuma alapján össze* 
állított olasz hangzású esperantót már 
számos író használja irodalmi nyelvként. 
Sőt Leon Frapie francia iró azt írja, hogy 
őt ép az esperanto irodalmi értéke ra* 
gadta meg: „Meglepett az esperanto for* 
ditások váratlan és megemlítésre méltó 
értéke. Különösen dr. Zamenhof, a nyelv 
szerzője, olyan fordításokat adott klasz* 
szikus remekmüvekről, mint pld. Hamlet, 
A rablók, Iphigenia, stb., hogy jobbak 
egy más nyelvben sem léteznek." 

A nemzetközi forgalom okvetlenül 
meg fogja teremteni a nemzetközi nyelvű 

ALI CSORBADZSI HÁREMÉBEN 
Corvin filmgyár, Arany*ember 



SZÍNHÁZI ÉLET 29 

szinházat. A metropolisok varietéi már 
ma több nyelven tartanak előadást. Az 
artisták között már békében működött 
Esperantista Variétea Ligo, mely több 
nagy városban rendezett esperanto 
programú előadásokat. Egyes énekesek 
esperanto dalokkal lépnek fel, pld. Har* 
rison Hill és philadelphiai opera tagja, 
Eleonora de Cisneros. 

Kisebb műkedvelő színielőadások 
több városban voltak. így Budapesten 
1912*ben Herczeg Ferenc „Három test* 
őr"=e került szinre nemzetközi esperan* 
tista közönség előtt. 

De a nagy világkongresszusokon be* 
vonult az esperanto a színházakba is, igy 
a drezdai udvari színházban Goethe. 
„Iphigenia Taurisban", Barcelonában egy 
kataloniai író drámáját : „Mistero de 
l'doloro", Antwerpenben a flamand 
„Kaatje", Krakkóban „Mazeppa" és 
„Halka", Bernben: „Ginerva" került 
szinre esperanto nyelven. Továbbá Pá* 
risban Molière „Dandin G y ö r g y i é t ké* 
szültek előadni. Sőt Bernben, a szabad* 
ban levő színpadon Schiller: „Teli Vil* 
mos"*át nagy sikerrel adták elő. 

Középmüveltségü ember három hó* 
nap alatt saját í that ja el az esperanto 
nyelvet és már ma talál egy évkönyv 
alapján minden városban esperantóul be* 
szélő, szolgálatkész embereket. Milyen 
kellemes lesz, ha a nagyvárosokban, hol 
ezután még nagyobb mértékben fog nem* 
zetközi közönség összeverődni, lesz min* 
denütt egy nemzetközi szinház, hol espe* 
rántó nyelven fognak játszani a külföl* 
diek részére. 

A színész előtt, kit tehetsége kül* 
földre vinne, de szükkörü nyelvtudása 
gátolja ebben, ledőlnek az. országhatárok, 

s miként a zeneművészek, bármilyen 
nyelvű nép országában fölléphet. Hiszen 
az esperanto ma már nem anép legszé* 
lesebb rétegében is terjed. Pld. Budapes* 
ten jelenleg 8 munkástanfolyamon van 
40—80 résztvevővel. 

Sőt vándortársulatok is bejárhat ják a 
világot — és ime már Drezdában své^ 
színtársulat játszott esperanto nyelven 
Strindbergsdarabokat. 

A drezdai udvari szinház „Iphigenia" 
előadásáról vajon mit mondottak a szi* 
nészek? Csak kettőt hallgassunk meg: 

Bruno Decarli: 
— Közreműködtem az Iphigenia es* 

peranto előadásán és azon estét színészi 
pályám legszebb és legmélyebb élményé* 
nek nevezhetem. Azóta az esperanto leg* 
lelkesebb hívei közé tartozom, kik feltét* 
lenül hisznek nagy rendeltetésében és jö* 
vőjében." 

Emanuel Reichert: 
— „Mindent túlszárnyal legszámot* 

tevőbb és legnagyszerűbb utolsó élmé* 
nyem, és ez Goethe Iphigeniájának es» 
perantó előadása volt. E csodálatraméltó 
előadás estéjén az ünnepi fényben uszó 
óriási teremben 1700 embert láttam ma* 
gam előtt, kik negyvenkét nemzethez 
tartoztak. Mikor ezt a soknyelvű mon* 
strumot láttam előttem és mikor elfogott 
a félelem, hogy a végén igazuk lehetett 
a „tudós" uraknak, mikor egy mestersé* 
ges nyelvet kigúnyoltak, csakugyan 
nyugtalan lettem. De mikor kimondha* 
tatlan örömmel megéltem, hogy ezek a 
soknyelvüek egyetlen nyelv költői kifeje* 
zésében egyesültek és oly feszült érdek* 
lődéssel, melyet más német színházban 
hiába keresnének, hallgatták a német 
költészet ezen hires remekmüvét, hogy 

ALI CSORBADZSI HÁREMÉBEN 
Corvin filmgyár, AraAy*ember 
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az tán n a g y s z e r ű b e n y o m á s a i k a t többé» 
kevésbé távol i h a z á j u k b a e lvigyék, ak» 
kor az ember i közösség n a g y és s z e n t 
m e g é r t é s e r a g a d o t t meg. És ez vo l t mai 
napig é le tem l e g m a g a s z t o s a b b és leg» 
n a g y s z e r ű b b p i l l ana ta . " 

Az első magyar négyes daltársulat alakult 
1846=ban Szabó József és Havy Mihály igazga» 
tása alatt, mellyel bejárták egész Magyarorszá-
got, továbbá voltak: Olaszországban, Stiriában, 
Karinthiában is. 1847-ben jártak: Ausztria, Dá-
nia, Svájc, Porosz-, Angol- és Franciaország na-
gyobb városaiban. 

A SZÍNHÁZI ÉLET GYE]1,MKfí»SZiNHÁZA 
1. Halmay Imre. 2. Bársony Rózsi. 3. Lu.binszky Tibor. 4. Lubinsziky Manci. 5. Ro» 
bicsek Zoltán igazgató. 6. Muki és Viki hasbeszélők. 7. Halmay Vilmos. 8. Kökény 
Ilona. 9. Pufi. 10. Kóla József karmester. 11 Deák Flóra. 12. Id. Lubjnszky Tibor. 

13. Szécsv Ferkó. 



DEÉSY ALFRÉD 
A Star főrendezője. Személyesen játssza el a Casanova cimü 5=felvonásos szerelmi dráma 

címszerepét 
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Borbélysztrájk a szinházban Szigeti rajza 

A SZÍNÉSZ KÖNYÖRGÉSE LEGÚJABB DIVAT 

K A I 
MA » * 

\B\]I 

Aki maga 
borotválkozik 

Egy elmaradt 
előadás 

SZŐKE SZAKÁLL 
mindenkit kinevet 

HEGEDŰS, NYARAI, PUFI, BEREGI, 
CSORTOS ITT GILETTE KAPHATÓ! 
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Bánk bán a f i lmen 
RENDEZTE: PAULINI BÊLA 

Megjegyzés: Ez a dolog abban «e klöben 
«irtánt, amikor még királyok is kaptak aeer* 
psfcet ar. élet színpadán. 

• 

1L Endre Galiviában harcol a hitetlen aa r* 
«éaok dien, meglehetős sikerré. Nagy pánik 
lepi meg az ellenség soait, amit az ia bizonyít. 
Wogy a lenyakazott saraccnok, mint negvesx* 
kedett bolondok szaladoznak. 

a oaatatéren, ahelyett, hogy hazamennének 
Ids falusi temetőikbe, átadni testüket a jól 
megérdemelt örök nyugalomnak. 

Eadre távollétében őszinte elkeseredés lesz 
nrrá a hinterlandban, aminek az a legfőbb oka, 
kogy a porosz származású királyné, Gertrud, 
túlságosan pártfogolja magával hozott udvor« 
•ikjait, azokat minden jóval elhalmozza, trafik* 
áron adat nekik szivart, míg a szegény magyar 
urak e««k imitteamott jutnak egy»egy komis»« 
k«r, — öt lázséáért. 

A szegény magyar urak bubánatukban 
írásnak adják magukat, mivel azt mondja a 
közmondás, hogy vigadva sir a magyar. Spric* 
«ert isznak és lázadást emlegetnek, különösen 
mérges Petur bán és váltig hangoztatja, hogy 
nem maradhat ez igy sokáig, de nem is ma* 
rad, mert rövidesen visszatér Bánk bán, aki 
«tán már el is küldött egy lovas kengyelfutót. 
È» az majd odavág. 

Petur marad, a többiek megnyugodva hasa« 
•ennek . Elkeseredett énekük messze cseng az 
éjszakában . . . 

És csakugyan jön Bánk bán és kérdőre 
» « i * Peturt. Kérdi, hogy miért hirta rissza a 

csatából, mikor éppen most legvéresebb a csfta 
és azonfelül a jövő héten akarták megnyitni 
a frontszinházat és fellépett volni két polyák 
táncosnő is. Petur közli vele, hogy nagy ha* 
jok vannak és m a i i este jöj j j a cl hozzá, 
mert ha jól vesszük, itt az országosban ne n 
tanácsos sokst beszélni, mert itt az egyik f a t 
nak füle van. Végül meg megsúgja Bánknak, 
hogy a jelszó: Melinda! 

Csakugyan, jól nézünk ki! — véli magában 
Bánk bán, — már jelszó lett a feleségem neve, 
no, ennek a fele se tréfa. 

Biberach, egy lézengő ritter, — már akkori* 
ban is voltak idegenek — Ottó.iasc, Gertrúd 
fivérének, belső bizalmasa, tárgyalásokat foly* 
tat nevezettel. Nevezett nagyon szeretné, ha 
Melinda szerelemre gyulladna iránta, mivé! C 
nagyon sokat tart Melindáról, akit a királyné 
felhozatott Budapestre és 

udvarhölgyévé tett meg. Ottó azt mondja, hogy 
a nemzetes asszonynyal sok baj van, az nem 
egy lipótvárosi asszony, azzal nem ;i».gy az 
ugy, csak ugy mirnixdirnix és nagyon szereti, 
tisztelteti, becsülteti hites férjét, Bánk bánt 

Dc Ottó már egészen megvan gab aj od v 
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nem akar elállani kedves ötletétől, vagyis azon 
tervétől, hogy bármilyen áron is beférkőzik 
Bánk bánné kegyeibe. Ekkor a furfangos Bi» 
berach két aszpirint a jánl föl, azt mondja 
Ottónak, hogy tegye bele a porokat Melind» 
teájába, attól majd szerelemre hevül. 

Közben megérkezik Tiboré is, az első sze® 
gény ember, hogy ne csak urak szerepeljenek 
A darabban, hanem egyszerű emberek is. Fele« 
gége, az öreg Alári 

néni, nem akarta elengedni a bogárhátú ház» 
fcól, de Tiborc nem hagyta lebeszélni magát, 
azt mondta, hogy neki dolga van a nagyúrral. 

Az aszpirin megteszi a hatását. Melinda el» 
reszik. A gaz Ot tó nagyon boldog, azt hiszi, 
most már fenékig tejföl. Fenéket fenékig tejföl, 
csak ugy néz ki, de csakhamar üröm vegyül 
az örömbe . . . Ugyanis Biberach, aki nem 
valami nagy jellem, — már akkoriban is vol» 
tak ilyenek, — a zsiványbecsülctet sem állja 
és elárulja Ot tó és Meiinda t i tkát Bánknak. 
Ebből nagy baj keletkezik. 

1.) Bánk bán nekitámad Melindának és nem 
bánik vele keztyüs kézzel, amin nem lehet 
csodálkozni. i 

2.) O t tó nekitámad Biberaehnak és a végén 
leszúrja. (A gyorsan segítségül hivott saolgák 
elszállítják Biberachot.) 

3.) Ger t rud magához hivatja Bánk bánt H 
türelmetlen hangon kérdi, hogy milyen alapOM 
mert visszatérni a csatából és mért csinál itt 
ka lamajkákat? Bánk bán nem késik a felelet« 
tel, Ger t rud mind hevesebben szidja a nagy» 
urat, aki pedig tulajdonkeppen a király helyet» 
tese, tehát a második magyar ember. A leg» 
válságosabb pillanat akkor következik be, ami» 
kor váratlanul Ot tó lép be a szobába. Bánk 
minden haragjával Ottónak esik és elátkozza 
azt a helyet is, „amelyben született". Ger t rud 
a hely védelmére kél, mivel ő is ugyanott szü« 
letett, ahol O t tó és hitványnak nevezi Bánkot, 
Bánk viszont keritőnek Gertrudot . Ger t rud 16» 
réhez kap, hogy leszúrja Bánkot, de ez kicsa» 
var ja kezéből a gyilkot és — agvonszurdálja . . . 

Petur t és forradalmár társait elfogják. Akkori 
szokás szerint összekötözik őket l i farkkal , 
mert a lófark sokkal 

erősebb, mint a legerősebb kénderkötél. Bán» 
kot nem merik elfogni, mert ő a riásodik 
•nagyar ember, tehát a király távoliétébea 
az első. 

De hazajön a király. 
Megjelennek Mikhál bán, Simon bán, Tib»ro 

bán . . . O t t van Bánk bán. 
N o most? 
És akkor a király és Bánk bán kibékülnek. 

< ERMES IRÉN 
f ELSŐRENDŰ BLOUZ- IS PON-

GYOI.A-SALONIA IV., VÁCI-
UTCA <i I. Em. TELF.FON 148 «7 
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Szép Ilonka 
és Érdekházasság 
— Két uj Glória:film. — 

A magyar filmipar nagyjában pang 
most, részint a szén, részint pedig a 
nyersfilmanyag»hiány miatt . Ennek da» 
•ára van néhány gyárunk, ahol nagy 
ambícióval és lankadatlan szorgalommal 
dolgoznak. így például a Glóriáról éppen 
a múlt héten irtuk meg, hogy két nagy 
filmmel készült el. Mostanában még két 
film van munka alatt. Ezek közül az 
egyik: Elynor Glyn Érdekházassága már 
elkészült. Ezt a darabot a könyvpiacról 
ismeri a magyar közönség, amely így bi» 
zonyára nagy érdeklődéssel tekint ma jd 
a film elé is. Ebben tudniillik Törzs Jenő 
játssza a főszerepet és ez a körülmény 
nyú j t a darabnak különös érdekességet. 
A darab többi férfi főszereplői: Szőke 
Sándor, Vándori Gusztáv, Lubinszky 'fi* 
kor, a nők közül pedig Bánhidy Ilona, 
Wirth Sári és mások játszanak benne. 

A negyedik u j Glória»film Vörösmarty 
Mihály örökszépségü költeménye, a Szép 
Ilonka. Ezt a darabot is, valamint a többi 
kármat is Lázár István dolgozta át filmre 
igen ügyesen és teljes mértékben ju t t a t j a 
kifejezésre Vörösmarty gyönyörű gondo* 
latait. A darab, amelynek egyes felvéte» 
leit már elkezdtek, rövidesen tel jesen 
elkészül. A film kiállítása gyönyörű, 
« i n d e n egyes jelenete korhű keretek kö« 
zött mozog. A két darabot Forgács An« 
tal, a Glória»filmgyár igazgatója rendezte 
éppen olyan nagy sikerrel, mint eddigi 
•sszes darabjai t . 

A „Vig ö z v e g j " a f i lmen 
— Lu, A kokott — Szerelmi 
szanatórium — 

A Varázskeringfí hata lmas sikere a 
Semper»filmgyárra irányította a nagy» 
közönség figyelmét. A Semper azonban, 
amely alig néhány hónappal ezelőtt ala« 
kult, nemcsak a Varázskeringővel szer« 
actt magának nagy hirnevet, de ismertté 
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te t te nevét három u j darabbal is, amely« 
nek bemuta tó já t csütörtökön, január 
16»án tar tot ták meg a Mozgókép»Otthon» 
ban. A három film közül az egyiket még 
a régi jó békeidőből ismeri a publikum. 
Lehár Ferenc nagysikerű operet t je , a Vig 
özvegy sem kerülhette el a többi operet» 
tek sorsát és Kertész Mihály elsőranga 
rendezésében filmre került. A darab si» 
kerét nemcsak a művészi rendezés, ha» 
nem az elsőrendű szereplők is biztosi» 
tot ták. A főszerepet, a kedves és daliás 
Daniló szerepét ki is já tszhat ta volna 
más, mint Várkonyi Mihály, akiről ezut» 
tal u jabba t irni alig lehet. Partnere, 
Glavari Hanna szerepében, Berta Vas 
leró, egy u j mozicsillag, akinek színházi 
sikeréről a Színházi Élet már megemlé» 
kezet t . Nyegust Boross Endre, az 
Apolló kiváló komikusa játssza, Latas 
bár Árpád pedig Zéta szerepében nyúj t 
elsőrangú alakítást. 

A másik 5emper»darab, amelynek be» 
muta tó ja nagy sikert aratott , Arthur 
Landsberger hires német regénye: Lu, 
a kokot t . A dráma, amely egy leány 
kálváriáját írja le, mindvégig lebilincseli 
a közönség érdeklődését. Minden jele» 
nete csupa izgalom és szenzáció. Berta 
Valero viszi itt is a főszerepet, teljesen 
átérezve a darab gondolatmenetét . Ki« 
tűnő szerep ju tot t a fiatal és kedves 
Lux Margitnak, aki ezidén már néhány 
darabban tűnt föl nagyszerű játékával. 
A férfiak közül Balassa Jenő és Tarnay 
Ernő nyúj tanak elsőrangú alakítást éa 
segitették elő a darab óriási sikerét. 

A harmadik uj i>emper»iiim egy három 
felvonásos vígjáték, amelynek eime 
Szerelmi szanatórium. A Bécsben ké» 
szült darab szintén nagy sikert aratot t a 
bemutatón, amelynek közönsége igen 
sokat kacagott a mulatságos darabon. 

Mindhárom aarab Kertész Mihály 
nagyszerű tehetségét dicséri, a gyönyö« 
rü. tiszía fölvételek cs képek pedig szen» 
záció számba mentek. Mesteri rendezés 
és játék jellemzik a darabokat , ame» 
lyek immár a magyar filmipar legszebb 
darabjai közé fognak tartozni. A három 
darab igazán a közönség számára ké» 
szült és ez a közönség ő.wintén élvezett 
is a nagyszerű darabokon, amelyekre 
büszke lehet a fiatal, J e ambiciózus 
Semper--filmgyár. 

; H ~ . G A M B R I N U S É T T E R E M B E [ 

MOZIKRONIKA 
A rovatot vezeti LA ITA ANDOR 
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Casanova 
(Star újdonság szerelmi dráma 5 fdv»® 

t á s b a n előjátékkal. Irta: Pakotí JózseL 
rendezte és a c ímszerepet játssza: Deéay 
Alfréd. Bemutatja a Corso január I8fán. 

A Star filmgyár nagysrabása ötfelro= 
• á s o s szerelmi drámáját, Casanovát ja^ 
nuár 13*án mutatja be a Corso. Már tx 
országos bemutatón óriási fe l tűnést ós 
tetszést keltett a Star e nagyszerű da» 
rabja, amely mindenképen kiállhatja a 
versenyt ezzel a darabjával a külföld leg« 
fcíresebb és leggrandiozusabb filmdarab-
jaival is. A Casanova s ikerének hire 
eljutott már a külföldre is, aminek ür* 
vendetes bizonyítéka, hogy Amerika is 
sietett lekötni a darab eljátszási j o g á t 
A filmen Casanova a legendás kalandor 
szerelmi históriája t árul elénk. Deésy 
Alfréd főrendező sz inte elkápráztató öt» 
letességgel öntötte formába a pompás és 
érdekes scenáriumot, de mint sz inész is 
(6 maga játssza el a darab címszerepét) , 
i legtökéletesebb művészi alakítást pro« 
íuká l ta . A z ő Casanova alakja sokáig 
fog élni szere lmes ifjú leányok gondolat* 
»Hágában. A rendkívül érdekes mese« 
szövés és pazar kiállítás keretében ott 
látjuk magunk előtt a versaillesi régi ki» 
rályi udvart, a diplomácia fondorkodik 
*ait és csudás panorámáját a délvidéki 
tengerpart mesés szépségének. U g y , h o g y 
* dráma igazán az olasz filmek mitjdent 
leigéző szépségei t varázsolja elénk. 
D e é s y n k ívü l Góth A n n y n e m e s müyéa 
*zete ,Hol lay Kamilla ismert bájos alaki» 
tása, Igalits Sandy démenikusan szép 
egyénisége, Dán Norbert , Knrnay Ri* 
ehárd és Túrán Gusz táv kipróbált Bina» 
művészete reprezentálják a Star művész» 
gárdájának magas színvonalát . A Casano» 
»át január 18*án mutatja be a Corso. 

*«<; 

MAX LANDA és H A N N I WEISSE. A 
Fantom as szerepét játszó 6a nilunk is nagy 
népszerűségnek örvendő Max Landa, aki évet 
éta a berlini Rexrfilmgyárnál működik, szer* 
ïôdését a gyárnál egy évvel meghosseablH* 
fotta. Max Landa partnere Hanni Weisse 
!eaz, akinek játéíkáhan a budapesti közönség 
tK gyönyörködött már. A gyár renderője to» 
»ébbra is E. A. Dupont. 

KORMÁNYBIZTOS A FILMSZAKMA 
ÉLÉN. A filmszakmában komoly«» beszéli 
aek arról, hogy az egész filmszakma Sére 
kormánybiztosi állit majd a kormány. A 
»akmában jelenleg meglehetősen eiláltak ar 
Alapotok, a Mozrtanic» netn alakult még meg. 

holott ennek a lötesülósét általánosságba« 
követelték, seámos félreértés, ellentét merült 
föl a szakma egyes ágai közöt t ugy, hogy 
mindenki érzi annak a szükségességét, hogy 
itt rendet kell teremteni. 

ELREKVIRALTAK NÉHÁNY FILM 
VÁLLALAT IRODAIT. Számos budapesti 
Fdmgvár ős filmkölcsönző vállalat tudvafevé* 
leg lakásban húzódott meg, mert a háború 
alatt nagyobb helyiséget nem kaphattak. így 
pl. a Phönixífilmgyár a Rákóczi»ut 76. száma 
ház egyik utcai lakásában talált otthont, de 
ezt a kis helyiséget is megosztották Az Esi 
film szerkesztőségével és helyet kapott még 
azonfelül a Filmgyári Munkások Szervezete 
is. Ezt a hármas célt szolgáló helyiséget el» 
rekvirálták most. A Schwarzenberg és Társa 
r.»t filmgyár irodáiból is elrekviráltak két 
szobát, előszobát és több mellékhelyiséget. 
Természetes, hogy e jogtalan clrekvirálás ek 
len felebbeztek az érdekeltek, de másodfoka« 
még nem hoztak Ítéletet. 
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A SZÍNÉSZEK 
ÉS FILMGYARAK KÖZÖTT. A Mozgó-
fónykűpgyárak Szövetségének hivatalos helyi-
sége V., Lipót^körut 20. szám alatt van. A 
Szövetség ügyvezető igazgatója dr. Molnár 
Dezső ügyród. A Szövetség — mint « 
Mozihät értesül — ezidőszerint tárgyalásokat 
folytat a Budapesti Színészek Szövetségével 
kollektív szerződés kötése és a moziját»*» 
számos elintézetlen kérdésének rendezése 
tárgyáhan. A tárgyalások céljára mindkét 
Szövetség bizottságot küldött ki. 

ANTALFFY SÁNDOR VISSZAMEGY 
NÉMETORSZÁGBA. Antalffy Sándor, a 
Corvín»filmgyár kitűnő rendezője, a háború 
kitörése előtt Berlinben működött. A háború 
alatt jött Pestre, ahol katonai szolgálatot in 
teljesített, sőt a sajtóhadiszállás részére y> 
csinált propagandafilmeket. Antalffy mostam 
nában kilépett a Corvintól és rövidese«» 
visszamegy Berlinbe. 

r»* 
ÜZENETEK 

G. T. imádó. Cime: Nordisk Frtmfabrik, K* 
liemhága. A másik kérdésre feleletet csa>ki* tőle 
lehelne karmi. — Bohó. 1. Az a családi neve. 
!. Lugosi Bêla 3. Családi neve. 4. Nem ismer-
jü1{. 5. Legközelíihft>i szerepe a Varázskeringi 
és a Víg özvegy. Min-d a két fi'inel a legköze* 
lel>l>i idöfcen fogjak a fővárosban játszani. — 
S. Manci. 1. Február 15-én. 2. szerepenkint les-
alább 30—M) K, die »annak nagyobb tisztelet-
díjaik is 3. Igazán furcsa kérdés! Hogy is le-
het ijnesmtt egyáltalában kérdezni? Természetes, 
így pl. Boyda Juci, Góth Annie, Lóth IIa és sok 
más nő. 4. Igen. 5. Tgen. — „Kíváncsi bakfis 
1. 1886-ban született Rámában. 2 Taraljr. 
3. Nem tudjuk, mert több -da,rab jelent meg 
utóbb fö*éptéveL 4. Nehéz dolog ma erről egy 
kits statisztikát őssreáBftanii. — K. Magda. Sri-
reflkedjék Rózsahegyi Káknáa sriniiskolájáho* 
fardutoi (Nőpsiiaiháirutca 22.), ott megadjál a 
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kért felvilágosításaikat. As iskofe elvtKsése ufen 
a legtöbb e se t en rögtön kapnak a végzett nö-
vendékek szerződés* — Veszprém. Sose kallói-
n k as rietô hölgy nevét. _ H. Almi«». 1. Um 
géért as ötletért semmit. T«*wék art rendesen 
kidolgozni. 2 .Kossuth Lajos-titea 11—13. •— 
JJioatiMrö nöimitátor". j. Esatie« iffan, ha m«*t 

(•lelA humoros darai) kinúíkozfték 2. Baiegji 
léla: Rákócziéit 51. IV. Kertész Mihály: Nép-
<ainjiáz-utca 47. Deésy Alfréd: Kossuth Laje»-
íítca 11—13. (Star.) 3. Csakis r«KÍes formában 
•exir t darabról 'ehet SJW">. — Nincs tovább. 
1—2, Ugy tudjuk, hogy közeB rokonok. 3—4 
Hasa tudjuk. 5. 3d éves. — „Egy ptsti leány"' 
1. Berlin, Stern frimfabnïk, Zimmerstrcf .e M. 
2. 38 éves 1 Izr. 4. Nőilen. — W. Jolán, is 
M. Boriska. 1—2 év mul<va, esetleg akúr ez év 
éazéfi tessék b&rmelvi'k budapesti filmgyár rtm 
dezftségénél jeäentlkezni éh ha nagyjában mftft-
IMelnek, álmuk valóra váttiatik. — T. Ilonm. 
fngvár. 1. Tessék meRpróbátai, ámbár 4 u -
gyon elfogilalt ember. 2 Az elfogadásnak nem, 
de az elkészítésnek igen. 3. A kiadóhivatal aa< 
aide idején majd visszaküldi. 4. Népszínház-«. 
47. 5. Cegléd, Szinház — Mozirajongó, Szal-
mok. Alig hisszük, meri ax egyik ctsalk Kopen-
kágúban, a mácdk meg esa* Berlfnbsn szara-
patt. 

D. N. imádó. D. N. 26 éves, római kat. 
Ai Budapesten született. Cime: Krisztina-körut 
15. — H. Margit, Budapest. Olvassa el fönti fize-
aelűnket. — Aphrodite" Ai „Aphredíée'' fő-
Hzerepeit a kővetkezők játszották: Góth Anni«, 
to rna i Richárd, HoUay Kamilla, Va'kéué és 
Margrttay József. Címük: Star-fllmgyár, Kos-
suth Lajos-utca 11—13. — „Corinna". Boyda 
J-a ci. — „Aphrodite'' (Cs. Lujza}. í. Dán Kői-
kért családi neve: Földváry József 2. 26 éves. 
3. Nőtlen. 4 .Budapest, Krisztina-körűt 15. 5. As 
a ösaládi neve. — „Hildegárd". 1. A Csitri-film 

kü 'sé felvételeit Pest (környékén csinâlt&k l Y 
Tavaszi szerelmét pedig a Semmeringen. 3. Kcí 
éy óta lag. — B. Erzsike. A kérdezett művé» 
27 éves, nőtlen, jelenleg Berliniben működik. 
Ottani címe: Ring*rilm, Markgrafenstrasae 77, 
— A . Berta. Bálványos. Ennek a módját n ü r 
IBM» izfcen megírtuk e helyen. Az ön esetébe* 
az képezhet esetleg akadályt, hogy nincs állaa? 
M a i a fővárosban Ha vannak Ht rokonai vaftf 
lamarö&ai, «kiknél állandóan lakh«!na, semmi 
alta<fátlya érvényesülésének, föltéve, ha e g y M 
föltéteei (m-telli^enoia, sziépség Mb.) megvar-
rnak. — „Hózsás ilet". 1. N«m lép föl többé 
man. 2. Egyelőre csak annyit tudunk róla, hogy 
Szombathelyről került a fővárosba, ahol siker* 
rel végezte a sziniiskolát, maid a Semper*film* 
gyántioa szerződött, ahol első Isíkerét aratta. — 
T. Manci, Miskolc. Kérdéseivel forduljon Rózsi-
völgyi Kálmán sziniiskolájáihoc (Népszinhá»-» 
as 

A MOZGÓFÉNYKÉPET EGY A N G Q 1 
EMBER, Muybridge Eduard találta fel. Szfc 
letett 1830«ban Angliában. Hazájából Arno 
ritába vándorolt. 1872»ben a kaliforniai 
kormányzó egy barátjával fogadott, hogf 
a fu tó ló mind a négy lábát egyszerre 
emeli-* feL Muybridge vállalkozott a kér-
dés eldöntésére és egész sor pillanatfelvétel* 
készített a vágtató lóról. Csakhamar kinevee-
thk egyetemi tanárrá és oly készüléket talált fai 
amellyel viLlámgyorsasággal egész sorozat feS-
vétri» lehal eszköző'ni. Ezzel megvetette a 
nifiayképezi» alapját. 

m | 

KÉZRŐL-KÉZRE 
SZÍNHÁZI ÉLET" ADÁS-VÉTEL ÉS CSERE ROVATA 

*KKKK*SBX»KKK*M*KJk»lK*K*»IU«IUUUUM ar txó hirdtés ára 50 HU. NAGYBETŰKKEL szedve 1 kor. Aki bármily«« m »tárgyai, 
áeberendezési tárgvat, színpadi ruhát és mindennemű kelléket »tb. ELADNI. V E N N I 

V A G Y CSERÉI M Wirdesse e rovat bsn. Biztos sikert ér eL Saiaeaeek elv«»** « 
SZÍNHÁZI ÉLET*et 

MŰVÉSZI TERVEZÉSŰ kézi* 
•Midka*teritók, párnák és ipar* 
atüyészi kerámia*vázák Zichy 

Jenő»utca J57. sz., 11/10. 
JOGI SZEMINÁRIUM DEBt 
RECEN A SZÍNHÁZI FI* 
GARÖ SZALONJABAN. Elő* 
kéazit alapvizsgákra é* szigor-

latokra. Vesz és elad jogi tan* 
könyveket és jegyzeteket. Min* 

den felvilágosítást megad. 

PICK JEN« „Sokfélék kény-
ve" szivből eredő tartalmas iro-
dalmi mnnka. Ara kézbesítéssel 
K 7.70. Megrendelhető utalvá-
nyon * sae«zőtől Pemájton. 

MŰVÉSZNŐHÖZ ajánlkozik 
kellő intel igenciával fiatal el-
vált asszony, kinél megfe!el* 
otthont találna s kinek viszont 
jobbkeze lenne. Varrásban, háa-
tarlásban perfekt. Levelet V. 
J.-aé, lí!lői-ut 64. 111/23. alá Mr 
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7) Nom rontunk el öt*hat batiszt»sllpaect. 
mikor egy is megteszi. 
• 8) Tudva van, hogy senki sem törődik « 

másik ember nyakkendőjével, miért törődj ü»k 
* magunkéval. 

9) Ha a nyakkendőnk rosszul van megkötve, 
megvan az az előnyünk is, hogy „professzor» 
nak" nézhetnek bennünket, végre 

10) Kár a nyakkendő megkötésével vesződ«, 
mert ha a csokor minden részében arányos, 
úgyis ugv néz ki, mintha készen varrott 
nyakravaló volna. Ezt pedig senki sem are» 
réti 

Mangold Béla Kolos 

1) Nem látjuk kétségbeesett ábrázatunkat, 
á lkor a tükör előtt próbálgatjuk a nyakkendő-
kötést. 

2) Nem tékozoljuk az élet legértékesebb 
perceit céltalan kisérlezetésseL 

3) Pontosan ott lehetünk, ahová menai 
»karunk. 

4) Nem zavar bennünket a tudat, hogy nyak« 
kendőnk rosszul van megkötve. 

5) Abban a reményben ringathatjuk magun-
kat, hogy jól kötöttük meg a nyakkendőt. 

6) Ha ez mégsem volna igy, még mindig 
megmarad a vigaszunk, hogy majd csak kérdi 
tőlünk valaki: „mi van a maga nyakkendőjé-
vel!?" és rögtön meg is igazítja. 

Első petli társaság vott a cime Kuitesár Istrin 
vezetése alatti magyar színtársulatnak 18l5-b<™. 
Vidéken cISször Miskolcon játszottak. (ljíazRató: 
Murányi Zsigmond és laborfalvi Renke i fut fi 
TOlt.) 

Hogyan kell megkötni 
a c s o k c r a y a k k e n d ő t ? 

(Farsang! tanács.) 
Aki esti alkalomra készül és esokormyak» 

kendőjét jól meg akarja kötni, az előbb öltöz» 
*ön föl tetőtőhtalpig és hagyja a csokorkötést 
legutoljára. Mielőtt azonban a nagy műveletbe 
fogna, vegye kezébe a nyakkendőt és oltsoa 
el minden világosságot a szobában. 

A sötétben aztán kössse meg gyorsan a 
•yakkendőt, siessen az előszobába, öltse fel 
felöltőjét, csapja fejére kalapját, markolja 
meg sétabotját és a tükörbepillantás gondos 
«Ikerülésével távozzék hazulról. 

Ezen kitűnő módszer előnyét tir pontba 
kihat juk és pedig: 
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A f e c s e g ő 
Jeleaet. Irta: Dgmoff Osszip. Oroszból fordí-

totta: Széki Andor és Mokrousszolf Jenő. 
Prológ: 

A fecsegő szerepét látszó színész m függöny 
elölt a közönséghez: 

Most előadjuk DymolT Osszip darabját, a 
„Fecsegőt1*, amelynek főszerepét a szerző ipe-
ciúiisau az én számomra Lr.a. (El.) 

Színpad: A színésznő szobája. Rendellenség. 
Telefon. A színésznő szerepéi lapozgatja. A fe-
csegi jön, vörös rózsákból kötött csokorral a 
kezében. I 

A SZÍNÉSZNŐ: Jó napotl Nagyon örülök, 
hogy régre eljött hozzám. Milyen gyönyörű vi-
ráguk! Ah, éppen a kedvenc virágom, gyöngy-
virág! Honnan tudta? Ah, ugy kilóm, inkább 
róisáJt! Nagyszerű. . . Már azt hiltem, hogy 
ügészen eitüicjíett. Különben ugy látszik, már 
tegnep in itt volt? 

FECSEGŐ: (meghajtja magát és beszélni 
tücar). 

SZÍNÉSZNŐ: Vagy más volt? De nagyon ha 
sonliloit magához. Egész este fecsegtünk. És 
»Ivan érdekesen, hogy megkértem, hogy ma 
délután három órakor jöjjön el megint. Hány 
éra? Három! Nahát, akkor maga az. Hiszen 
mondtam, hogy nagyon hasonlított magához. 

FECSEGŐ: (beszélni akarf 
SZÍNÉSZNŐ: Már mindenki elfelejtett. Egé-

wen egyedül vagyok és boldog vagyok, ha va-
laki. mint ö n . . . (A lelefon szól.) Bocsánat! Ez 
a kiállhatatlan telefon! Ma már huszadszar. (A 
telefonba.) Ki beszé l? . . . (Betegnek teszi ma-
tât, panaszkodó hangon.) Jó n a p o t . . . Nem tu-
dora . . . Igen, a fejem Nem használ sem-
s u t . . . rr:: tol sem kelek az á g y b ó l . . . Nem 
vagyok felöl tözve. . . Egész éjjel nem aludtam 
. . . N e m t u d o m . . . Holnapután vagy szomba-
t o n . . . H é t f ő n . . . A viszontlátásra. Majd ked-
den fölhívom Köszönöm! (Visszaakasztja a 
kagylót.) Hát ho! is mairadtunik? Mondom. 
•Ivan ember, mint maga . . . mint maga . . . De 
miféle ember is maga? 

FECSEGŐ: (beszélni akar.) 
SZIÍNÉMZNÖ: Maga valóságos rejtély a szá* 

n o m r a . Tudom, hogy szeret és szereti a tehet-
ik 'íemet. Tudom, érzem. (Roppant szomorúan.) 
Mi asszonyok megérezzük ezt, mert finomabbak 
vagyunk, mint maguk férfiak. Ha a multat visz-
>za lehetne hozni, a k k o r . . . (Az ajtóhoz megrí.) 
Bocsánat! (Beszél valakivel.) Mi az? Micsoda 
diákok? Már meg in t i . . . Próbára mentem. Nem 
vagyok itthon é s . . . nem lehet tudni, mikor 
kelek föl. (Visszajön.) Ezek a jótékonycélu elő-
adások még a sirba visznek. I g e n . . . (Gondol-
kozik.) ö n azt mondja: hogyha a multat visz-
«zt tehetne hoznil De hogyan 'ehet a multat 
visszahozni? És nem is kell. Maga filozófus, 
fc M'átom. Én azonban ellenkezően azt mondom 
» íifjimnak: aani elmúlt, az nincs többé. És ez 
té iv egében igaz is. A férfiak ezt tiem akarják 
mireértei« Higyje el nekem. Nekem több te 

pasztalatom van, mint magának. Már tegnap 
Is megmondtam n e k i . . . megmondtam magá-
nak: barátom, mindennek van határa. (Levelel 
hoznak.) Bocsásson megl Ez mar a hatodik le-
vél ma. (Végigfut a levélen, halkan.) „Az ön te-
hetsége . . . A s z e m e . . . A l e l k e . . . Automobil 
. . . A boldogság. . . Telefon. . . Hódoló tiszle-
l e t t e l . . . Válasz fizetve." (A fecsegőhöz.) Mi a 
véleménye a névtelen leve ékről? 

FECSEGŐ: (beszélni akar ) 
SZÍNÉSZNŐ: Nem, nem értek egyet önnel 

Én azt hiszem, h o g y . . . N e m ! . . . Persze, min-
den attól függ, hogy ki és hogyan?. . . És végre 
is — miért ne? Minek nekem a neve? De bo-
csánat, hogy félbeszaki'ottam. ön azt mondja: 
a szerelmet érzi az ember. „Boldogok, akik 
hisznek, mert me eg és kényelmes életet élnek 
e földön." De már tegnap mondtam magának, 
hogy nem ismerem el a korlátokat. Tökéletese» 
szabad akarok lenni. Már nem emlékszem, 
hogy mit felelt erre, de akkor miért mondja 
most, hogy korlátokra mégis szükség van? ÖJ> 
e'lentmond magának. (A telefon szól.) Pardon. 
Ez a telefon valósággal ráveli magát az ember-
re, mint a vadállat. Ugy látszik, nyers hussaű 
e'etik. (A telefonba.) Halom! Ki ott? (Nagyon 
fontosán.) Al i ! . . . M a . . . Háromnegyed tizen 
ke t tőko r . . . I g e n . . . Én i s . . . Szájon... Szin-
tén . . . (Kéjesen nevet, mintha csiklandoznák.) 
De telefonon keresztül nem tudok . . . Személye-
sen . . . (Hangosabban.) Sze-mé-Iye-sen!... Vi-
szontlátásra! (Nevet) ...) Igen (Elmegy a tele-
fontól. A feje szédül egy kissé. Hamarosan nem 
tudja rendbe szedni magát.) Hogyan?. . . (Na-
gyon szórakozottan.) Mit mond? . . . I g e n . . . Le-
h e t . . . Ilánv óra? Már siet? Milyen kárl 

FECSEGŐ: (föláll és kezet csókol.) 
SZÍNÉSZNŐ: Kérem, látogasson meg máskor 

is. Nagyon szere'ck ö^nel csevegni. Maga olyan 
érdekesen tud beszélni. Ámbár nem mindig ér« 
tek egyet önnel. Maguknak férfiaknak minden-
ben elveik vannak. Adieu! De a névtelen leve-
lekről még fogurok beszélni. 

FECSEGŐ: (meghaitja magát és távozik). 
SZÍNÉSZNŐ (egyedül): Szétpattan a fejem 

ennek a beszédjétöli Szent islen, micsoda kiáll-
hatatlan fecsegői 

FÜGGÖNY 

K e n j ü n k a z ú j j á a l a k í t o t t é> 
p a z a r e l e g a n c i á v a l b e r e n d e z e t t 

FIGARO BAR 
TÉLI KERT-ÉTTEREM B E 

Volt 
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Tsiefos : 
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TÍÍÚ doaos : 
Hajnal E. Zoltán 

, .Yaponta Toll Kun-'-y 
! harij,verí0"ye2. íj-g-
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^ — . 'WlAÍEWWA? 

A z ország m i n d e n részéből garmadával 
j ö n n e k a vá laszok arra a pályakcrdésre , 
h o g y az o l v a s ó a s z í n m ű i r o d a l o m m e l y i k 
férfi v a g y női alakjár vá lasztaná élet» 
társul. 

Tagadhatat lan , h o g y ez a pá lyakérdés 
több a mulatságnál . H a t á r o z o t t a n misz» 
*ziót te l jes í t a h á z a s o d á s i s ta t i sz t ikában 
a vá laszok t ö m e g e . Mert ha fehér Boc ika 
Marosvásárhe lyrő l azt feleli, h o g y ő i f j . 
N a g y I s tvánt vá lasztaná férjül, akkor az 
a vásárhely i i f jú, aki Boc ikába szere lmes , 
i g y e k e z n i f o g Bródy Sándor darabjának 
a h ő s e g y a n á n t v i se lkedni és a párti h®» 
marabb létre jön. 

Fe l tűnő azonban, h o g y a pá lyakérdésre 
rá laszo lók t ú l n y o m ó a n nők. Férfi csak el-
v é t v e akad köztük . Miért? A z urak nvil» 
v á n n e m n a g y o n á l m o d o z n a k a házasság* 
ról, ezzel s z e m b e n a h ö l g y e k óriási tő* 
m e g b e n küldik a vá laszokat , h o g y nekik 
mi lyen vágású l e g é n y kel lene . 

Felkérjük az urakat: ne tünte s senek 
enny ire a házasság i n t é z m é n y e el len. Már 
csak udvar iasságból is m e g l ehet mon« 
dani, h o g y kiki a f e l e ség m i l y e n t ipusát 
képzel i magának. H i s z e n azért n e m kell 
rögtön m e g h á z a s o d n i . . . 

E h é t e n a k ö v e t k e z ő v á l a s z o k a t kö» 

Férjül én Peer Gynte t választanám, miről 
majdnem típusa a mai fiatal embereknek: sze» 
rény, serény és — igazmondó. E. ]., Budapest. 

• • • 

Ha a színpadról kellene a jövendőbelimet ki« 
Választani akkor én csakis a „Pygmalion" Hig« 
ginssét választanám. Hogy miért? Mert ő egy 
igazi férfi, csengő hangja van, valódi férfias; 
megtanít egy kis neveletlen vadvirágot sok-sok 
mindenre, amellett szereti is egy kicsit, de ezt 
nein árulja el neki. A vége, hogy magának,ne» 
velte. Csakis őt választanám; a legfőbb ok 
pedig az, „hogy nagyon hasonlít egy „igaz, jó 
barátomhoz", ki mintegy mása neki. Méz Maca, 
Budapest. 

• • • 

Némi gondolkozás után azt hiszem, niogta» 
iáltam a színműirodalom férfiai közt azt, kit 
fér jemül választanék. Derblay Fülöpöt, a Vas» 
gyárost választanám. Hogy miért? Mert nemes 
gondolkozású igaz férfi, valóban ritka jellem, 
szeret, szenved, és amellett nagylelkű. Egy sz&» 
val: karakter. Brandt Mia, Pápa. 

Mélyen tisztelt szerkesztő url ö n • JKJt 
választana férjül, illetve feleségül" cimfi pi» 
lyázati hirdetéssel igen okos és főleg lányok» 
nak tetsző dolgot követett el. Én bevallom — 
mert úgyis kitalálná — nekem is tetsnik. 
Azonban én megsúgom bizalmasan, édos s*e*£ 
keaztő ur, hogy jobban tenné, ha mindjár t egy 
pár férfiúra hirdetne pályázatot, aki pedig 
nyer, — hát az aztán tényleg nyerjen. Pláne, 
h í az I férfiú a „Rómeó". Hogy mért éppen 
ő, h i t Istenkém, a szerelem vak, tehát a hfc 
b i i t nem látom, a jókat meg a szerkeszt i nr 
is ismeri, tehát mit ismételjem azoka t De 
mivel Rómeónak megvan a Júliája, nngyon 
kérein, szerkesztő ur, a jánl jon valakit, akinek 
esetleg én lehetnék a Júliája. És ha az illetftt 
nek a jelleme Rómeó jellemével nem egyeaik 
meg, hát akkor lehetőleg Ádám Gyurkáékox 
hasonlítson. Természetesen az aranybányákat 
is beleértve. Tisztelettel a szerkesztő *T 
tolője: May. 

• • • 
Gyönyörűséges, drága, fess 
Intim Pista — ne nevess . . . 
T e vagy, akit választani tudna 
Ha szabadna 
Minden ennivaló, pesti fruska . 
Mert minden színésznél többet ér. 
Ha a fér j 
Egész nap másokról regél, mesél. 
Fenséges volna, édes Istenem, 
Ilyen, ilyen fér j kéne énnekem? 
No. Intim Pista, kér je meg 
A mamától a kezemetl 
Mert immár, alig várom, 
Hogv Maga kilépjen a házból. 
N e féljen, az u tódja méltó, 
Első lenne az a drága Pethefí 
S miattunk betörhetne a tető . . 

N. Nuczy 
Bpest, LónvaiíU. 42/•, Mt « • • • 

Mintán nagyon makrancos vagyok, Petikest 
választanám, mert az minden „MakmMOC 
hölgy"«et meg tud szeliditeni. Hoffmann Pli 
ros i s . Saékesfehérvár. 

Mindig egy olyan férfiről á lmodozta« , 
Christin Endre tengerésztiszt (már azért is 
őt választanám, mert a kedvenc színészein 
játszotta e szerepet), ki messze idegenb® 
jött , hogy Anna, ifjú szerelme az övé lch*#> 
sen. K. Takács Hilda, Bátorkeszi. 

Almássy főhadnagy a „Hotel ImperiaTMiöl 
lenme szerintem a leggusztább férj , * e r t 
katonatiszt és főleg mert Törzs játszsza, « i > 
nek fess, előkelő alakjához pompásan illik a 
huszáregyenruha. K. Takács Elly, B i torkosai 

• • • 

Száki Jánost választanám, a festőt Molnár 
Ferenc „ö rdög" c. színmüvéből. És miért? 
Mert szép, drága, bohó, szerelmes, fiatal, aatt* 
telen . . . És ha nem is a felesége, do Jolánj» 
ÍK szeretnék lenni! N. B. Budapest. 
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Dacára a mai általános köztársasági uraflco« 
f i s n a k , bátran jelentem ki, hogy én még min» 
dig nagy royalista vagyok és a választásom 
M egy olyan férfi, mint „Gróf Rinaldó", — 
irta a Király. Matyi Böske, Miskolc. 

• • • 

A „Hotel Imperial" Almássyjá t választa» 
oára, mert nekem ő képviseli a legtökéletesebb 
férfit. Pláne, ha a személyesitője Törzs Jenő. 
hjfiy kaposvári előfizető. 

• • • 

Az én választásom „A csavargóleány" Ba« 
uájára esik. Igazán egy kis baba, elfogadtam 
volna karácsonyi ajándékul. — Szekrényest 
Uszló. 

A z eddig olvasott s látott darabok khaoszá» 
ból a „Monna Vanna" Princivalleja a leg» 
íuemelkedőbb, mert ő életcéljául tűzte maga 
olé gyermekkori ideálját megnyerni, egész 
életében küzdött érte s mikor a sors akara» 
tából s saját erejéből hatalmában van a védte» 
ten nő, szerelme oly nagy és tiszta, hogy érin« 
tétlenül hagyja. Nagyon szép jellem, kár, 
hogy manapság csak régi Írások emlékeztet» 
aek, hogy valaha ugy is volt. Frenkel Böske, 
Debrecen, Miklós»utca 34. 

Én férjemül Hamletet választom, mer t 
« e r e t e m Hamlet alakitóját. Beregit. Batiszb 
falvi Sárika. 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
A választás kissé nehéz. 
Beláthatja ezt Ön is. 
Tetszik nekem ez is, az is. 
Tetszik nekem amaz is. 
Ily csapodár vagyok én. 
S ábrándozom Rómeón is. 
És Reichstadtnak hercegén. 
Álljunk csak meg itt egy percre, 
Eltaláltam. Mit kapok? 
Hívhatja már egész bátran 
Kérem szépen a papot. 
Mert biztos, hogy így lesz. 
Most derül ki, kettő közül 
Melyik lesz a győztes 1 
ü e ö n gondolkodik még kissé: 
- H a ket tő között nem tud választani . . 
S a szeme, tudom fölragyog. 
Nem ugy van, kérem. 
Tessék csak figyelni, 
Kettő közül nem mindig a 
Harmadik szokott a győztes lenni. 
Oh Rómeó, vagy Reichstadt hercege? 
Nem is tudom, hogyan fogjak bele. 
Választani kéne. nem tudok. 
Egy kissé bizony kényes dolog. 
Az egyik tetszik. 
Álmodozó ifjú, beteg szegény, 
A másik nagyon szerelmes. 
De boldogtalan 
S fájdalmát, hogy tűri nyugodtan. 

Amaz meg Napoleon fia! 
Kár, mindkettőnek meg kellett 
I f jan halnia. 
Most hát válasszak. 
Jól van, én megtenném. 
De még mindig ugv állok. 
Mint rég, az elején. 
S nem tudom, melyiken 
Ábrándozzam inkább. 
Rómeón«e, vagy Reichstädt hercegén? 

Oestädter Greten, Rimaszombati 
• • • 

Nekem, aki a színműirodalom fé r f ia lak}« 
mind nagyon szeretem, nehéz választanom. 
De azért mégis van egy, akit mindnél jobb«* 
szeretek és az Kelecsénvi János. Hogy miért? 
Azért, mert Beregit ebben a szerepben sa» 
rettem meg igazán! De ugy, hogy mást soha 
szeretni nem fogok. De talán lia hozzá hasonl* 
jönne, — tudnám szeretni. Haraszty Moncthv 

• • • 
A „Tul a nagy Krivánon" Szomolnoky Gé< 

borját választanám, aki Enát ugy szerett«, 
hogy miatta komornyiknak elment, csakhogft 
láthassa és beszélhessen vele. K. G. Budapest 

Legszivesebbben Csollán Manóra esne f i « 
lasztásom, aranyos derült humoráért , amii« 
ebben a gyászos, szomorú világban a lejp* 
nagyobb szükség van. Klein Klári, S z a b a d 
szállás. 

• • e 
igazán sok gondot okozott, míg végre roe^ 

találtam a színműirodalom férfialakjai köaötf 
azt, kit én férjemül választanék. És pedig a 
„Monna Vanna" Princiválját (Beregivel) még 
pedig azért, mert ez egy megtestesült becsfo 
letes férfi. Hogy miért, azt mindenki tudj^, 
Így nem magyarázom bővebben. — Kár oly fi 
Emma. 

• • • 

Férjül választanám a „Pacsirta" Pali báesv 
ját, már csak azért is, mert a mai köztársasA* 
világban az ilyen búzatermelő Pali bácsika«« 
áll a világ. Scheibel Valéria, Szabadszállá« 

• • • 

A legkedvesebb darabom: Szász Zoltán „KMI 
ves mester'' cimü darabja, melynek cimlszaray 
lője, Zó'yom Pál iró, a legideálisabb karakter, 
mert: mc<s ere az életnek, a szerelemnek ém aa 
asszonynak. N. N. 

• t o 

fin a színműirodalom férfialakjai közül H a l -
tetet választom. Hogv mért? Azért, mert szer« 
tem, imádom Beregit. Gsengődy Emma, Bu4i* 
pest. 

• • • 

Hosszú megfontolás után a „Csokoládé kai* 
ná''-t választoltam, mivel a csokoládét nagyoa 
szeretem és igv ta án ezt nem fogam soha aeg-
unm. öhlmachrr Er»si, Budapest, Rózsa-«. M 
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Férjemül a „Médi" kedves Gumpenberg Hans 
báróját választanám, önfelá'dozó szeretetéért, 
»meHvel csaknem saját magát és becsülelét so-
dorja veszélybe. De főképpen azért, meri a leg-
ideálisabb férfiak egyike. Az életben ilven fér-
fiak ritkán ta álhatók. Barta Magda, Budapest, 
U., Fö-u. 22. 

• * * 
Hogy kit vá'asztanék fér jemül? Hej, de nehéz 

«rre a felelet. Hisz az alakítók m'nd olyan ked-
resek, szeretetreméltóak, hogy igazán nem lu-
<«m, kit válasszak. De azért mégis választok, 
«ég pedig „Gróf Pina!rfó''-t. Ne tcl;sék azt hinni, 
iogv mert gróf. Óh dehogy, csak azért vá'asz-
tanám, meri nagyon lud szeretni. És akkor, mi« 
kor szeret, nem reiten vissza még a rablástól 
•em. Szeretném, ha valaki eneem is ugv sze-
retne, hogy kíiiz volna elrabolni. Szerémi Erzsi, 
Sudipest, I., Bercsényi-u. 3. III. 16. 

Én már majd megörüllem, mig végre ráakad-
«II arra, akit én választanék és az: „Rómeó". 
Ctupán azért, mert szeretem a nagyon szerel-
mes fiukat. Kosára Editke. 

Ên a színműirodalom férfialakjai közül az 
^Aranyember''-t válaszoltam, még pedig azért, 
ímert olvan nemeslelkü és mert Szereli Noémit. 
tutisztfalvi Ella. 

Ên a „Vasgyáros''-t, Beregivel, választom fér-
jemül azért, mert szerelem nélkül is elvette azt 
» nót, akit 6 szereteti. Én léhát Beregit válasz-
tanám. ha lehetne. De »sajnos, nem lehet. Ba-
k»nui Márta 

• • • 

Férjemül választanám a „Majd a Vica!'' Pad-
<y-ját. Miért? Azt is megmondom: türelem! Kü-
K&aben majd a Vica! Bródy Sári, Budapest. 

* * • 

A feltételes módból a jelentőbe kell átten» 
»cm, hogy érdemileg válaszolhassak. T. i. nem 
t i t szeretnék feleségül, de kit szeretek a szin« 
«íüirodalom alakjai közül? Hát kérem a ,.Ta« 
aitónőt". Már a menyasszonyom is hű kópiája 
i „Tanitónő"«nek. Annak idején Bródy ,,Ta« 
«itónő"«je — emlékszem — nagyon imponált 
•ekem azon tulajdonságával, melyekért, mi« 
áőn menyasszonyomban felleltem, bele is ha« 
karodtam. Csak arra vagyok kíváncsi, meny* 
isszonvom is fellelte«e bennem leányálmai 
lovagját? Szívesen lát juk Szerkesztő urat a 
•»enyegzőnkön. Tárnái István. • 

A r t hiszem, nem én vagyok az első, aki a 
Dollárpapa (vagyis Gyárfás) szerepére sza> 
r*z. A művészről, aki a szerepet alakítja, 
l e m is szólva, én olyan embert eszméjy ' tck , 
«íint amilyen a Dollárpapa. Oly finom, sik« 
i í» . graciózus ez a szerep, hogy nem is kell 
megokolni, hogy mért ezt szeretem legjob« 
JNUI. így hát be is fejezem a levelem, csak 
4~:t jegyzem méfi tatg. hogy sxentül meg va-

gyok győződve, hogy a „Dollárpapára" esik 
u legtöbb szavazat. Téres Mandi. 

* * * 

Férjnek a „Hóvirág" Van Rhyn Henrik 
kamaraénekest szeretném, hogy bebizonyít» 
hatnám neki és megszemélyesítőjének, hogy 
ne : i minden „asszony ingatag". B. 1. Nagy* 
kanizsa. 

Hogy kit választanék? Cecilt. Hogy melyi» 
ke t? Hát Hcrczeg Ferencét, jobban mondva 
a „Kék róká"«ét. Hogy miért? Mert okos. 
Mert ugy tud hazudni hogy mindent elhiszek 
neki, csak azt nem, hogy megcsalt . . .! Fur» 
csanak találja. Micrt? Há tnem jobb, ha meg« 
Cial és ne:-i hiszem, mintha nem csaln i meg 
és azt hinném,. . . hogy!? Különben is min« 
den asszony megcsalja az urát, vagy legalább 
is meg szeretné csalni, nem hiába mondja 
az én okos Cecilem „A világ egy szemé* 
domb!" Hát nincs igaza? Berger Ottó. 

Senkit mást, csak Gyárfás t választanám. 
Elmennék hozzá feleségül, de hiába: le kell 
mondanom, mert úgysem venne cl. Egy 5fl 
éves asszony, Budapest, X., Ónoduu. 8. sz. 

Legjobb szeretném ha a „Marcsa katonà» 
jából" Erzsi katonája lenne. Esetleg a her« 
cegi koronát én is elengedném. Erzsi, Buda» 
pest, Sziv»u. 47. 

« * • 
Férjül a „Wandergold kisasszony" h ő s é t 

Gran t Sámsont választanám, mert ő még 
halottaiból is föltámad. Kováts Sári, Buda« 
pest, I., Átlós«ut 1. 

Én férjemül Száki János festőművészt vá« 
ksz tanám. mert nála szebb és ártatlanabb em« 
bert még az „ördög" sem tud elképzelni. 
Stummer Piroska, Budapest, VI., Szondy«u. 
43., III., 20. 

* • * 

Eszményképem Kárpáthy Zoltán, férjül 
mindazonáltal ifj . Pulitzer urat választanám. 
Mint egy amerikai sertéskirály fia, többszörös 
milliomos és a milliók mellett még forrón tud 
szeretni is. Minden asszony boldog lenne, ha 
ily fér je t kapna. N o és az alakitója: Uray? 
Gyönyörű Pulitzer w lehetett s még milliók 
nélkül is elfogadnám férjül. Bartl Gizi, H á * 
szeg. 

* * • 

Én férjemül a „Hindu herceg"«et válasz* 
tanám, mert ebből egy igen szigorú fé r j lenne, 
de azért kedves a szigorúságához képest — 
Visky Rózsi, Szeged, Valéria«tér 12. 

« * « 

Hogy a színműirodalom alakjai közül kit 
választanék fé r jemnek? Gróf Rinaldót. Hogy 
miért? Mert tud igazán szeretni. És nem riad 
viarxa attól nem, ha keil, hogy a nőt ellopja 
. gy- Uvea ideálról álmodtam egész életem-
'•>••• •'••il Nwti. Errsébetfalva. 
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Hogy csalunk m i ? 
H o g y csal tok ti ? 

E főcimek alatt tart a szerelmi dzsun-
gelből leleplezéseket január 15*én, szerdán 
a Zeneakadémiában Porzsolt Kálmán, az 
Esti levelek zseniális Zsoltja, ki mint elő* 
adó*müvész annyira újszerű, hogy a múlt 
évben 22 előadást s az idén már kettőt 
tartott zsúfolt nézőtér előtt. Januári elő« 
adó*estélyén teljesen uj műsort produkál 
s a napi aktualitásokon kivül főként a 
szerelmi élet rejtekeiből szedi komoly és 
humoros témáit, melyekkel a nők had» 
vezérévé avatta magát. Ez előadás egyik 
pikantériáját képezi az, hogy a közönsé-
get s igy a Színházi Élet olvasóit is föl* 
szólítja: rendeljenek meg nála a Pesti 
Hirlap szerkesztőségébe cimzett levélben 
bárminő szerelmi problémát, azt bevonja 
az előadásba. 

Egyébként a csábítás mestersége, a hó* 
ditás művészete, a férfi csalása, a nő hüU 
lensége, a férjfogás fortélyai, udvarló és 
férj, feleség és szerető, leleplezések a sze* 
relmi életből, lelki doktori rendelések, 
meg nem irt Esti levelek, szerelmi tanács* 
adó stb. lesznek a rendkívül szenzációs* 
nak Ígérkező előadó estélyek témái. Mi-
után a jegyek jórésze már elkelt, ajánla* 
tos a mielőbbi megváltás a Színházi Élet* 
nél, Bárd jegyirodáiban, a Zeneakadémiát 
,ban s A Nap kiadóhivatalában (Teréz* 
körút 5) alatt. 

Nagy Endre 
konferál a g y e r m e k e k n e k 

A Színházi Élet gyerekszínháza rövid 
fennállása óta rendkívüli népszerűségre 
jutot t és azokon a délutánokon, valamint 
vasárnap délelőtt, amikor előadásokat 
tart, üde csicsergés'től, derűs gyermeki 
kacagástól hangos az Andrássy*uti Szín* 
ház nézőtere. A főváros művészi életé* 
bői eddig hiányzott állandó gyerekszin* 
ház kérdését kitűnő és nivós módon ol* 
dotta meg a Színházi Élet, Molnár Fe* 
renc, Harsányi Zsolt, Komor Gyula, Lu-
binszky Tibor darabjai kerülnek előadás* 
ra Kökény Ilona, Huszár és a két Halmai 
felléptével, a darabokon kivül pedig 
magánszámokkal aratnak minden alka* 
lommal sok sikert Kökénv I 'ona. Df\k 
Flóra, Bársony Rózsi, Szécsi Ferkó. Hab 

mai Vilmos, valamint Major Henrik, aki 
gyorsrajzaival kelt általános tetszést. 

Külön eseménye lesz a Gyerekszínház» 
nak kedden, január 21*én, amikor az elő-
adás keretében Nagy Endre fog konfe* 
rálni a kicsinyeknek. Aki Nagy Endre 
konferáló művészetét ismeri, könnyen el* 
képzelheti, milyen pompás terrénum less 
számára a gyerekekhez szólni arról a 
színpadról, ahol egykor a felnőtt gyere* 
keknek beszélt és aligha tévedünk, mi* 
kor azt jósoljuk, hogy ez a keddi gye. 
rek-konígransz nem kevésbbé szórakoz» 
tatná a felnőtteket is, mint ahogyan mef 
fogia kacagtatni a kicsinyeket. Nagy 
Endre érdekes szereplésén kivül ez alka* 
lommal is előadásra kerül a Gyerekszinr 
ház teljes nagysikerű műsora, a helyárak 
azonban ez alkalommal is ugyanazok 
lesznek, mint más előadásokon. Aki előre 
akarla helyét biztositani, forduljon • 
Színházi Élet Erzsébetköruti boltjához 

H A L L Ó , m U J & A G ? 

MEGJELENT könyraUkban a BcWâroM 
Szinház nagysikerű újdonsága: Herczeg Fe-
renc: Tilláaja. Hét jelenés. Az erös férfi és az 
erős nő örökké uj szerelmi tragédiája, osupa 
túlfűtött szenvedélyesség, reszkető izgalom « 
két szerelmes nagy mérkőzése. Ara 10 koro»« 
és 10% felár. Megrendelhető a Színházi Élet 
boltjában, Erasébet*körut 29. (50 fillér porté.; 

ALTALANOS AZ ÉRDEKLŐDÉS a v w i r 
napi gyermekcirkusz iránt, mely 3 órakor kei 
dődik a Zenéakadémiában. A sok*sok kedvet-
móka azt hisszük, rengeteg kacagásra készteti 
majd a ki» publikumot. Pár jegy kapható már 
csak a Színházi Életnél, Bárdnál és a Zene-
akadémiában. 

N A G Y ENDRE JANUAR1 KONFE-
RANSZA 31*ém este félhétkor lesz a Zene 
akadémiában. Szegény Mackensen! Férj én 
feleség. A Bolsevizmus. Segítsük Károlyit! 
Az ötvenéves férfi. Közös konyhák. A jövi 
kaszárnyája és sok más aktuális témáról koo< 
ferál Nagy Endre. Jegyek a Színházi Élei. 
Bárd és a Zeneakadémiában kaphatók. 

HATVANY, HARSANYI, JASZAI MARI 
KARINTHY, KOSZTOLÁNYI lépnek feí 
az „Esztendő" estélyen vasárnap este « 
Vigadóban. Jegyek iránt élénk az érdeklfiëé* 
a Színház! Életnél és Bárdnál 
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Szerkesztői Szenetek 
M rovatunkban készséggel válaszolunk 5 

min/téti vonatkozása kérdésre. Kéziratokat 
tmjfkat nem adunk viasza és azok megőrző* 

nem vállalkozunk. 
Irenaus, Rózsahegyi Kálmán EndrSdön, 

Sékésmegy ében született 1873 október <Wn. 
A gimnázium elvégzése után, mint 16 éve» 
aönendók, felvéteti magát a winészakadé« 
niára, melyet jeles eredménynyel fejezett be. 
Pályafutását 1894 január havában kezdte 
Tiszai Dezső színtársulatánál Debrecenben, 
ahol 3 évet töltött . Itt egy csapásra meghódi« 
totta pompás humorával a közönséget 
1897»ben Kolozsvárra, azután Nagyváradra 
kivják, majd Relie Iván a Magyar Színházhoz 
szerződteti. 1899»ben a Nemzetiirtiél •vondég» 
«erepel, egy év után (1900 január havában) 
•olt itt az első fellépte, Bródy Sándor Hó» 
íehérkéjéhen, a kis tiszteletes szerepében. 
Mint szinészpreceptor is kiváló iskolát tar t 
fönn. Sokoldalú talentumát a kabaré közön» 
iége is ismeri. 1916»ban a Modern Szinpad» 
aál is működött , 1917«től pedig az Apolló» 
kabarénál. 

N ^rajongó. Félreértette a pályakérdést. 
V.-imádó. Szintén. — K. B. Szintén. 

— Adatgyűjtő. 1) Ira Aldridge 1857»ben ven» 

«léfBBerepoJt a Nemzeti Színházban. 2) A 
bécai Ring»Theater égcse 1881 dec. 8<án • o l t 
400 ember esett áldozatul. — Ittaca. 1) K i » 
s'/cbenben (Sárosmegyében) született 1SS* 
május 31»én. 2) 21. 3") 39. 4) 36. 5) Nőtlea. 
Kabaréénekes akarok lenni. Tessék Rózsahegyi 
Kálmán iskolájánál (Népszinház»u. 22.) érdak» 
Iődni. — W. M. Debrecen. 1914»ben lépett 
a szinipályára. — F. Elly. 1) Csak igazi, meg-
téveszthetetlen tehetségű növendéknek vaa 
o t t helye. 2) 3 év. 3) Évi 120 K. 4) A tehefc 
»égen kívül megnyerő külső, in te l l igence ál» 
talános műveltség, kellemes beszédmodor str>. 
B. B. Újpest. Kérdései zavarosak. — Ki 
nyert? Várkonyi Mihály életrajzát megírtuk 
a Színházi Élet 1918 nov. 3. (44»iki) számába», 
a szerkesztői üzenetekben. 

Színpadi alak. 1) Különböző a tandij . 2) A 
tehetségesebb növendékek tandíjmentesek lo> 
hetnek. 3) Ez nem akadály. 4) 400 K»tól fel» 
jebb. — Remény 1902. A címtár nem említi. 
G. T. imádó. 1) 2) Izr. 3) Jónás Judit. 4) 1892» 
ben született. 5) 39 éves. — Bakfis. Várkonyi 
Mihály életrajzát megírtuk a Színházi Élet 
1918 nov. 3. (44»iki) számában. — Fogadás. 
1896 jul. 22»én született Szabadkán. — Mozi* 
rajongó. 1) 3) 5) Rk. 2) 1891 május ll«én. 
Budapesten. 4) 26. — Pillangó. 1) 2) Igen. 3) 
Elvált. 4) Többször megírtuk. — Böske, Győr. 

V i s z h e t e g s é g e t , s ö m ö r t , r f i h t 

• >*K(jorMl>tai ati»alaaal)e a it. rínék • a.-lé!. ari»4eti, * < » ; • • • • réialt • 

SKABOFORM-KENÖCS 
I m piMkii, t«l|M«i »kMis . Pr*s»l't«ly 4 tar., iiry 
Hfttj t Int., .«Jé«i i«>( H h». I i l i r r i l« kaphalA : 
I «Tik <>*z««f tjr»ij mu tlrakaa, Klrnlj.atoa 12. aaata. 
yurkr atrfraMte'M «la: »r. FfNk I. kornna-Kjrórjr-
itaeittra, Ujr«r. — .Sk»Wr«ra^-TM]aryTi IgyaljUak I 

Hm e á v e l S k r é s z é r e 
a k t u á l i s t r é f á n 

ÛMiatàiy. Harsányi, Gábor Aador, Kővári stk. 
WerrrUethoäk a SelaUaf Étet k M W » 
tat*». I. aoroa-t, I l 4arak ira K !.—, 
II. aoroaac !ü áarak irt K $.-, m »s*** 
alózciui fccilWaee éHmUbm k«r»"n r* 
WUKI tncfkCKB a UaMMraiai. Mm-

VU. ta.. Enefefeklral 2i. »mm. 

MEGJELENT a 

„ F É R J É S F E L E S É G " 
az nj Lakatos darab, a Vígszínház 
nagysikerű újdonsága. Ára K 6.- 0 
poito K —.60. Megrendelhető a 
„Színházi Élet" könyvkereskedé-
sében VII., Erzsébet-körút SI», sz. 

vfRlog eitávoln itncla « • • • • » 
koimctlkal nt^iele. Miadaa-
aemll siíp«éíhib*k t n # H 

saap öanávoiiim, láncok ki«imittei, arcgözfllé* M arcmaŝ aé* 
latányos korlatban. B u d a p e s t V !.. A lmosa? .u teaa 3. 

Haiszálahaí 

A szépség 
művészete 
• a ára 8.80 korona, 
portólcöltaég 60 till. 

oima k 8 n y r mfnden koa-
met ibai k rrt-snen tei»i-
lágos l t . Kapható a Baia-
haai B i e t oo.tjában, V l I . 
Brsaébet-kSrut 

megrendelhető a .Sai ab-
házi Élat" kiadóhirat*> 
lábaa. Brzsébet-kflnit M. 

U J K Ú N Y V ü . 1 J Ó I R Ó u ó b i 1 
Varrtra: K la a i ö í e t a é i e a e k lAihonacura) 4 . 4 0 
Balana: C é s a r B i r o t t e a u ( kttajTiai j 4 . 4 0 
Parkas: Zunaibári l eány 8 . S 0 
Kruny : Napra'orgó r . j éay 16.80 
Uptoa Blaalali: Pariant pana 13,'iO 
Huyraaaa : Ott l enn t i . — 
Arallbaitw : F e h é r hu TO» 1 90 
liapaadalhrt« a daraboaHn» porte - . » « 

„•ainkàal É'at' kBnyYLervsked^s bea 
Badii»*?t. «im tb"l. lirat 28. sa.  
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Ï) Carlo Ravertini. 2) Rómában. — Sulumith. 
1) A Lili bárónőben. 2) 26 éves. 5) Évi MOM 
K. 4) A Színházi Élet kiadóhivatalában tr.eg* 
««•ndelhető. 

Dr. M—le. 1) Zeneakadémián, vagy magkœ 
intézetben. 2) 1882*bcn; 3) 1896 jul. 22^n aaü. 
fetett. 4) Szondym. 98/a. 5) 400 K. — K. 
Manci. A Színházi Élet a nem előfizetőknek is 
válaszol 5 színházi vonatkozású kérdésre. — 
tenne. 1) Nőtlen. 2) Royalsszálló. 3) Nem 
igaz. 4) Múltkoriban megírtuk az életrajzát. — 
Ihar, S.tA.'Ujhely. Tessék ez ügyben az Ar» 
tista»egyesülctnél érdeklődni; Akácfa^u. — 
Szeged, Dugonicsstér. Angelo. — F. József. 
A szinlapokról megtudható. — Magda. 1) 
16.000 K. 2) 1892=ben született. — N. Dávid. 
Tessék a kérését az operaház igazgatóságinál 
előadni. — Nusi. 1) Már fellépett. 2) A sr-n« 
ház a cime. 3) Állandó szabónője. 4) Kk. 5) 
25. — G. Lili. Ha megjelent valahol, kikeres» 
kető. — B. Hugó. 1), 2) Igen. 3) Nem. — Ba-
jazzo. 1) Prágában született 1870 jan. 12»én. 
Az ottani zeneiskola növendéke volt, majd 
1900»ban nálunk is vendégszerepelt. — 5. 
Tibor. 1) 1906 óta. 2) Évi 40.000 K.. 3) 30 000 K. 
4) összesen 80.000 K. — Tannhäuser. 1877 juL 
5»én született Rigában, Oroszországban. — K. 
ÍM. 35 éves. — B. Mici. 1), 3) 25. 2) Elvált. — 

A. Erzsike. A titkár cimére kell irai. — 

Kulissza. 1) Igen, vannak. 2) Nem as. 5) E 
héten fog megjelenni. — Mllly, Gyűr. 1) Igen, 
ott működött. 2), 3) A Szinészegvesülethe* 
kell fordulni. — Nóra. 1) 1878-ban. 2) Rudolf 
tér 1. 3), 5) Rk. 4) Az utóbbi. — Rajongó lé 
lek. Kerner István életrajzát megtalálja a 
Szinházl Elet 1917 febr 18. (8.) száma véné» 
cikkében. — Fogadós. Hiába keresné, ott ugy 
sem találná meg. mert nincs említés róla. Mi 
azonban megmondjuk: 1809eben született l g * 
lon„ Somogyinegyében, 57 évig működött e 
szini pályán, 45 évig volt vidéken direktor 6b 6 
volt a Szinészegyesület első ülésén a kom 
elnök. Petőfi Sándor nála is működött 184A> 
ban, amire a mindig magyar ruhában járó db 
rektor büezke is volt. Leánya még él. Eredné 
levele e sorok Írójának birtokában van. 

Sz. Ilus, Miskolc. Megkaptuk. — B. Pélné. 
Közölni fogjuk. — S. Ilonka. A Legénybucan» 
ban fordul elő. — Ibolyka. Megkaptuk. Kh 
kíváncsi. Nagybánya. 1) Megkaptuk. 2) 39. 3> 
Szó sincs róla. 4) ö t tessék megkérdezni. -
M. E. Nem színházi kérdés. — R--ajongá. 
1) Az Országos Szinészeg/csú'ct szinc.*zwíc 
láját végezte, 1913»ban. 2) Lili bárónő a címe. 
R. Baba. 1) Igen. 2)' Nincs meg. 3) Budapes-
ten. 4) 20. 5) 19. — Grand Sámson. 1) 24 00» 
korona. 2) Még ő sem tudja. 3) Nem érdekel« 
heti. mivel nem szinéiznő. — Szép csizmát 

r 
MIKOR ELŐFIZET 

!i Színházi É let« 
« 

az utalványon rendelj« 
n e g kotta- és k ö n y v 

Íxükségietét a „Színházi 
Itf-nél. Kiadóhivatal 

Erstóbet-körut 29. ix. 

Divatlapok kaphatók 
'Színházi Elet" 

boltiéban 
Ui* Dau K 2.— 
La Kemuw Mosern» K 10.— 
Di« Und« 1« Wiei K 6.50 
Prikt selia Moden _ K 8.80 
Das i»u» So<w-Album K 8.80 
fraki Ml» Bin «ÜB K ».S0 

Frzs6bet-kSrut 2 0 PORTÓ IÍÖLTSÉQ M FILLÉR 

1 « S Z Í N H Á Z I É L E T . uj levelezőlap sorozata 
«»B-järO it'p f»lT*UUk ,M»JÍ a VlW* 
„Uréi Rinatdó" t* » fljw«liMlrtá» 
tatjuiräl. A ao ditriMU áilé Mr MM 
ára S »oioaa, yrt»«»lu*t » tl«*r. 

Sancho Panza hirálysűsa 
az u j Lengyel Menyhért darab 
megielent. Megrendelhető a 

Ara .. 1.70 K «.Színházi Élet" könyvktres-
portö — '.to K kedésében, Erzsébet-körűt 29. 

Megjelentő "TlS ZiCERESZT" 
a Tűz próba folytatása 
Dräsche IAzár iltréd uj regénye. 

Megrendelhető a „Sziahá/< Kl«It" könyvkeres-
kedésében, Budapest, TH., iirz»ébetkörut 29. 

M i n d e n k i » s á m á n i h a u n o i k S a y r i 

i f / . Górnia Béta. 

Jó modor— 
jó társaság 

As nri eiegftns élet mflrészete. Ára K IS.'i® 
portó bO 1. Megrendelhető a „Színházi Élet" 
kflny rkereskedte. bon, VII., Krzsábet-köret 2«. 
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hölgy. 1) Aréna«ut 19. 2), 3) Nem. 4) 43. 5) 
6* — Egy élet. Az előbbi szándékát ta t/.;k 
kelyesnek. — Poétanő. 1) Murányi*u. 34 2) 
Bécsisu. 1. 3) 26. 4) Zeneszerzőhöz. — Camilla. 
Nem lenne idős. — Margaréta. 1) 400 K. 2) 
Ahogy előadták, ugy hoztuk. 3) Jövő hónap» 
ian. 4) A Színházi Élet annak idején megírta. 
5) Nem színésznő. — Emmy. Rk. — PuszUpajt 
tó«. Január 24«én lesz a születésnapja. 

B. Kálmán, Hódmezővásárhely. A társulat 
Kőbányán játszik. — Két kutató. 1) Életrajzát 
megtalálja a Színházi Élet 1918 márc. 314ki 
(14 ) száma vezércikkében. 2) Nincs. — Sz. 
Margit. 1) Királym 108. 2) Felsőerdősor 26. 
3) A szerkesztőségünk. 4) Krisztinaskörut 15. 
3) Koronasu. 4. — Sámson. 1) Budapesten. 2) 
Izr. 3) Az ErődUIexikonban megvan — Foz 
f,sdás 20. 1) Fentebb „Két kutató" jelige alatt 
válaszolunk. 2) Egy kis lánya van. — Vig csih 
rik. 1) Rk. 2) Majd hirdetjük a Színházi Élet: 
ben. — 5. fiúrajongó. Nem tagja a szinház» 
•ak. — Ica. 1) 1000-ban született. 2) Előkelő. 
3) 16.000 K. 4) Igen. — Szinházkedvelö. 1) A 
Nemzeti Színházban. 2) Erdélyi=u. 19. 3) 18 
ÍTÍS. 

Szinésztrajongó. 1) A „Névtelen asszony"*t 
a Magyar Színházban adták 2 évvel ezelőtt. 
Főszereplők: Márkus, Emília. Törzs Jenő, Tar» 
*ay Ernő voltak. 2) A Király«szinházban. 3) 

1889 nov. 15»én. Blaha Lujza (Náni), Németh 
József (Kreuzer Michel), Kassai Vidor (Szepil 
Pártényi Józsefné (Molnárné), Vidor l'ál 
(Józsi), Gyöngyi Izsó (Bódi), Szabó Anti 
(Szilárd Péter), Csongori Mariska (Róza), 
Horváth Vince (Lupi bácsi) és Szirmai Imre 
(Sándor). 

Száll a szellő, száll... 1. Próbálja meg. 
2. Mc'g nem tudja. 3. 26. 4. A cipésznél. 

Th. József, Nagyvárad. 1. 18=ik évtől. 2. 
A Magyar Színháznál volt szerződésben. 3. 
1891 augusztus !»én született. 4 1916=ban vé» 
gezte Rákosi Szidi szinésziskoláját 5. Rákosi, 
Szinészakadémia, Rózsahegyi, Szinészegye* 
sületi. 

Színésznő akarok lenni. Levelét nem 
kaptuk meg, azért nem válaszolhatunk. 1., 2., 
3. Igen. 4. Jónás Dezső. 5. Nincs. 

Kont. A Nemzeti Színházban adták, » 
kiosztását a titkári hivatal megmondhatja. 

„Színpad az életem " Az Elvált asszonyt 
Leon Viktor irta és Gábor Andor fordította. 
1909 március 12»én adták a Királysszinházban, 
ezzel a szereposztásban: Lisseweghe—Király, 
Jana—Medgyaszay, Bakkenskvl—Boross, Wan» 
der Loo—Pálmay Ilka, Dcestelnek—Szirmai, 
Ruitersplat—Németh József és Scrop—Papp 
Mihály volt. 1916 december 26ián századszor 
adták. 

B r l i l i á n s n f r a f '^»sr»'«. «mut, t u n w 
B l i i l i a B a u a a t , «kniii lent minden* nul m&gàb-
Iub v»az HrAi.eij Krall 6.t»ser<iK*et», ßitd»|ieal, 
Ktrftlv-Brei ai. izAri laiés-lemi'lonmnl memben. — 
Cl rar« ceksöb i t f j e t a l / — teletuu J«>MI 103-03 

N A G Y M5HÀLY 
DROCÏRIAJA T e l e f o n ! 

BUDAPEST, V., VÄCZI UT 4. 160-93. 
A këzflegi Naztmel&H orá*ásr<v szttYWŜ gfapif fzera d<>-
Sfls »/álltája. — S i n p p r « n o h . I l l itKBervk, köt-
nnmrk h4zt»:tá I cikkek iiajf.r ) n it kra. 

mwrnMsz-rmm 
fc'e mOÀJS, onâoialas, f«*éléa ci együtt: 
K a. . Eróa oudclíl s físttléaset együtt: 
K a . - . Jianikttr. y- K á d a y - u t « a 8 . aiárn 

^üER - u m r n m itezete SÁNŰÖRNÉ 
Ki zséb.ir.kui ül 23 s i . I. Brno,et 
H tilg) pb a c.iró ha!màl<k yog. 
logea elUrullt&si Tillanynyal, 

T e l e f o n 1 3 3 - 3 2 T e l e f o n 1 3 3 - 3 2 

Művészek 25% engedményben részesülnek e 

M E R K U R K E L M E F E S T Ő G Y Á R -
nél, Budapest, VII. ker., Dohány-utca 94. szára 

LLMÄNN 
JÓZSEF 
mel fűzők, kű'őiilc« 
gességek műterme 

Telefon 171-83 

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

A „SZÍNHÁZI ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
upi . m» vroi, vi&gor H mStMék ttlaben a k adóKtnutbaa. K 6 50 áiban. Pocii 65 fillér. Egy Molyamhoi 2 tábla szók é/a 
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Országszsrts el!:msrt elsőrendű magyar hangszerek és beszélőgépe!* áruháza 

Budapest, VIII., József-korai 15. 
F i ó k : I X , , R á d a y - u t c a 1 3 . s s . T ö l e í o n . 

A lejszebb a'ándék egy műkedvelő hangszer ! 
Hivísz-

szájliarmanika-
kcszlet, 3 darab kisa'aku 
m U vész-szá j harmonika 
egyenlő han;o'ásban, isko-

; lival esik 2 5 k o r o n a . 
; Ugyan«z linoinibb kivi-

telben 30 korona. 

Varázsfuvola. 
Bárki eg y óra alntt meg-
tanulhat ra|la játszani. A 
Varázsfuvola Í2U acélliang-
gat és kel.euies bfigúkise-
rettel van ellátva. Ara 
tokkal iskolával csak 53 

és 25 korosa. 

Favó-trombita . 
A hangverseny • trambiti 
igen kiinnjcn tujíuitó, üO 
primlnng >t és 4 kisórö 
akkordot tollal mag:iban. 
tirßs kivitelben. 12 billen-
lyüvel. to'.kal. iskolával 

C3ak 33 korona. 

IskoIa-he^edü. 
Kitűnő banga, roinekfll 
kidolgozott üombora lie 
gedii, tokkal, vonóval é.< 
L(> darab tölszeroléssel 
együtt 123 korona. Ugyanez 
tinoniabb ki vitelben ti a nein 
heged il alakú, tokkal ISO 
és 200 korona. Egészen 
hnom kivitelben 300 ko 

ronátá! 500 koronáig. 

luandolin. 
I®en finom kiállítása, ki-
tünfl hntigu, luiros, csak 
100 ksrona. Jobb kivitel 
ben 120 korcnitül 150 
koronáig. Ka y iskola 

hozzá 5 korona. 

Gi tá r . 
lg«n j<\ kivitelben 150 ko-
ron"., tinorrnhb gépezettel 
180 korosa. Híész'n fingni 
203 korondtól 253 l;o 

I rónáig. Nrtçy iskola házzá 
5 korona. 

Pompás kiállilásu, hatal-
mas haniu, ír'ási han'j 
verseny bo3ZiílJgí'p, ÍOÖO 
•larnh koneerUtüvei ogvfltt 
480 koronától 1530 ko-

ronáig. 

Fuvola, 
tiszta hango'ássat, 
ébenfából, tí billen-
tyűvel 80 koronától 
feljebb. Iskola 6 iL 

Pikkolő fuvola, 
billentyűkkel, finom 
15, 25 koronától 

feljebb. 

Tárogató. 
Kezelése egyszorO, 
rendkívül kfinnv ű lu 
vásu és m jlabus táró 
gató lianjiu. 13bilbn 
tyíivel, kii lön Irancia 
sipnyclvekkel csak 
300 kor. Finomabb 
13 billentyűvel 350 
kor. Nagy tárogató 

iskola 5 korona. 

fö.csár.T§;!íUH han^vcrsjrt/-
bsszélőgfp. 

(íyrtnyörü kiállítású, ti«zta -
és kellemos hmgu, valódi 
lölesérnélknf hangverseny 
b szélő^ p,20') da : b tűvel 
eiyüit csak 253 koron«. 
Finomabb kivito'bci 350 
koronától 15 20 koronáig, 
tireiietiségéért azavaLoasá-

got vállalunk. 

Kérjen a saját érdekében ingyen és bérmentve fényképes hangszer árjegyzéket! 

Megrendelésnél az összeg előre küldendő! 
O V A S ! Figyel jen a Wagner névre , h o g y máshoz b e n e tévedjen . 
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JCto gróf. 1) Dr. Rényi Aladár. 2) 6 érvel 
«e lßtt . 3) lOO.nál többször. 4) Fedák, Rátkav, 
Srirmai, Latabár stb. 5) 10 év óta. — A. Lili, 
%ékis. Zsigmondrti. 20. — S. J. 1) Nincs. 2) 
36. 3) Cime Belvárosi Színház. 4) A Színházi 
Met kiadóhivatalában. — Lali. Több ilynevü 
«tfvésznőt ismerünk. — Adél. 1) Nem jelent 
»eg . 2) Király«u. 112. 3) Koronám. 4. — Szép 
hukUt. Már többször megírtuk, tessék figye« 
Üfflnmel kisérni a Színházi Élet régibb számait. 
— Kobold. 1) Pesten vannak. 2) Báró Aczélm. 
3. — Jowjou. Előzőleg Szegeden, azután a Mas 
fyar Színháznál működött (191Lben). Innen a 
Nemzeti szerződtette. (Többi kérdéseire tér* 
« ü k e miatt máskor.) — Színházrajongó. 1) A 
Színházi Elet kiadóhivatalánál. 2)—3) Majd 
«legirjuk. 4) Eltalálta. — Babérerdő. Miért 
tetszik kérdezni? — Máramarosszigeti olvasó. 
í ) Izr. 2) 25 éves. 3) 16 000 K. 4) Az előbbi. 
— Faun. Kissé sok a kérdés egy szuszra. Hü 
zteen ezzel egy egész kötetet kellene kitölte« 
•ünkl — Hegedűművész. 23 éves. — TüreU 
metlen olvasó. Igen, megrendelhető. — G. J. 
1) Lehet. 2) Tehetség kérdése. — Leíkiösmec 
'rntex. 1) Igaz. 2) Lehet, még nem kóső. — 

Ii > '»an» '•.i'^iiiw^á/ »T , . I 

\ szerkesztésért felelős: I N C Z E S Á N D O R 

S Z Í N H Á Z I b e t ü r e j t v é n y 

Rejtvényünk helye» megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : egy magyar iró színmüve. (E h été» 
Lakatos László: Fér j és feleség c. müvét sor 
soljuk ki.) 

II. d i j : egy művészi arckép. (E héten Staw> 
nyi Mária fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij: egy kotta. 
A Színházi Élet 2. számában közölt rejtvény 

megfejtése: Az ötvenéves férfi. Helyesen meg-
fej tet ték 587*en. Lengyel Menyhért Tá j fun c 
művét Kőrös Boriska, VII., Dessewffymtca 
25. II. 22.; Mészáros Giza fényképét Reményi 
István, VII., Peterdyrti. 29. III. 38. és a kot tát 
Krausz Kamilla, V., Rudolferakpart 6. nyerte el. 

»• fe»*-**"« - a 

jyRJíUNNÉ Ä Â Î 
a i i l l l i o t l hrmk 
usllett. 7 . i lon-í í -

mto* SS. is. VI*-
ulnbásaal eeemata 

L O H » MÜÍ5JA (KROtWUSZ) . x 
Stdapisf , Hill., BaroiS'Uîca 83 ft^t-ftt 
»ittok. ll .t'fl n lV.,E»Un-ut eéilCec»- kslratfíltú a 
! • • •ti-o. 14, VI., AniliiMj-atl«, Triec-k ör-
at bt éi Tei îimt Su V . Harmincad-«. 4, Jó««r-k8nM S. 

L E G S Z E B B A J Á N D É K A 

HÖLGYEK NAPTÁRA 
aok novellával, verssel a legjobb I Q 1 Q 
íróktól. Ára elegáus aelyoralföté»- * " * " 
bea K 19*30, postaköltség tíO ÍOL 

Megrendelhclö a „Színházi Élet" boltjában, 
•11., Erzsébet kőrút 29. szám alatt 

»9 T I ILL, A " 
Herczeg Fe renc uj darabja megjelent. 
Ára K 4 40, porloköllsóg K —.50. 
Wejjrendelhetőa,Színházi EJet' könyv-
kereskedésében, VII Erzsébet körút <9 

MEGJELENTI MEGJELENTI 
a "Színházi Élei" Évkönyve, a 

MŰVÉSZETI 
fti.MANACH 

S s a r k e s z t e l t a i 
I N C Z E S Á N D O R 

Az elmúlt év művészeiének egyet-
len összefoglaló története. Szín-
ház, irodalom és a művészet 
minden ága képviselve van a 
könyvben. :: Novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb írók tollá-
ból, rajzok, fotográfiák stb. stb. 

10 K A vaskos 
kőtél ára: 

Kapható minden könyvkereskedésben 
és tőzsdében. Megrendelhető a Színházi 
Élet boltjában (Erzsébel-kőrut 20. sxj 

Budapa.t, Koronaher-
emg u.lO. IV.Calvin tir ELSJVER 

• R M divat R a f j r t f P N f t t f z f r . 

Fióküzletek: Rákóczi. 
ut32,11. tluda,FS-u,St 

. .uj»<«a—'' klUrrUkM te ayoatte n.. I i t e m t . 






