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Jössz pajtás? Bemegyünk a négyórai 
teára. Kíváncsi vagyok mindenre, mint a 
halálra. Már jó pár napja, hogy látom a 
villamosról itt a körúton ezt a diszezett 
modern portát, felette ki van nagyon in 
va: .4 órai tea, igen, és a lapokban is ész* 
revettem egy kis annonszot, az is ide ta* 
nácsolja az uri népeket a négyórai teára. 
Érdekes, hogy az ember, ha már leszoh 
gálta a maga csikó idejét, egyszer csak 
ugy kibukva látja magát a világból. Nem? 
Kérem, vanrtak színházak itten, amelyek-
ben még sohse' voltam, van egy pár hires 
bar, uj Gerbeaud, buffet minden, me-
lyekbe még be nem nyitottam, vannak 
uj nevű táncosnők, ünnepeltek bizonyára, 
kiknek nem adtam egy csókot a kezökre 
vagy egy gyenge fricskát az orrukra, hó* 
dolatom csekély jeléül. Ifjúság, sólyom 
madár. 

Négyórai tea. A néger legény, díszben, 
magyarul köszön a vörös pokrócos bejá-
ratban. Jónapat. Ez a morbid délszaki 
flór ás előcsarnok, ez kapualj volt. A né? 
ger életével törődöm, míg végigmegyünk 
itt a ruhatárig, engedj meg, arra gondo; 
lok, ez a néger micsoda: kommunista vagy 
ellenforradalmár? El vagyok már butul-
va. A ruhatárban egy asszony, egy férfi, 
egy fiatal leány vártak. Ezek mind a hár-
man kommunisták. Vagy pedig nem jár 
egyeben az eszök, mint a kábátokon meg 
a számokon, meg a gombostükön, meg a 
papirkoronákon és vas hatosokon. Belül* 
ről halk zene szűrődik vagy micsinál. Itt 
a fogasokon még csak ötmégy kabát ur 
lóg, egy kis bunda nagysád is. Hát belép-
tünk. Hosszú hosszú hosszú szűk hely, a 
fal melleett pici nyitott szeparék. Borult 
lilapirosas világítás. Csend, a zenét nem 

számítva. Kevés meleg. Fent a falakon 
sovány képecskék, rámás rajzok, sokan. 
Oh nem, nem ez az egész: oszlopok álla-
nak sorban, az oszlopok közt beléptünk 
a fő terembe. Ez is hosszú, mint egy fo-
lyosó. Több világosság, sok sok kis fehér 
asztal, ni Gaál Pál zeneszerző és karmes' 
ter ur zongorázik, tapétás fal, nagy fesU 
mények végig felakasztva a lehető leg: 
nagyobb rendességgel, némelyik kép 
Blondelbrámában, alattok kicsi képek a 
könnyű életből s könnyű művészetből. 
Egy vernisszázsra való képelőadás. Bár-
pult. Hogy a fityfiritybe írja le az ember 
magyarosan ezt a bar szót. Én nem azt 
mondom, hogy bar, azt se akarom mon: 
dani, hogy báár, bár bárnak kell mow 
danunk, csak kurtán, ugy hogy bár. 
Nem. Bar. Bár. Lássák kérem, ilyen ez 
az irás. Nem bír az ember mondani va: 
lamit igazán, mondani kérem élő lehellés* 
sel, olyan meleg közvetítéssel, élve, tet* 
szik érteni? így van ez komolyan is. 
nemcsak a barrai, igy van ez. Nem tudom 
kimondani papiroson azt, hogy élek, nem 
tudok érvényesen megmondani semmit 
sem. Nem. Helyet foglaltam. Egy idős 
úrnőt látok egy kis asztalnál a falnál 
szemben ülni egy időtlennel, egy fiatalo-
sabb úrnővel? Beszélnek egymásnak 
Egy úrféle könyököl egyedül a terem kö-
zepe táján, a zenélést nézi. Pincér jön 
hozzám. Megismert, mosolyog, bizalmas. 
Régi fiu vagyok már, a pincérek mégis* 
mernek. Ugy jöttem be, hogy majd eb 
veszve, magam, árván, idegen gyanánt, 
egyedül, magammal leszek, ismeretlen 
világban, mert a világ mindenütt mindig 
ismeretlen. Nem lehet már, megismer=> 
nek a pincérek. Teát kapok. Négyórai 
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teát. Fél öt van. A pincér beszéli nekem, 
hogy ilyenkor még kevesen vannak. 
Csakugyan. Jobb közönségről beszél, a 
jobb urakról, jobb nőkről, azoknak van 
ez a négyórai tea alapítva. Tánc, finom 
szórakozás, valódi bar*italok, diszkrét 
hangulat, jobb nőkkel, jobb emberekkel. 
Hisz vannak jobb emberek, vannak még, 
de jó emberek vannak-e még ezen a föl-
dön és Budapesten? 

Gaál Pál ur a zenekarral Moskowsky 
Liebeswalzerjét játsszák. Gaál Pál ur 
majdnem magnézium-erővel megvilágí-
tott fejjel ül ott a zongora elejénél, zon-
gorázik. Gaál Pá', ur oly valami finom, 
tiszta, szép ősz fiu. Gaál Pál urat sokszor 
hallgattam már éjszaka s hajnalban, bar-
ban, kabaréban, kávéházban, ilyen szép 
szelíden játszott mindig, ilyen sovány 
volt, ilyen fehér és ilyen fius, ilyen ma> 
gyar elfogódást adott mindig nekem, bá-
natosat. Gaál Pál ur hallgat, a kottát 
nézi s zongorázik. Gaál Pál ur iránt mély 
tisztelettel vagyok. A hegedűs urakat 
nem ismerem, de tisztelem őket is, mert 
hegedülnek. 

Három pincért lehet megállapítani a 
barban. Őket is tisztelem, mert frakkban 
vannak s mert szegény fiuk. Nem merem 
megkérdezni tőlük, mit csináltak a 
h.... u alatt, félek, hogy gyilkoltak s 
akkor szakadás esik köztünk, s végtelen 
zavarban vagyok, végtelen. Egy fekete 
ruháju s fekete szemű süteményárus nő 
közeledik. Ötet is tisztelem, mert nő s 
mert fekete ruhában van, s mert árul és 
nem vásárol, ö is kommunista? Meglehet. 
Lehet viszont, hogy a fejével titokban 
csakis a boldogságon szokott spekulálni. 
Csakis kizárólag egyedül a boldogságon 
szokta törni a fejét, semmi egyeben a vi-
lágon. Ez a vörös lilás álmos világítás it-
ten, ez csinálja talán ezt a csendet. Még 
egy idős hölgy jött ide be, magéban. He-
lyet foglalt. En nem értem, vannak ilyen 
élvenc magános vén asszonyok, akik ugy 
szeretnek kávéházba járni, meg büffébe. 
Vannak ilyenek. Leülnek mint valami 
garszonok, magánosan. Szomorúság, iszo-
nyatos egy mély és messziről eredő szo-
morúság. talán még a világ teremtésének 
próbáiból maradt szomorúság ez a szo-
morúság, ez, amit a vörösre csinált lám-
pák négyórai tea hangulatra szánt világí-
tása terjeszt. A cigarettem tüze alumi* 
nium-fehér. Szomorúságot, szomorú, szo-
morú szomorúságot érzek. Nem én vagyok 
szomorú, nem, hanem érzem a világnak 

valami idegen eszme után irt kabaretti, 
bari, varietéi, plasztikom s múzeumi, ká-
polnai, kiállítási s nem tudom minő, csu-
dálatos szomorú szomorúságát. 

Most már nem Moskowskyt játszanak, 
most már valami valse-t, mint a Ouand 
l'amour meurt, de nem azt. Nem ismerem. 
Ez is afféle, mely nem öröm s nem bánat, 
nem egy tudott szívhez szól,hanem a 
mult uri világ ásitásait szokta volt el-
nyomni s szórakozottságát aláfesteni a 
szép köz-kertekben, hajófedélzeten, thé 
dansant'on, félvilági szalonban, Maxim? 
okban a levegő rettenetes űrjét gyógyí-
tani. 

Közbe jöttek kérem egy félkopasz ur~ 
nézése s zsakettja szerint leszerelt főhad= 
nagy, jött egy színész-forma egy nővet. 
jött egy tüzérőrnagy nejestül, mind ülnek. 
A tüzérörnagy oly fémes, oly délceg és 
örömteljes, mintha még folyna 'Európa 
gyilkolása. Waffenrockban van. Lehet, 
hogy filozóf, csökönyösen boldog, nem 
ingatta meg a boldogságát az, hogy eh 
mult a lövetés. 

Engemet kérem, mint jóbarátot, a pin-
cér hátrahivoti a bar misztikus pultja 
mögé. Megmutatta, milyen korrekt fel-
szerelése van a barnak. Grepadint. bólét, 
oranzsádot, macedoant tudnak adni. Ez 
a szesztilalom, ez ne volna, hát tényleg' 
mi lesz mar kedves nagyságos uram, hisz 
ez egy lehetetlenség, hát hogy tudjon 
máma létezni egy helyiség? Itt vannak 
eredeti Focking-likőrök, francia konyak 
van, angol whiskey is egy pár üveg. 
Szesztilalom. Most mit csinál? Flippet. 
Előveett egy mixtert (ez egy bari bádog-
edény), abba jég van, porcukrot tett belé. 
egy tojást tört belé s málnaszörpöt ön-
tött rá. összecsukta a mixtert, rázta vi-
dor izmossággal egy negyed percig, kinyi-
totta, egy pohárba öntötte. Ez a flipp. 
Sárga dolog. 

A hosszú álmos mámorteremben üb 
nek ülnek ülnek a zenélésben, akik itt 
vannak. Bámulatosak így a helyiségekben 
ezek az ülők. Mintha várnának valamire, 
valamire ami sose kezdődik. Ugy ülnek 
az ilyenek. Valami csattanás jön, vagy 
valami csoda kivilágosodás? Soha, s még-
is mintha mégis csak jönni kéne valami 
hallatlannak. Ugy ülnek a barokban, ahol 
semmi megoldás nincsen. Cigarettáznak. 
Szegény világ. Szép Ernő. 

A nézőtér régi elnevezése játéknézö'hely. 
(I794»ben.) 
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Látogatás Blaha Lujzánál 
Esős, szomorú vasárnap délután négy* 

óra tá j t becsöngettem az Erzsébet«köruti 
ház első emeletén. Az a j tón kis névjegy* 
forma karton, ra j ta tussal rajzol t betüíc 
kel: Blaha Lujza. A szobalány nyit aj» 
tót. Lesegíti a kabátom. Azután kopog 
a szemben levő aj tón és ki tár ja . Rend» 
kivül Ízléses, rokokó szalon. Négy«öt lé» 
pésre előttem áll a művésznő. A haja 
már erősen szürkül, de arcán még min* 
dig ott van az a vidám, pajzán mosoly, 
ami a fiatalságára, a sikerekre, a közön« 
ség tombolására emlékeztet. Köszönök. 
Lassú, finom mozdulat ta l helyet mu ta t 
egy kis, selyemmel bevont széken, őmaga 
is leül. És megkezdődik a beszélgetés. 
Az interjú. Szóba jönnek a forradalmi 
idők, és ő lágy, fáradt hangon beszélni 
kezd: 

— I s t e n e m . . . a f o r r a d a l o m . , . Hát 
mit is m o n d j a k ? Én nem tudok semmit. 
Itt élek a négy fal között már évek óta, 
alig«alig járok ki. Csak az újságokból 
értesülök a nagy eseményekről. Egy«kct« 

BLAHA LUJZA 
legutolsó arcképe 

tőt magam is végig élek, mert itt vagyok 
a város leikében, a körúton. Itt zajlik le 
majdnem minden. Pedig valaha, nem is 
olyan régen, mikor ideköltöztem, itt 
volt a város vége. O t t szemben, ahol 
a takarék van, egy feszület állott s min» 
den temetésnél a halot ta t a feszület előtt 
szentelték be. Ahol most itt ezek a nagy 
paloták állanak, itt? csupa palánk volt, 
melyek üres telkeket öveztek. Eleget cso* 
dálkoztak akkoriban, hogy ide mertem 
jönni lakni. It t ütöt ték agyon az em.be» 
reket, ide a színházhoz közel voltam és 
miután sohasem csináltam mást, mint 
vagy a színházban voltam, hol próbán, 
hol előadáson, vagy ot thon és akkor sze* 
repet tanultam vagy pihentem, nekem 
megfelelt, mert éppen szemben voltam 
a színházzal. 

— Ezek a nagy események ugy jön« 
nek nekem elő, mint valami mozi. Itt 
látom az ablakom alatt tülekedni, cohan-
ni, robotolni, zajongani az embereket. 
Sokat. Mérhetetlen sokat. N e m is tu« 
dóin, hogyan kerül ide annyi ember. És 
én ugy szeretnék hozzájuk szólni, a lel« 
kükbe beszélni. Mindegyiknek külön, 
hogy: nézz a lelkeddel, ember, és javulj 
meg. Nézd, ha jó leszel, sokkal többre 
jutunk, mert, ha te jó vagy, megjavul a 
többi is. Csak neked kell megkezdened. 
És imádkozom mindennap az istenhez, 
és remélem, hogy, ahogy elhagyott ben« 
nünket, ugy fog a kegyeibe fogadni is« 
mét. 

Gombaszögi t ragédiája kerül szóba. 
Azt mond ja : 

— Borzasztóan megdöbbentet t , való« 
sággal megrázott a szegény Frida tragé* 
diája. Hát hogyne kérem, olyan fiatal, 
virágzó é l e t . . . Meg aztán nem is értem, 
mi vezethet te a fiút erre? N e m tudom, 
hiszen Eridának annyi tisztelője, bará t ja 
és bará tnője van, hogy igazán nem tu« 
dorn magamnak megmagyarázni. Nekem 
is elvem, amit a Szentírás tani t : N e men« 
jen le haragoddal a nap. 

— Gombaszögi Fridával négy évvel ez« 
előtt együtt játsztunk Bécsben a Josef« 
Städter Theaterben, ahová Beöthy vitt 
bennünket vendégszerepelni. Engem a 
„Nagymama" előadásával, Gombaszögit 
a ,,Earkas"é«val. Azóta se lát tam játsza« 
ni, de emlékszem, mintha ma volna: hogv 
tombolt a közönség és mi színészek i* 
azon az estén. Valóban nagy művésznő. 

— Azóta csak egy«kétszer voltam 
mindössze az utcán.- N e m igen szoktam 
lejárni. Csak napos időben szabad és 
ekkor is meggondolom, mert nehezemre 
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esik a sok lépcső és lift nincs a házban. 
Ilyen délelőttökön átmegyek a túloldalra 
a Newyork elé. Ot t van az én Riviérám. 
Ot t sétálgatok fel=alá a napsütésben 
Azután hazajövök. 

—- A Szókimondóról? 1894 november 
9sén volt a bemutató. A címszerepet, 
mely a polgári darabok között a legked* 
vesebb volt, én játsztam. I. Napoleont 
Szirmai, akinek hires maszkja sokáig 
közmondásos volt. Baráti körben azon* 
tul nem és szólították a rendes nevén, 
hanem egyszerűen Napinak, vagy Na* 
poleonnak. Lefébre szerepét Kis Mihály, 
Neippergét Rátonyi Ákos, Depreauxét 
Tallagi Adolf, Mária Karolinát Lukács 
Juliska, Savarit Horváth Vince alakítot-
ta, arra nem emlékszem, hogy hányszor 
adták, de nagyon sokszor ment, évekig 
játszot tuk. Jóval tul a százon az előadás 
sok száma, ami nagy dolog, mert akko* 
riban nem léteztek még az en suiteselő* 
adások, miután a Népszínház állandóan 
változatos műsorral dolgozott. 

— Fedák bizonyára kitűnően fogja 
megjátszani a szerepet, mert — azt hi* 
szem — neki épen olyan kedvencévé 
fog válni, mint az nekem volt. 

— Fellépni? . . . Színpadon lenni, nem 
hiszem, hogy tudnék. Minden 'egyében 
járna az eszem, mint a játékon. És nem 
is birnék tanulni. Mindenre gondolnék, 
mindenre, ami fá j . . . 

fis könnyes szemeit révedezve járatta, 
végig a szoba egy régi, elmúlt, szép vis 
lágból itt maradt emlékein. 

Elköszöntem. (i. d.) 

• ÚJHELYI ÉS A Z UJ REZSIM. 
Korda Sándor, a Corvinsfilmgyár 
ig^gatója , találkozott a minap Uj> 
helyi Nándorral , a kövér tehetségé* 
ről s tehetséges kövérségéről egv* 

képpen ismert iróval. 
— No, mi az, — kérdezte tőle — azt hi* 

szed. talán az u j rezsim téged nem fog par* 
celláztatni? 

Újhelyi, aki nagyon érzékeny ember, a fe* 
jét csóválta: 

— Megmondom ennek az u j kormánynak, 
— vágott vissza, — hogy legalább téged szed* 
jen Kordásba! . . . 

A „Francia négyes". Biró Lajos u j darabja, 
a „Francia négyes" cimü vígjáték már elké* 
szült. A darab kétfelvonásos és közel másfél 
óráig tar t az előadási Riró Lajos darabja a 

városi Szinház legközelebbi újdonsága lesz 
Mészáros Gizával a fpszerepben. Bárdos Ar* 
tur igazgató az eddigi tervek szerint a Biró* 
darabbal egyidejűleg egy francia egyfelvonásos 
darabot szándékozik bemutatni. 

Hajó Sándor 
Az ötvenéves férfi szereplőiről 

A Belvárosi Színházban, Körmendi Kál* 
mán öltözőjében áll egy hatalmas, piros 
karosszék és felette egy tábla a falon: 

A SZERZŐ DÍSZHELYE j 
(ide m á s n e m ü lhe t ) 

Itt találtuk meg hosszas keresés után 
Hajó Sándort és megkértük, hogy amit 
regen igér: mondjon valamit azokról, akik 
ezt az u j darabját ehhez a nagy sikerhez 
hozzásegítették. H a j ó Sándor elgondol* 
kozott, ma jd kisvártatva beszélni kez* 
dett . 

— A premiéren történt, a második fel* 
vonás után. Ültem az egyik öltözőben és 
a kis llosvay Rózsi szaladt be hozzám lá* 
zas sietséggel és egy kérdést szögezett a 
mellemnek. Mit gondolnak, mit kérde* 
ze t t? Azt kérdezte, hogy nem tudom-e 
milyen darab következik a szinház müso* 
rán és ha tudom, mondjam meg és árul* 
jam el egyúttal azt is, hogy ő milyen sze* 
repet fog játszani az u j darabban. 

— Tessék. A harmadik felvonást ép 
most kezdték meg, a szinház portáléján 
künn lóg a tábla: először az „Az ötven* 
éves f é r f i . . . " és llosvay Rózsi már azon 
töri a fejét , hogy mi lesz a következő 
darab és azért vannak álmatlan éjszakái, 
hogy jó szerepet fog*e kapni ebben az ui 
darabban. 

— Ha erre gondolok, akkor már saj* 
nálni kezdem, hogy cikket Ígértem a 
Színházi Életnek a szereplőkről és bocsá-
natot kell kérnem, hogy nem tartom be 
az igéretemet, mert ugy vélem: nem érdé^ 
kes az, amit most a premier után két hé** 
tel e lmondanék a darabom szereplőiről, 
mert nemcsak a kis llosvay Rózsi, hanem 
a világ minden szinésze ugy van a szili* 
házzal és a szerepekkel, mint ő. 

— A szinészt a szerep csak a próbák 
alatt érdekli, a tanulás, az alkotás, a lel* 
kesedés, a kétségek és a torkot szoritő 
drukk idejében. — a főpróbán maximu* 
mát éri el ez az érdeklődés: itt döl el a 
darab és a szinész sorsa a kritika szine 
előtt, — a premieren már csak az a fon* 
tos, hogy milyen lesz a következő darab, 
milyen lesz a következő szerep. Hát még 
két héttel a premier után! 

—• Nem mondom el hát mindazt a sok 
szépet és jót, amit „Az ötvenéves férfi" 
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szereplőiről és rendezőjéről magamban 
hordok, mert ugy vélem őket már nem 
érdekli ez a darab és nem érdeklik ezek 
a szerepek, hanem megkérem a Színházi 
Életet, hogy mondjon el mindent jót és 
szépet róluk a közönségnek, helyettem, 
akinek pedig ez inkább kötelessége vol-
na. A színészeknek pedig árulja el, ha 
tudja, a Belvárosi Színház, legközelebbi 
darabjának a cimét és meséljen a nagy« 
szerii szerepekről, amelyek ebben az el* 
következendő darabban a szereplőkre 
várnak. 

BORBÉLYSZTRÁJK. A Kristály* 
Palota legutolsó előadásán történt. 
Pázmán Ferenc odalépett Szőke 
Szakállhoz és rém komoly hangon 
újságolta: 

— Egész csomó konkurrenst kaptál a vá» 
rosban. 

— Kabarédirektort? Kabarészerzőt? Vagy 
talán kabarészinészt? — érdeklődött a sok= 
oldalú művész. 

— Nem, nem! — kedélyeskedett Pázmán. 
A borbélysztrájk óta egy tucat —• „szőke 
szakáll" sétál a városban. 

— Mehetünk! 
A konfliskocsis csodálkozva rántotta 

meg a 'gyeplőt. Zével robogott a konflis, 
ő pedig elkezdett társalogni. Ilyeneket 
mondott az üres nagy ülésnek jó han= 
gosan: 

— És aztán a holttestet félkézzel fel» 
emeltem és a korláton keresztül beledob* 
tam a Dunába. 

Majd igy szólt a nagy üléshez: 
— Nem, nem, ne is kérjétek tőlem, 

nem adom. Nekem mind a két revolver 
kell, mert hátha egyszerre tizenhat em» 
bert akarok megtámadni. 

És igy tovább, mig hazaért. Aki tör» 
ténetesen az utcán járt és látta az elro» 
bogó konflist, az ijedtén futott be egy 
mellékutcába és másnap feltétlenül azt 
mesélte, hogy az éjjel borzalmas gyilko» 
sok mentek egy kocsin, kettő a nagy 
ülésen ült, egy a kis ülésen. 

A félelmes utas 
A mai világ állandó beszédtémái közé 

tartozik a közbiztonság is. Minden este, 
hazamenet előtt, hol tréfásan, hol komo» 
lyan, az utcai lövöldözésekről szokás be» 
szélni. A bátrak nevetnek és tréfálnak, 
a gyávák revolvert szorongatnak a ka» 
bát juk külső zsebében és reszketnek. 

Ha nagyon sokára marad egy»egy tár» 
saság, mikor már nagyon néptelenek és 
sötétek az utcák, pláne nem nagyon biz» 
tató dolog hazamenni annak, aki messze 
lakik. És ilyenkor tág tere nyilik az 
ijesztgetésnek. Igy ijesztgették egy tár» 
saságban Z. Molnár Lászlót, aki nagyon 
későre maradt. 

— Nem félek, — mondta Zé. — Ka» 
pok konflist biztosan. 

— Az semmi, — felelt valaki, — a 
konflist megállítják, ha magányos utas 
ül benne. 

Ezen Zé már elkezdett gondolkozni. 
De raj ta nem fognak ki még a bolsevi» 
kiek sem. Lemenet csakugyan talált egy 
nyitott konflist. Megállította és beleült. 
Igen ám, de hogy ült bele? Felhajtotta a 
konflis ernyőjét, felállította a kis ülést 
és ráült a kis ülésre. Aztán hátraszólt: 

SIMONYI MARJA 
Az ötvenéves férfi Major rajza 
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Minden drámai színésznek az a leg; 
igazibb és legóhajtottab vágya: egyszer 
eljátszani Hamletet. Ahogy a szinész a 
Mamietet szereti a színészi feladatok 
maximumaként, a mozirendezőknek is 
egy vágyuk van: JókaUrcgényt vinni a 
filmre. A Jókai*regények között is az 
Aranyember az, mely igazán a filmre 
született és ép ezért a feladat nagyszerűi 
sége és a megoldás szép lehetősége miatt 
is az Ar any emb er 4ilm igazi esemény a 
magyar mozgóképek történetében. 

A Corvin filmgyárnak jutott az a sze= 
rencse, hogy az Aranyembert filmre fel= 
vehesse. A filmgyár igyekezett a nagy 
feladatnak a legjobban megfelelni. A 
szerepekre a legkitűnőbb színészeket 
szerződtette, Beregi Tímárja, Rajnai 
Krisztvánja, Lenkeffy Ica. Noémije, Rerky 

Lili Athaliája és Makay Margit Tímeája 
külön eseményei a filmnek. 

Hogy a film ilyen hibátlan, megkapóan 
szép és teljes illúziót keltő, abban a 
Corvinííilmgyár hires triászának van a 
legnagyobb része. Ez a triász Korda 
Sándor, Vajda László és Márkus László; 
mind a három kitűnően érti azt, amire 
vállalkozott. Közismert dolog, hogy Vaj= 
da László késziti a legjobb, legfrappán= 
sabb magyar scenáriumokat: ő irta át 
az Aranyembert filmre, -— Márkus 
László dekoratív érzékét és nagyszerű 
tervező képességét nem most fedezték 
fel először: ő készítette az Aranyember 
atelier^felvételei díszleteit és végül: Kor-
da Sándor rendezői képességét, fantá= 
ziáját és ötleteit bizonyítja az a sorozat 
magyar film, amely eddig kikerült a 

BEREGI — TÍMÁR, LENKEFFY — NOÉMI 
Aranyember Corvináim 
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kezei közül. 
A Corvin*filmgyár hosszú munkáján 

nak és nagy befektetésének meg lett az 
eredménye. Az Aranyember 6000 méteres 
filmjét három részre osztva egyszerre 
két előkelő pesti mozi, az Uránia és a 
Mozgókép Otthon mutat ja be és amire 
e sorok megjelennek, az Aranyember 
első részét már látta tout Budapest és a 
második kép jegyeiért megindul az ost* 
rom a két mozi pénztárai előtt. 

A film — mint mindig — két fa j ta fel« 
vételből áll, a plainair*képekből és az 
atelier*képekből. A plain*air*képek nagy* 
részét egy hajóút alatt készítette a film» 
gyár, amely Verciorovától a Kazán* 
szorosig tartott, viszont a regény sokat 
emlegetett Senki szigetét a Vác mellett 
elterülő Lupa nevü Dunaszigeten vették 
fel, természetesen pontosan felépítették a 
szigeten Noémi házát. 

Az atelier*felvételek között különösen 
szép és monumentális Ali Csorbadzsi 
háremének díszlete, ezenkívül még körül* 
belül 70 díszlet építésére volt szükség a 
felvételek alatt. 

Az első része a filmnek, amely már 
mindenki előtt ismeretes, megismertetett 
bennünket a regény szereplőivel és a 
második rész, amelyet ugyancsak az 
I ré\nia és a Mozgókép'Otthon mutat be 
27'étől kezdve, ott kezdődik, hogy Tímár 
(Beregi) a kincsek révén, amely a Szent 
Borbálashajó rakományát képezték, dús-
gazdag ember lett. Mint jómödu ember, 
állandó vendég lesz Brazovicséknál és 
gyakran együtt van Athaliával (Berky 
Lili) és annak vőlegényével, Kadisával 
(Vándory), aki Tímárnak jó barátja. 
Eközben azt is észreveszi, hogy a jó* 
módú Athalia és Brazovics (Horváth 
Jenő) gúnyt űznek a háznál levő Timeá* 
val (Makay Margit), akibe Timár halálo* 
san szerelmes. Brazovics egyszer fele* 
lősségre vonja Timárt, hogy mért kerül* 
geti a házat, amikor Athalia már meny* 
asszony, mire Timár kijelenti, hogy 
Tímea miatt jár a házhoz. Ekkor törté* 
nik az a szerencsétlenség, hogy Brazovics 
valami spekuláció folytán elveszti az 
egész vagyonát, a- Brazovics*ház dobra 
kerül, az öreg Brazovics szégyenében 

Aranyember 
FAY SZERÉNA, LENK EFFY, BEREGI, RAJNAI 

Corvin=film 
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meghal és Athalia partieja visszamegy. 
A házat Timár veszi meg és azt azzal 
ajánlja fel Tímeának, hogy egyúttal a 
kezét is megkéri. Timár boldog, mert 
Tímea elfogadja az ajánlatot és csak a 
nászéjszakán tudja meg, hogy Tímea nem 
szereti viszont, hanem csak köteles* 
ségből lett a felesége. Tímárt nagyon 
megrendíti ez a szerencsétlenség és el 
utazik birtokára. Itt kapja azt az érte* 
sitést, hogy a török és az osztrák kor* 
mány megengedi, hogy a Senki szigetén 
Teréza (Fáy Szeréna) és Noémi (Len* 
k e f f y Ica) továbbra is ottlakjanak. Timár 

•d jó hirt megvinni, elmegy a szigetre. 
Noémiból nagy lány lett ezalatt és 
Noémi szerelmes Tímárba. Amikor Ti* 
már ott van a Senki szigetén, megjelenik 
ott Krisztyán Tódor (Rajnai Gábor) és 
megfenyegeti Terézát, hogy ha nem 
kapja meg Noémit, elkergeti a szigetről 
őket. Ekkor előlép Timár és á tadja a 
bécsi levelet és a török kormány pátensét 
és kiparancsolja Krisztyánt a szigetről. 

Krisztyán ugy tesz, mintha elmenne, de 
meglesi Timárt és utána lő. A lövés nem 
talál, Timár már=már leüti, de erőt vesz 
magán és amikor Krisztyán megígéri, 
hogy megváltozik és becsületes ember 
lesz, még állást is szerez neki egy bra» 
ziliai gabonaügynökségen. A lövés hal* 
latára előfut Noémi, kitör belőle a sze* 
relem, nyakába borul Timárnak és kér* 
leli, hogy maradjon itt örökre. Timár 
csolnakját elviszi az ár, ezt intő jelnek 
tekinti és oft marad a Senki szigetén. 

A rendező Korda Sándor és a szerep* 
lők: Lenkeffy Ica, Makay Margit, Berky 
Lili, Beregi Oszkár, Rajnai Gábor, Fáy 
Szeréna, Demjén Mari, Horváth Jenő, 
Vándory Gusztáv, Szöregh Gyula és 
Barthos Gyula nagyon nagy sikert arat* 
tak az Aranyemberrel. 

Az első szinigazgatónö: Déryné volt. (Kilés 
nyi Dávid társaságában megnyitotta 1840 dec. 
13*án az u j kolozsvári szini*szezónt. — Igazgat 
tása azonban rövid ideig tartott .) 

Aranyember 
DEMJiíN, BERKY, BEREGI, MAKAY 

Corvin*fihn 
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Vizit Rajnai Gábornál 
Két hete, hogy otthagyta a szanató« 

riumot, most újra odahaza lakik Rajnai 
Gábor, a Nemzeti Szinház dédelgetett 
Gabija, miután hosszú hónapokon !ke= 
resztül törött lábbal az ágyat nyomta 
az István«uti szanatórium egyik szobá« 
jában. 

A napokban kezetszoritottam vele a 
Nemzeti Szinház főpróbáján, beszélge« 
tésre nem volt sok idő, hát becsönget« 
tem hozzá tegnap délelőtt, hogy meg« 
nézzem: mit csinál a lábbadozó Rajnai 
Gábor. 

Amikor az előszoba csengőjét meg« 
nyomtam, kisvártatva belülről kinyitot« 
tak elővigyázatosan egy ablakot és egy 
hang rideg komolysággal kikérdezett, 
hogy ki vagyok, mit akarok és miért 
jövök, majd eltűnt és újra visszajött, 
és amikor kinyitotta az ajtót, láttam 
meg először az arcát, a szobalány volt 
és hirtelen a szegény Gombaszögi Frida 

jutott az eszembe és az, hogy most egy 
pár évig nehéz lesz bejutni idegenek« 
nek pesti színészek lakásába. 

Gabi egy hatalmas zöld pamlagon 
hevert, olyan nagy ez a pamlag, hogy 
az atléta Rajnai Gábor ugy föstött az 
egyik sarkában, mint egy kis iskolás« 
gyerek. Valami angol könyvet olvasott 
nagy, fekete keretes pápaszem mögött 
és amikor meglátott, eldobta a könyvet 
és a pápaszemet is és mosolyogva 
üdvözölt: 

— Látod, igy élek; olvasok, az angol 
tudományomat próbálom egy kicsit 
összeszedni, aztán néha délben lerne« 
gyek a színházba és minden délután a 
kórházba, ahol a kedves Bartha pro« 
fesszor ur szokott halálra k inozn i . . . 

Egv kicsit elkomorodott és hozzí 
tette: 

— Most még egy utam is van pár 
napja, a Pajor«szanatórium . . . 

Kihallgattunk mind a ketten és hirte« 
len eszembe jutott, hogy amikor Gabi 

Aranyember 
ALI CSORBADZSI HÁREME 

Corvinsfilm 
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eltörte a lábát és szaladtam a szana; 
tóriumba, Gombaszögi Fridával talál; 
koztam először az előcsarnokban és 
most ő fekszik egy másik szanatórium; 
ban és botra támaszkodva Rajnai áll a 
foyerben és csöndesen érdeklődik 
Gombaszögi állapota iránt. Szomorú. 

önkéntelenül róla kezdünk beszélni: 
— Szegény F r i c i . . . •— mondja Gabi 

csöndesen — hála Istennek, már jobban 
van . . . tegnap már könyvet k é r t . . . azt 
akarta, hogy a madám olvasson fel va; 
l a m i t . . . 

Félbeszakítom és érdeklődni kezdek: 
— Hogy van a lábad? 
— így - . . — és behajl í t ja nem egészen 

derékszögben — még derékszögben nem 
h a j l i k . . . — magyarázta. — Most min; 
den délután masszázst kapok és mint 
egy orvosprofesszor elmagyarázta ne; 
kem, hogy mire kell ez a masszázs, 
hogy csak állandó izgalomban enged; 
nek az i z m o k . . . és igv tovább szép és 
komoly orvosi értekezést tartott a tö; 
röt t lábáról és behajlította újra, — ed; 
dig hajlik — mondta — itt már fá j . . . 
nem hajlítom tovább. A professzor ur 
nem szokott itt megállni — nézett fel 
nevetve — én kiabálok, ő meg hajlí t ja 
tovább . . . muszáj . . . 

Ekkor egy fehérfejű finom öreg asz; 
szony jött a szobába, Rajnai édes; 
anyja, önfeláldozó ápolója, mindene. 
Szeretettel kérdezte, hogy nem akar;e 
valamit Gabi, azután újra kiment. 

— És a szinház? — kérdezősködtem 
tovább. 

— Nem tudom .. . minden a lábamtól 
függ. Benn a kedves emberek kijelen; 
tették, hogy februárban játszani fogom 
Herczeg Ferenc Sirokkóját, én azonban 
nem tudom hinni . . . egy kicsit talán 
később. Nagyon jól esik nekem, hogy 
Herczeg annyira ragaszkodik hozzám... 
dehát minden a lábamtól függ. A lá; 
ham . . . — mondja komoran újra és 
végigsimitia a beteg térdét és a feke; 
tére sült keze megállapodik a világos 
zöld divány kerevetén. 

— Nekem mindig van valami bajom... 
két esztendeig' a tüdőmmel verekedtem 
fenn a Tátrában . . . aztán végre jól vol; 
tam és im, a bolond véletlen, elcsúszik 
a ló, eltöröm a lábam . . . Most mindig 
rossz kedvű v a g v o k . . . — és elhallga; 
to t t . 

— Remélem, mint magánember vagy 
jelen . . . — szólalt meg újra kisvártatva 
i jedten Rajnai és meg kellett igérni 

neki, hogy a beszélgetésből nem lesz 
újságcikk. 

Meg fog bocsátani nekem Gabi, hogy 
az Ígéretem megszegem, de annyian le; 
sik az ő felépülésének a hirét, hogy 
muszáj volt itt megüzenni nekik: 
Rajnai Gábor lassan, de biztosan gyó; 
gyul és ahogy a lába megengedi, el; 
játssza a Nemzeti Színházban Herczeg 
Ferenc Sirokkójának a főszerepét. 

Bús Fekete László. 

KPZi^m HEVESI MINT TELEFONHÍR; 
f i M O N D Ó . Hevesi Sándor tisztviselő; 
ÍYJ\i<i»T*n telepi villájában a hallban van a 

zongora; s a zongora mellett a te; 
lefon. A minap, egy este, Hevesiné 

egy barátnőjével telefonon beszélgetett, mu 
alatt az ura elfantáziált a zongora mellett. 
Hevesiné azután befejezte a beszélgetési s 
már le akarta tenni a kagylót, mikor meg; 
szólalt a telefonközpont kisasszonya: 

— Jaj, nagyságos asszony, ne tessék letenni 
a kagylót, hadd hallgassuk a doktor urat zon? 
aorázni. Olyan szépen játszik s most az egész 
központ odafigyel . . . 

RAJNAI — KRISZTYÁN TÓDOR 
Aranyember Corvin;film 
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Örvény 
Bar/a Lajos darabja a Nemzeti Színház-
ban. 

Tagadhatatlan : bizonyos merészség 
kell ahhoz, hogy modern iró modern 
tárgyú darabot öt felvonásban vigyen 
szinpadra. Mai napság, amikor a shakes* 
pearei drámákat is igyekeznek rendezői 
ötletekkel a lehető legkevesebb szinvál* 
tozásra komprimálni és az uj idők u j 
emberei még az egyfelvonásosban is meg» 
találják kiélésüket, felette meglepő és 
szokatlan jelenség az ötfelvonásos szín* 
mii. Legfeljebb csak az Akadémia külön* 
féle bírálóbizottságai találkoznak a pá« 
lyázatokon efélékkel. A Nemzeti Szin* 
házban most mégis előadásra került egy 
uj és értékes magyar szinmü, az „ör-
vény", amelyet szerzője öt felvonásra ta* 
gozott, de akik ismerik Barta Lajost, 
eleve tudhatták, hogy ez az ötszörös füg* 
gönyösszecsapással való tagosítás nála 
nem külsőségek okából történik, hanem 
belső kényszer, a darab koncepciójának. 

LENKEFFY — NOÉMI. MAKAY — TÍMEA 

felépitésének természetszerű követeimé* 
nye. 

Az öt felvonás logikus egymásutánban 
és szerves összefüggésben elénk tárja a 
magyar vidék nagyvonalúan és mégis 
minuciózus hűséggel megörökített ke* 
resztmetszetét. Nem egy bizonyos vidé* 
két, hanem általában a vidéket és nern 
csupán az emberek szerepelnek benne, 
emberi szenvedések, szenvedélyek, törté 
nések, hanem az egész tipikus magyar 
vidéki társadalom minden fonákságával, 
furcsaságával és legemberibb mivoltával. 
Ez a művészi beállítás és a kereten tul 
való mélyités adja meg Barta Lajos uj 
darabjának magasabbrendü intencióját. 

Nem meglepő, hogy Barta ismét a vi* 
déki életből vett témával lép szinpadra. 
Nyolc év alatt ez az ötödik darabja, 
négy közülök vidéki élmények drámai 
formába öntött refleksziója. Barta Lajos 
hosszú éveket töltött mint ujságiró és 
lapszerkesztő vidéken, élt Pécsett, Kas-
sán és egyébütt, vezércikkeket, helyi tu* 
dósitásokat és napihíreket irt, nyomdá* 
szókkal és kiadókkal veszekedett, sokat 

Aranyember Corvináim 



12 SZÍNHÁZI ÉLET 

nyomorgott és közben irt finom, egészen 
uj tónusu novellákat is, amelyeket szive* 
sen közöltek le fővárosi lapok. A „Pa* 
rasztok" cimü darabja, melyet 1911. tava« 
szán adott elő a Magyar Szinház, hozta 
fel Budapestre. A darab csendes, jó si« 
kert aratott, a közönség idegenkedett 
kissé a régi népszínművek figuráira emlé* 
keztető paraszti alakoktól, de Barta La-
jos itt maradt, a „Világ" szerkesztőségé* 
nek tagja lett és hirlapirói munkássága 
mellett teljes odaadással folytatta értékes 
szépirodalmi működését. Novelláiból egy 
uj nagy magyar irói tehetséget ismert meg 
a közönség, amely kezdett figyelni a sza* 
vára és nagy rokonszenvvel fogadta kö* 
teteit. 1913*ban „Tavaszi mámor" cimü 
egyfelvonásos proletár*drámáját mutat ta 
be nagy hatással Bárdos Ar'tur U j Szin* 
padja, három évvel később pedig első 
igazi nagy színpadi sikerét aratta „Sze-
relem" cimü négyfelvonásos színmüvével, 
melyet a Vígszínház hozott színre. (Eb* 

BARTHOS, RAJNAI 
Aranyember Corvin*film 

ben tűnt fel először nagyobb szerepben 
a kedves néhai Bánky Judith.) Ugyaneb* 
ben az évben a Nemzeti Szinház is elő* 
adta szép sikerrel „Zsuzsi" cimü paraszt* 
vígjátékát, mely Rózsahegyi Kálmánnak 
és Ligeti Juliskának nyújtot t hálás szere* 
peket. Az ,,örvény"=t már a mult év 
februárjában nyúj tot ta be Barta Lajos a 
Nemzeti Szinház igazgatóságához, de az 
évad előrehaladottsága miatt akkor már 
nem kerülhetett előadásra. December 
13*ára tűzték ki a bemutatót, de az egyik 
női főszereplő, Márkus Emilia megbete-
gedett, a próbákat abba kellett hagyni 
és Barta kénytelen volt az elsőbbséget 
Hervieunek és- Lengyel Menyhértnek át* 
engedni. 

Az „örvény" nem csak formájában, de 
tartalmában is egészen különös, újszerű 
darab. Valósággal színpadra vitt regény, 
a regény*multtal bíró darabok minden 
fogyatékossága nélkül. Mult, jelen és 
jövő kerülnek elénk az öt felvonás során. 

I az iró zolai erővel és karakterizáló mű* 
vésze'ttel vonultat fel két szokásban, 
gondolkozásban, életfelfogásban ellenté* 
tes generációt. A darab szereplő hősein 
kivül mint cselekvő és mozgató elem sze* 
repel az egész magyar vidéki társadalom. 
Itt vannak a vidéki intelligencia, különös 
figurái, a vezető politikus, a politizáló 
patikus, a tudós járásbiró, éles reflektor 
világit be a kaszinóba és abba a sajátsa* 
gos légkörbe, amely annyira jellegzetessé 
teszi a vidéket. 

A cselekményt egy dunaparti városba 
helyezte Barta Lajos. Az első felvonás* 
nak a famunkásból dúsgazdag fakeres-
kedővé lett idősebb Geöcze irodahelyi* 
sége a színhelye. Négy fal azonban szűk 
volna ahhoz, hogy egyszerre belevihes* 
sen a vidéki élet levegőjébe, megnyitja 
tehát a hátsó falat, amelynek boltszerü 
ablaknyilásán át kilátunk a korzóra, a 
Duna partjára, ahol fel és alá sétál a kis* 
város közönsége, de nem csak statisz* 
tálva, hanem bele is játszva a darab cse* 
lekménvébe. Egyszerre széles perspekti* 
vát kapunk, ért jük már az emberek nyel* 
vét és benne vagyunk a különös atmosz-
férában. (Hevesi Sándor bravúros rende* 
zése is nagyban elősegíti ezt a hatást.) 

Az öreg fakereskedőnek fia is van, az 
i f jabb Geöcze, aki már müveit, tanult 
ember, intellektuális hajlamai vannak és 
kikívánkozik abból a légkörből, amelyben 
felnövekedett. Érdekes egyénisége ko* 



SZÍNHÁZI ÉLET 13 

moly munka tüzét éleszti benne, harmo* 
nikusan, gondolkodásának megfelelően 
akar elhelyezkedni a világban. Áz apa 
erőszakos és makacs paraszteszével ot t 
akar ja fogni fiát abban a világban, amely* 
ben ő élt és él ma is, az i f j abb Geőcze 
azonban az érzéseiben finomultabb u j 
nemzedék erejével akar felfelé törni. 

Apa és fiu egy asszony körül ütköznek 
össze. Ez az asszony a szép és különös 
Szentgályné, a járásbiró felesége, kiben 
az örök asszonyság lobogó lángjai égnek. 
Szentgályné a városka démonja , róla be* 
szélnek a korzón, a cukrászdában és a 
kaszinóban és a ruhája fodrai egészen 
más levegőt kavarnak fel maguk körül, 
mint a város más asszonyaié. A múl t ja 
titokzatos, senki sem tud róla semmit, 
csak hogy budapesti szüle'tésü; komor és 
magábavonult fér je van, aki szociológiai 
tanulmányokat ir és rendkivül müveit 
ember. Szentgálynénak megtetszik a fia* 
tal és erőteljes Geőcze, aki más, mint a 
körülötte lévő többi férfiak. Magáénak 
akar ja és a férfi rohanna is a csábitó 
szemek után, de az öreg Geőcze más asz* 

szonyt, feleséget akar látni fia oldalán. 
És a fiatal Geöczének el kell vennie apja 
régi bará t jának , a meggazdagodott Bo-
denlos ácsmesternek leányát, Anná't. 

A házasság összeroppantja a fiatal 
Geöczét, aki szokatlan lelki nagyságra 
valló módon akar szerencsétlen házassá* 
gából kimeneküjni. A második felvonás 
már az p irodahelyiségében, modern an* 
gol Íróasztalok, kényelmes bútorok, uri 
jólét között játszik. A nagy válságban 
megrázó mélységgel bontakozik ki Anná* 
nak naiv, de magasrendű egyénisége és 
fér je iránt érzet t mindent lenyűgöző sze* 
relme. Geőcze azonban nem akár erről 
tudomást venni. Szilaj szenvedélylyel 
veti magát Szentgályné után, de már ké= 
sőn érkezik: az ő helyét Jantay, a kor* 
mánypárt i képviselő tölti be. 

A nagy szenvedély vesztébe viszi 
Geöczét . Elveszti a városban tekintélyét 
és a kaszinóban kinos összeütközése van 
a politikai korifeusokkal. A dráma tető* 
pont ján felderül a titok, amely Szentgály 
és a felesége közt mint valami végzet 
lappang. A fér j szenvedélyesen szereti 

LUBINSZKY TIBOR, PUFI, LUBINSZKY LILI 
.1 Színházi Elet Gyermekszinházából Papp felv. 
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asszonyát, akiről tudja, hogy rossz asz-
szony, hogy megcsalja, de szereti mégis, 
mellette marad, mert tudja, hogy nélküle 
a posványba jutna. A nagytudásu, érté* 
kes ember ezért menekült ide, a vidékre, 
de itt örökös véres áldozatot kell hoznia. 
És amikor Geöcze a negyedik felvonás* 
ban betör hozzájuk, az asszonyhoz, az 
asszonyért, Szentgály nem birja tovább: 
agyonlövi magát. 

Az ötödik felvonás tizenkét évvel ké* 
sőbb egy erdei tanyán játszik. Géöcze 
megtisztult és megtalálta boldogságát a 
felesége mellett. Most indulnak vissza a 
világba a számkivetésből, hogy ismét 
megkezdjék a küzdelmet az örvény, az 
élet ellen. 

Az erős drámaiságtól lüktető nagysze* 
rüen fölépített darab elsőrangú előadás* 
ban kerül szinre a Nemzeti Színházban. 
A színház is, a színészek is megérezték, 
mivel tartoznak a kivételes tehetségű, 
értékes magyar Írónak. Két női főszerep 
van az „örvény"*ben, melyben több nő 
nem is szerepel. Az egyik Bodenlos An* 
náé, a másik Szentgálynéé. Az elsőt For-
gács Rózsi játssza, aki hosszú idő után 
jut ismét nagy és tehetségéhez illő uj 
alakításhoz. Csodálatos finomsággal ér* 

DEMJÉN, HORVÁTH 
Aranyember Corvin*film 

KOZMA N Á N D O R 
tehetséges fiatal ujságiró, a Színházi Élet 
munkatársa, a mult héten váratlanul meghalt 

zékelteti a természetes észjárású, egy* 
szerűi asszonyt, aki csak szeretni tud és 
egyetlen célja: odaemelkedni a férje 
mellé. Márkus Emília Szentgályné alak* 
ját ruházza fel művészetének minden 
megejtő varázsával. Ez a nagy művésznő 
ismét esemény a színpadon és csak a 
legnagyobbakkal mérhető. Az idősebb 
Geöcze epizódszerü alakjában Pataki 
József bizonyítja be újból, hogy értékes, 
hasznos tagja a színháznak, a fiatalabb 
Geöcze nehéz szerepe pedig Kürti Jó* 
zsefben talál pompás személyesitőre. A 
kiváló színész megértette az írót és át* 
érezte szerepét a legapróbb részletekig. 
Megrázóan drámai és egységes az alaki* 
tása. Pethes Imre sok józansággal és fi* 
noman játssza a járásbiró kissé passzív 
szerepét, Hajdú József pedig Szikora, a 
politikus gyógyszerész alakját jeleníti 
meg pompásan. 

A kisebb szerepek közt kitűnő alakí-
tása van Bartos Gyulának, aki Bodenlos 
ácsmestert játssza, Náday Bélának, aki a 
kormánypárti képviselő figuráját viszi j ó 
megfigyeléssel színpadra és Kürthy 
Györgynek, aki egy vidéki szeladont sze* 
mélyesit. Helyükön vannak, stílusosak a 
többiek is, Turányi, Bónis, Sugár és Mé-
száros az epizódszerepekben. 

Barta Lajos az „Örvény"*nyel jut el 
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drámaírói pályafutásának nagyon értékes 
uj állomásához, amely kétségtelenül ne* 
vezetes emléke marad a Nemzeti Szin* 
háznak is. 

Szerző a darabjáról 
Igen tisztelt szerkesztő ur! 

Szívesen irok néhány sort az „Örs 
vény"-r öl. Ezt a darabot határozottan 
avval a szándékkal irtam. hogy sza* 
kitsak avval az idilli iránnyal, mely 
másik két darabomban, a „Szerelem"s 
ben és a „Zsuzsi"sban megnyilvánult. 
Ezt a darabot 1917—18. telén irtam. 
Ebben a sötét, nehéz télben, melyben 
az emberiség olyan rettenetesen szem 
vedett. Ebben a lelki állapotban: a 
feldultságok, a tépettségek, az em 
gesztelhettelenségek, a katasztrófák 
vonzottak. Az a színdarab mégis föU 
emelöen, tisztultan és engesztelőn 

végződik! Ez nem technika, nem szín-
padi alakoskodás! Minden rosszon„ 
szennyesen, kétségbeejtön tul; hiszek 
az emberiségben, az életben . . . Az: 
ért végződik az „örvény" ugy, ahogy 
végződik . . . 

A próbák alatt, ugy láttam, hogy a 
színészek szeretik a darabot, jók a 
darabhoz és hozzám. Hevesivel, a 
rendezővel együtt, mindennap már 
féltízkor ott voltak a színpadon és 
dolgoztak félkettőig türelemmel, buz-
gón és el nem fáradva. Láthatóan 
örültek, mikor a rendező és a maguk 
munkája nyomán mindjobban és jobz 
ban bontakozott ki a darab. Hevesi 
szünet nélkül nyomozott a darabban, 
épített a játékon. Ez a rendező nagy 
vonalakban épít, a kapcsolódásokat 
iveli egymáshoz. Mindennap meghat-
va távoztam a színházból. Mindig em--
lékezetes élményeim közé fognak tar? 
tozni ezek a próbák, melyeken az „ör? 
vény"'t betanultuk. Barta Lajos. 

RAJNAI GÁBOR (KRISZTYÂN TÓDOR) 
Aranyember Corvináim 
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A Színházi Élet Almanachja 
Néhány nap múlva egy uj könyv je* 

lenik meg a pesti könyvesboltok ki* 
rakatában. Az u j könyv a Színházi Élet 
Almanachja, amely a maga nemében 
egyedüli gyűjtőhelye mindannak, ami a 
színházzal és a művészetekkel kapcso* 
latos. Jelzők és kommentárok helyett 
itt adjuk a könyv cikkeinek tartalom* 
jegyzékét, — ez a felsorolás minden jel* 
zőnél többet beszél. 

A szerkesztő előszava. 
Molnár Ferenc: Az u j gazdagok és 

a szinház. 
Ruttkay György." A nagy szezon. 
Relie Pál: Hái>orus szinház, háborús 

közönség. 
Szép Ernő: Kézírás. 
Szász Zoltán: Moissi. 

LENGYEL MENYHÉRT 
A Sancho Panza szerzője Mühlbeck rajza 

Lakatos László: Szinház után. 
Somlyó Zoltán: A vidéki kritikus. 
Pesti színházak. 
Szinházigazgatók. 
Gyóni Géza: D'Annunzió. 
Hevesi Sándor: Előadás után. 
Faragó Jenő: Régi feljegyzések. 
Hajó Sándor: Főpróba. 
A képzőművészeti év története. 
Deréki Antal: Fiatalok és öregek. 

Bús Fekete László: Az ujak. 
Bálint Lajos: A háború utáni szin* 

» ház. 
Az év szinészhalottai. 
Rákosi Szidi: Az én pedagógiám. 
Fedák Sári: Egy régi fotográfiához. 
Lengyel Menyhért: Régi párisi 

emlék. 
A kritikusok. 

Ráskai Ferenc: A budai forradalom. 
A Színházi Élet boltja. 

Kereszty István: Mai dolgok és 
egyebek. 

Mados György: Az utolsó próbe. 
Kálmán Ilonka: Kántorné. 
Lengyel István: Kis színésznő. 
Forró Pál: Szinpadi siker. 
Lugosi Döme: Negyvennyolcas sz;* 

nészhősök. 
Rakodczay Pál: Egy vén detektív 

emlékezései. 
Mayer Gyula: A zene* és szinművé* 

szét a modern gyógymód szolgálatá* 
ban. 
Erődi Jenő: A színészet hősi halottjai. 

Kubán Endre: Magyarország leg* 
régibb kőszinháza. 

A székesfőváros és a művészet. 
Dr. Szalai Emil: Az uj szerzői jog. 
Latabár Kálmán: Ha egy apának 

müvészfia van. 
E. Tóth Julia: Magyar minisztériu* 

mok. 
Cserna Andor: Meg nem irt operák. 
Váradi Antal: Az én első pre* 

miérem. 
Az állandó budai szinház. 
Budapesti Dalcrose*tanfolyamok. 
Orchesztrikai iskola. 

Ezt a sok cikket rengeteg rajz és fo* 
tografia illusztrálja és benn van ezen* 
kivül a könyvben az összes pesti szin* 
házak mult esztendejének története és 
a pesti müintézetek vezetőségének és 
tagjainak teljes névsora. 

A Művészeti Almanach ára 10 ko* 
rona, előjegyzéseket elfogad a Színházi 
Élet boltja (Erzsébet*körut 29. sz.) 
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Havas Gyöngyike visszatéri 
Hónapok óta nem volt a neve a szin» 

lapon, nem volt dolga karmesterrel, ren» 
dezővel, annál több dolga volt ővele dok» 
tornak, patikának: Havas Gyöngyike, az 
Opera kedves fiatal művésznője nagyon, 
nagyon beteg volt. Szeptember 224kén 
még beugrott Amneriszbe Haselbeck 
Olga helyett, aztán ágynak esett. Volt 
spanyolja, tüdőgyulladása, mellhártya» 
lobja, mind ehhez még makacs gyomor« 
baj, sok fájdalom, isten csudája, hogy 
kibírta. Most itt ül meleg otthonában, s 
boldog szülei megkönnyebbülten gyö« 
nyörködnek benne, szivós harccal vissza« 
verekedett egyetlen kincsükben. Kreolos 

I arca megint viruló, hivatásáért lelkes 
: szeme életkedvtől csillog, megkurtult, sí« 
I mán szétválasztott haja eredetien fiússá 

teszi a fejét. így, fehér csipkegalléros, 
sötét bársony ruhájában szinte ugy fest, 
mint Hubay mesteriskolájának valami 
karcsú hegedűs művészlánya. Nem is bu« 
sul a hajáért, majd megnő. De nagyon 
pesszimista volt, keservesen sirt, mikor 

hat hét után lefogyva, erőtlenül a tükör» 
be nézett. Azt hitte, sose lesz már élet» 
és színpadképes. Mennyire c sa lódo t t . . . • 

A Baross«térre nyilik Havas Gyöngyiék 
ablaka, oda, ahol a forradalom éjszaká« 
ján az a takaros csatározás folyt. Ropo« 
gott a puska. Havas Gyöngyike nagy» 
betegen felriadt és lázasan érdeklődött. 

—- Semmi, semmi, lányom, csak raké-
tákat pattogtatnak a csibészek! — nyűg» 
tatgatta fürge leleménnyel sokat virrasz» 
tott anyja. 

Tudomásul vette, de utóbl} mégis csak 
rájött, miért lövöldöztek. És sajnálja, 
hogy elmulasztotta a históriai napokat. 
Mert van érzéke a népszabadság iránt. 
Hogy a királyságból minden átmenet 
nélkül egy köztársaságra ébredt, a maga 
szűkebb országában, az Operánál is, ahol 
a minap először megjelent, a forradalmi 
rezsim igazgatója, Zádor fogadta már 
tárt karokkal: 

— Nem csal a szemem, hát csakugyan 
meggyógyul t !? . . . 
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hangja mintha még edzettebben került 
volna ki a nagy megpróbáltatásból- Most 
alaposan betanulja Amneriszt és teret 
kap Wagner*operákban. Égő türelmetlen* 
seggel várja már első fellépését, s bizo= 
nyos, hogy a közönség örömmel látja 
majd viszont. Mert amilyen nobilis és 
megnyerő az életben, annyira értékes, 
egyre több elismerést hóditő Havas 
Gyöngyike énekművészete is. 11. 

Sikoray, a színigazgató 
Még i f j ú volt, amikor megismertem, 
a haja göndör, melle domború. 
Még akkor nem volt szeme alatt árnyék 
szivébe nem fészkelt még a boru. 
Vidáman járt a vidéken fahizni, 
harmadmagával drámákat adott... 
A lelke tiszta volt, miként a tó: 
Sikoray, a színigazgató. 

Majd hfís volt, majd meg szinlapot ra-
gasztott 

és este egy-két zsemlvét vacsorált. 
De büszke volt és telve szép reménnyel 
amíg a rozoga színpadon állt. 
Szerelmes volt a drámai anyába, 
ki ingét mosta s néha varrt reá 
Olv i'iii voll és olvan biztató: 
Sikoray, a színigazgató. 

Ma láttam öt. Ott iilt a pesti színház 
sötét. S7omoru. olcsó karzatán. 
Szomorú szemmel nézett a plafonra, 
borotválva sem volt az arca tán, 
S hogy vége volt, az uccán hozzámlépett 
s szólt: „semmi ez! ...En vagyok a 

színész!... 
Még Reregi sem olyan megható, 
mint Sikoray, volt színigazgató..." 

Somlyó Zoltán 

? 
t 

R I O O I Ê T T O . Bruun bácsi, a? 
Operaház legrégibb habitüéinal 
etí' ike megnézte a Rigoletto két 
hét előtti első és mult heti második 
előállását A második előadáson 

egy ismerőse megszólította: 
— Mi az, Hrntin bácsi, kétszer egymásután 

is végignézi a Rigolettot? 
— Ja fiam. — szólt I4r»un bácsi — Rigó* 

letto a Mantua hercegének bolondja, én mee 
a Rigoletto — bolondja vagyok. 

A Havas Gyöngyike életéért folytatott 
mentőakcióban igen nevezetes szerep ju* 
tott egy tehénnek. I lat hétig rá se tu* 
dott nézni a tejre. De az orvosol- egye» 
nesen hadparancsba adták ki a föltetÍen 
tejkúrát. A ház feje ekkor betévedt a 
család zöldséges boltjába, s a zöldséges 
asszony egyszer csak azt mondja, hogy 
eladó az egyik tehene. 

— Hogy az a tehén? — kérdi a meg* 
lepett apa. 

— Négyezer korona! — feleli a kitűnő 
asszony. 

Kimentek Rákosra, a tehén megtet* 
szett, a vásár kész volt. Megállapodás: 
a tehén naponkint két liter tejet köteles 
leadni a betegnek, a többi hat liter az 
ellátás dija. Havas Gyöngyike életébe 
mint frappáns motivum csöppent bele a 
jámbor Riska. Mindjárt álmodott is róla. 
A tehén barátságosan fordította feléje a 
fejét és büszkén hunyorított a szemével: 
„Ugy*e finom a tejecském? Ettől meg* 
hizunk ám, drága kis művésznő!" Az 
álom be is v á l t . . . • 

Bucsuzóul a zongorához ül a művész* 
nő. Schubertídalok, Carmen, Kurucz Já* 
nos nóták. Mezzoszopránja tömören, 
pompásan. szárnyal és finoman színez, 

HAVAS GYÖNOYTKF 
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INTIM PISTA, mi volt a nagy 
rendőri lárma abban a házban, ahol 
Kosáry Emmyék laknak? 

— Az nagy eset volt, Buttykayék 
maguk is benne voltak. Úgy történt a 
dolog, hogy Buttykayéknál intim tán 
saság volt jelen, amelynek tagjai nem 
hagyták addig békén a házigazdát, a 
mig el nem játszotta nekik uj ope; 
rettjének, „Az ezüstsirály":nak a mu; 
zsikáját. Csakhogy ez a dolog az idő 
előrehaladott voltára való tekintettel 
nem tetszett annak a kitűnő tanán 
nak, aki ugyanabban a házban éppen 
Kosáryék lakása alatt lakik. A tanár 
haragudott az éjjeli csenJháborifásért 
és hogy a fölötte lakókat vissza* 
bosszantsa, elkezdett őrülten cintái 
nyérozni. Hogy honnan vette a cin; 
tányérokat, örök rejtély marad, tény 
azonban, hogy erre a pokoli koncerb 
re, amit „Az ezüstsirály" okozott cim 
tányérkisérettel, a ház összes lakói 
felébredtek és rendőrért szaladtak. A 
rendőr meg is érkezett és a felek megz 
hallgatása után ugy itélt, hogy — a 
tanárnak több érzéke lehetne a tehet' 
séges és finom muzsika iránt. 

— Nagyon jó. Volt Gombánál? 
Hogy van? 
' — A héten meglátogattam. A ked* 
ves, minden meleg részvétre méltó 
Gombaszögi Frida a biztos javulás 
utján van. Sok tejet iszik, amit So> 
mogyi Nusi küld neki mindennap és 
sok öröme telik Muri nevü játéks 
babájában, amivel nővérei és baráté 
női mulattatják; Dobos Margit olyan 
angol selyem hálóinget szabott Murit 

nak, amilyen még nem is volt. Látó« 
gatókat nem fogad Gomba, csak a 
legritkább esetekben, a héten egy 
percre Heltai Jenőt és Harsányi ZsoU 
tot fogadta együttes kihallgatáson. A 
közérzete jó, beszélni kitiinöen tud és 
minden remény megvan arra, hogy 
még ebben a szezonban visszatér a 
szinpadra. Rajnai Gabi, elvált férje 
és legjobb pajtása, mindennap mege 
látogatja és legjobban örül Hültl pro* 
fesszor jó híreinek. 

— Rajnai hogy van? 
— Az ő lábtörése is lassan, de-biz-

tosan gyógyul. Minden délelőtt egy 
tanár kinozza a térdét, amely még 
nem hajlik be egészen, de Gabi bob 
tal már nagyobb sétaturákat is meg 
tud tenni. Herczeg Ferenc szeretné, 
ha a „Sirocco" cimii darabjában Raj> 
nai már felléphetne a Nemzeti Szin> 
házban, ha mindjárt bottal is, de en> 
nek az az akadálya egyelőre, hogy 
Gabit délelőtt hosszasan gyógykezel 
lik és igy nem járhat próbára. 

— Az imént Heltait emiitette, Hogy 
van a kedves János? 

— Köszönöm, nagyszerűen. Na> 
gyon jó dolog történt vele a . mult 

BERK Gl. MAKAY 
Aranyember Corvin*fUn> 
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A BOLSEVIKI. Palulay Erzsi a 
minap egy boltban volt a fiacská-
jával, Czárán Istvánkával. A bolt-
ban nagy volt a tolongás, mint 
minden boltban manapság: sok volt 

vevő cs kevés az áru. Ezt konstatálta egy 
ur is, aki nagysdühösen távozott az üzletből 
cs közben durván oldalbalökte a miivcsznőt. 
Paulay Erzsi utána is szólt: 

— Hallja az ur, bizony vigyázhatna egy 
kicsit. 

Czárán Istvánka erre elébe ugrott a durv« 
embernek, végignézte és dühösen rámordult: 

— Bolseviki! 
* * * 

KÜLÖNBÖZŐ RENDEZŐK. He. 
vesi Sándor, a Nemzeti Színház 
főrendezője, egyike a legudvariasabb 
embernek a világon. Legnagyobb 
bizonyíték: még a telefonkagyló 

mellett is udvarias, ahol pedig az angyalok 
is bolsevikiekké válnak. 

— Kérem nagysád, — kéri Hevesi a telefon-
kisasszonyt, — legyen olyan szíves és kegyes-
kedjék nekem ideadni 34—97*et. 

. . . Ez a szám — a Színházi filet — _ ter-
mészetesen mással beszélt. 

Nem baj, — mondja rögtön a nagysád, — 
ha szabad lesz, rögtön odaadom, hálából, 
amiért a doktor ur nem olyan goromba, mint 
Csalhó doktor ur, vagy lvánfi ur! . . . 

sr. 3 
héten. Meg volt hiva egy teára, ahol 
társadalmi és politikai notabilitások 
voltak jelen. Egy szerény, finom uv 
odalépett hozzá és nyájasan igy szólt: 
„János, nem ismersz?" János kényte* 
len volt bevallani, hogy nem. Kide; 
viilt, hogy az illető Berinkey Dénes 
volt, Magyarország miniszterelnöke, 
aki Heltaival valaha együtt katonás: 
kodott. 

— Talán Heltai protezsálhatná a 
bécsi vonatot Berinkeynél, hogy jár: 
jon. gyorsabban. ' 

— Bizony, az Hatvany Lilinek is 
jól esne. A húga, Hatvany Tóni báró: 
nö, most utazott ki Németországba 
és Bécsből azt irta haza, hogy az utja 
Budapesttől Bécsig tizennyolc óráig 
tartott hálókocsi nélkül. Hatvany LU 
lit azonban ez nem rettenti vissza: 
hősiesen felutazik Bécsbe, hogy jelen 
lehessen a „Noé bárkája" bemutató: 
ján a Josefstädter Theaterben. Fenn 
lesz dr. Márton Miksa is, aki Jarnó> 
val a darabra vonatkozó szerződést 
megkötötte. 

— Itthon mi újság? Például a Vig: 
színházban? 

— A „Liliom" reprizét példátlan ér: 
deklődés előzi meg. Akik a darabot 
látták, azoknak különleges irodalmi 
delikáteszben lesz részük: megfigyel: 
hetik majd, hogy Molnár Ferenc a 
darab eredeti szövegén milyen érde: 
kes változtatásokat végzett. 

— A páholyunk meglegyen, ha az 
élete kedves. Mondja, az imént lát: 
tuk a korzón a fiatal Wlassics bárót. 
Ugy:e, ő még foglalkozik a színészet 
dolgaival? 

— De mennyire. Csakhogy a leg: 
szebb dolgokat csendben csinálja. 
Most, hogy a demarkácionális vona: 
lak miatt egész sereg vidéki szintár: 
sulat lett hontalanná és rémülten me> 
nekült Budapestre, rengeteg a tenni: 
valója. De Wlassics fáradhatatlanul 
működik. Már négy nagy társulatot 
sikerült igen jól elhelyeznie. így keh 
lene dolgozni mindenkinek. Kezüket 
csókolom. 

MOLNÁR MIHÁLY 
zeneszerző, a Nemzeti Muzeum zenei osztá-

lyának őre 



Az elnök leánya elnököl 

Ünnepi előadás a Színházi Élet Gyerek: 
színházában. 

A Színházi Élet ncpszerii Gyerekszin* 
házában az Andrássy-uton nagyszabású 
ünnepi előadás lesz február 3*án. Iilőzs 
ménye ennek a rendkívüli előadásnak az 

a kérés, amelylyel az éhező bécsi gyere» 
kek fordultak a náluknál jobban ellátott 
pesti gyerekekhez. A pesti gyerekeknek 
nagy panaszra még nincs okuk. Tejet 
ugyan ők sem kapnak, de a mindennapi 
kalács valahogyan mégis csak előkerül, 
becsinált is van ebédre és ha torkoskos 
dásról van szó, azért nem kell a szom» 
szédba menni. A bécsi gyerekek számár» 

i.iRÖF KÁROLYI EVI 
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azonban bizony semmi sem jut már, ne* 
kik a szomszédhoz kell fordulniok, hogy 
éhes kis gyomruk korgását lecsillapítsák. 
És politika ide, politika oda, a gyerek, 
különösen az éhező gyerekek panaszos, 
kérő szava kell, hogy meghallgatásra ta» 
láljon nálunk. 

Gróf Károlyi Mihályné, a magyar nép-
köztársaság elnökének szép ifjú felesége 
állt annak a mozgalomnak élére, amely 
a bécsi gyerekeknek élelmiszerrel való eh 
látását tűzte ki célul. Ebbe az akcióba 
akar belekapcsolódni a Színházi Élei 
Gyerekszínháza és hétfőn, február 3-án 
rendezendő előadását részben a bécsi 
gyerekek, részben az ugyancsak Károlyi 
Mihályné elnöklete alatt a hazatérő kas 
tonák támogatására alakult bizottság ja» 
vára rendezi. Az előadásnak Károlyi 
ftvike, az elnökék kis lánya lesz a véd» 

nöke, aki természetesen meg is jelenik a 
szinházban és egyik páholyból fogja 
végighallgatni az előadást. A műsoron » 
nagysikerű házavató műsor fog szere' 
pelni, a konferanszié tisztjét azonban ez: 
úttal i f j . Nagy Endre, a kiváló irónak 
méltó kisfia fogja ellátni. 

A jótékony célra vájó tekintettel ter 
mészetesen felemelt helyárak lesznek ez 
alkalommal, jegyet azonban csak az kap-
hat, aki az árát megtoldja — kenyer< 
jegyekkel. A páholy ára 100 korona lesz, 
de az árán felül legalább tíz kenyérjegyei 
kell leadni a pénztárnál. A földszinten 
minden ülőhely 10 koronába és legalább 
ugyanannyi kenyérjegybe kerül. Semmi 
kétségünk nincs az iránt, hogy a nép= 
szerű Gyermekszinház ez alkalommal is 
megtelik és bőven jut a bevételből ke= 
nyérjegy is, kenyérre .való is a szegény 
éhező bécsi kisgyerekeknek és a fogság 
ból hazatért katonáknak. A jegyeket 
a Színházi Élet boltja (Erzsébet»körui 
29.) árusitja és ajánlatos, hogy mindenki 
idejekorán gondoskodjék a megfelelő je-
gyekről. 

ÍFJ NAGY ENDRE 

A SZABADJEGY. Cserna Andoi. 
az ismert kitűnő zenekritikus, a hé» 
ten egy villamoson összekerült 
Drégely Gáborral, a drámaíróval 
A kalauz eljutott hozzájuk is, kérte 

tőlük a jegyet. Cserna, aki hirlapiró, rögtön 
kész volt a felelettel: 

— Szabadjegyem van. 
Drégely, aki, amilyen sikerei vannak, olyan 

takarékos ember, fájdalmasan sóhajtott fel: 
— Nekem adjon egy átszállót. Az én sza-

badjegyemet most újévkor megvonták. 
Cserna kajánul mosolygott: 
— A drámaírók — jegyezte meg — méfc 

ezen a területen sem hagyják békében egy» 
mást! . . . Földes Imre, a villamos uj vezér» 
igazgatója, megvonta Drégely Gábortól « 
jegyet! . 
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Muskátli-kabaré 
Muskátli . Talán kissé furcsán hangzik 

első pillanatra a kabaré mellett. De a 
muskátli szónak egyéni ize van, kedves, 
meleg, szerény, szines, élénk és magyar, 
amilyennek az Andrássy=ut és Csengery* 
utca sarkán megnyiló kis szinház ter* 
vezői á lmodják az u j művészi vállalko* 
'.ást. Talán bizarr kissé, de feltétlenül 
ötletes a Muskátli*kabaré cim, miként 
elismerten a legötletesebb irómüvészek 
közé tartozik Harsányi Zsolt kollégánk, 
aki az uj kabarét elkeresztelte. Az egész 
írós és művészvilág versenyzett , hogy 
stílusos és jól hangzó nevet találjon, sok 
röprengés, találgatás után egyhangú lel* 
ívesedéssel döntöt tek a kabaré vezetői 
Harsányi választása mellett. 

Most már aztán stílusos neve is van 
a kabarénak, melynek a szervezésével 
már régen elkészült Rerky Lili és Gózon 
Gyula, akik nem csak alapitói, starjai , 
de tulajdonosai is az uj kis teát rumnak. 
Tel jes a társulat, sőt a műsor összeálli« 
fásával is elkészült már a kabaré művé* 
szeti igazgatója, Lengyel István kolle* 

$tar>tilm DÉSY ALFRFÉD. HOLLAY KAMILLA 

gánk, aki csupa lelkesedés és buzgalom, 
egyre lót*fut, tárgyal, ir, diktál, egy pil* 
lanatnyi megállást sem engedélyez ma* 
gának, annyira összenőtt a kabaréval Di 
nem fáradt, hiába a legjobb irókat és leg: 
ki tűnőbb neveket szerezte meg a kabarc 
első müsorara, melynek egyik szenzá* 
ciója lesz Szomaházy István vidéki ko= 
médiája Az utolsó recept. Szomaház\ 
mester csak ritkán ir színpadnak, még 
sem meglepetés, hogy ez a vidám egy* 
felvonásosa tökéletes színpadi munka 
Boszorkányosan leleményes, kedves és 
választékos nyelvű vígjáték Az utolsó 
recept, melynek két nagyszerű szerepe 
van, az egyiket, a zöldtollas urat Gózon 
Gyula, a másikat, egy vidéki patikus-
kisasszonyt pedig Deák Flóra játssza. 

Berky Lili, a legkedvesebb asszony és* 
legszeretetreméltóbb primadonna egy 14 
leivonásos mozidráma főszerepét kreál* 
M Kz a darab külön meglepetés lesz, a 
régi, igazi kabaré izét és illatát hozza 
vissza, nemkülönben Kőváry Gyula és 
Buday Dénes kis operet t je , melyben 
Berk y partnere a férje, Gózon Gyula. 

Gömöry Vilma, a szegedi szinház mü* 

Casanova 
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lait Bitday Dénes, a kabaré zenei vezetője. 
Marthon Géza, Losonczy Dezső, Magyar 
László és Fenyves Gábor zenésítették meg. 
A magánszámok közül városszerte beszél» 
ni fognak azokról az időszerű chansonok» 
ról, melyeket Berky Lili és Gózon adnak 
elő. Nagyszerűen sikerült Radó és Cobor 
duett je is, melynek szövegét Harmath 
Imre irta Buday Dénes muzsikájára. 

Ezt a nivós, változatos és mindenek» 
felett mulatságos megnyitó»müsort jan 
31»én mutat ja be a Muskátliskabaré, 
melynek helyisége sok tekintetben a pá» 
risi kabarékra emlékeztet. Kellemes és 
meghitt az uj kis játékszín, melynek igaz» 
gatósága és színészei friss lelkesedéssel 
készülnek rá, hogy visszaadják Buda» 
pestnek a régi, igazi kabaré hangulatát. 
Nincs benne kétség, hogy siker kiséri a 
munkájukat. 

H A U P T M A N N . A Nemzeti 
Szinház műsorterveiről beszélgettek 
egy szinházkedvelő pesti társaság» 
ban. 

— Ambrus Zoltán azt Ígérte, — 
szólt egy jól informált ifjú, — hogy béke ese> 
tén előadat egy Hauptmann»darabot. Most 
itt van a béke, előadatja tehát az „Und Pippa 
tanzt" cimü darabot. 

— Szóval, — vágott közbe a háziasszony — 
ez lesz az igazi — Béke Pippa. 

vésznője, Harsányt Zsolt „A kuvik" cimü 
darabjában mutatkozik be a közönség» 
nek. Ez a bemutatkozás szenzációs lesz. 
a Vígszínház igazgatósága hivatalosan 
képviselteti magát, az egész szinházi 
világ a legnagyobb érdeklődéssel várja. 
Gömöry Vilma fellep még Gosztonyi 
Ádám A levél cimü elmés játékában. 
Partnere mind a kettőben Gergely La» 
jos lesz. 

Liptai Imre aktuális, rendkívül szelle» 
mes paraszt»tréfát, Pajzs Elemér eredeti 
komédiát irt az első műsorra, melynek 
első számát Lengyel István irta. Mint a 
kabaré művészi igazgatója, ő vállalko» 
zott rá, hogy minden műsor első számára 
ir egy kis tréfát, nehogy egyetlen szerző 
is megneheztelhessen, amiért első szám* 
nak szerepel a munkája. A kis darabokat 
H. Szűcs Nelli, Donáth Aranka, Radó, 
Czobor és Iványi játsszák. 

A jobbnál-jobb tréfás dalok és mű» 
vészi chansonok szerzői: Emőd Tamás, 
Zilahy Lajos, Harmath Tmre, Gács De» 
meter, Lovászy Károly, Mihály István, Jw 
h ász Árpád, Török Rezső, akiknek a da» 

Dr. ERDÉLYI JENŐ, 
Mit akarnak cimen most ielent mes? eüv érdé* 
kes röpirata. A Színházi Életben Tarpataky 
név alatt ő irta nyáron a tátrai riportokat 

MIHALYFFY KAROLY, 
a Constantin abbéban Újházi szerepét kapta 
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Szocialista színműírók 
Hogy a diadalmas forradalom egy 

csapással meghódította Magyarországot 
és minden irányban a demokratikus fej* 
lődési folyamat megindult, az nagyreszt 
a magyar szociáldemokráciának köszön« 
hető. Ez a hatalmas párt, amely több, 
mint huszonöt esztendei nehéz és küz« 
delmes harc után elérte azt a tekintélyt 
és hatalmat, amellyel jelenleg az ország 
vezető pozícióját birja, méltán meg« 
illeti a szociáldemokrata pártot. 

A magyar irodalom számos kiválósá« 
tia vallja magát a párt tagjának, de a 
színműírás mesterségében is vannak 
avatott tollú munkásai a demokrácia 
táborának. 

Kevesen emlékeznek rá, hogy a ma« 
gyar népköztársaság első kereskedelem« 
ügyi minisztere: Garami Ernő is szin« 
müiró volt. Mégpedig ő az első magyar 
miniszter, aki nem is oly rég színpadon 
hajlongva köszönte meg a közönség el« 
ismerő tapsait. Már akkor a Népszava 
felelős szerkesztője volt, ugy tizenkét 

évvel ezelőtt, amikor „A megváltás 
felé . . . " cimen háromfelvonásos szin» 
müvet irt, melyet a Vígszínház 1908«ban 
mutatott be. Merész cs dicséretreméltó 
cselekedet volt akkor ez a Vígszínház» 
tói, hogy a darabot előadta. Ez még ab» 
ban az időben történt, mikor kizárólag 
francia vígjátékok, bohózatok és drá» 
mák dominálták a színházak műsorát és 
az öreg Kelemen cipészmester történe» 
tét — színpadon a Lipótvárosban két» 
kedéssel fogadták. A várakozás ellenére 
azpnban a darab szokatlanul nagy sikert 
aratott. Hegedűs Gyula Kelemen cipésa 
szerepéből mesteri alakítást produkált, 
míg a leányát, Lujzát, Varsányi Irén 
nagyszerűen játszotta. Hosszú ideig volt 
műsoron a darab, mellyel élénken bébi* 
zonyosodott, hogy a munkástársadalmat 
is egy csapásra meghódította a színház. 

Pogány József, a katonatanácsok 
kormánybiztosa is irt egy színjátékot. 
Érdekes véletlen, hogy a. budapesti ka» 
tonaság népszerű vezetője, a világ leg» 
nagyobb hadvezéréről, „Napoleon"»ról 
irta darabját. Felkerestük a szerzőt, aki 

BERF.GI, BERK Y C o r v i n t ! m Aranyember 
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színjátékáról a következőket mondotta: 
— Még a háború kitörése előtt irtam 

a „NapoIeon"*t, amely első darabom. 
Egy évvel ezelőtt fogadta el Ambrus 
Zoltán a Nemzeti Szinház részére az« 
zal' a föltétellel, ha vége lesz a háború» 
nak, előadja. A játék háromfelvonásos 
és az egész dráma huszonnégy óra alatt 
játszódik le. Annak a huszonnégy órás 
oak története, amely Napoleon császár* 
rá való kikiáltását megelőzte. A dráma 
azt a tételt bizonyítja, hogy sohasem 
i vezérek vezetik a tömeget, hanem a 
tömeg diktál a vezérnek. A világtörté* 
aelem legnagyobb hőséről próbálom be* 
bizonyítani ezt a tételt és ha ő fölötte 
>s a nép uralkodott, nincs és alig hí* 
szem, hogy lesz még egy ember, aki az 
ellenkezőjét igazo lná . . . A darabban ter* 
mészetesen még sok minden: szerelem, 
intrika, gyűlölet és egyéb történelmi do* 
1og van megírva, ami a császárrá való 
dkáltást Franciaországban megelőzte. A 

címszerepet Odry Árpádnak szántam, a 
női főszerepet Paulay Erzsinek. A da* 
rab valószinüleg még ebbelh az idény* 
hen. tavasz felé kerül bemutatásra. 

(m. i.) 

Dr. P O G Á N Y JÓZSEF, 
a Katonatanács kormánvhi/ti«sa 

Kedves Lendvay Lola, 
Noha 
Semmit sem kérek $oha, 
Esengem, ; 
Ugy mint Varsányit és Gombát 
Helyettesítsen egyszer engem, 
S melyet hetenként olvasott 
Ezt a Színházi versikés rovatot 
írja meg helyettem. 
(A honoráriumot úgyis előre 

[felvettem.) 

Sok édes 
Lányszivet dobogtat meg a 
Francia négyes. 
Száz és száz kis táncosnő álma 
Valóra vál ma — 
Ja, 
Mert, mit szive régóta óhajt, 
A francia négyes mit Biró befejezeti 

4 [már « 
Belvárosi szinház számára. 

Kedves Gomba, kit im 
Bevallom, rég imádok, 
Fogadja szívesen e pár rím* 
Virágot, 
íme im, 
Zsoltárt zengenek rímeim, 
De, megbocsájt e bűnért, 
Ez egyszer nem önt tapsolom, 
Hanem Hültl Hümért. 
Egyben könyörgök az egeknek, 
Hogy kegyednek 
Minden partnere épen 
Oly jó legyen: 
Mint Hültl tanár a saját szerepében. 

(lengyelke.) 
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! Réve»/ Perencné Bpest, 2 Tanner Manci H pest, 3 Duby Irén Győr, 4 Papp Margit Deb> 
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Mi készül 
a Medgyaszay Színházban ? 

Még a házavató műsor népszerűvé lett 
darabjaihoz telik meg estérőUestére az 
Esküsuti szinház artisz'tikus nézőtere, de 
délelőttönként már nagy az elevenség a 
színpadon. Medgyaszayék próbálnak, kés 
szül az uj műsor, lelkes, tudatos munkás 
val kovácsolódnak az uj meglepetések. 
Hogy mikor lesz ismét bemutató a Med« 
gyaszay Színházban, azt persze bajos 
volna megmondani. Maga Vámos Árpád 
az igazgatósrendező sem tudja, mert hi* 
szen a .finom Paladilhesopera, Haydn Pas 
tikussa, a pompás Incidens az Ingeborgs 
hangversenyen és a kedves DrégelysHar» 
sányisReinitz operett, a „Háztüznéző" 
még mindig és előreláthatóan sokáig az 
újdonság erejével hatnak a másfélmilliós 
lelkű Budapesten és ha van fokozódás a 
fiatal szinház sikerében, egyre nagyobb 
sikert aratnak. 

A jó szinház azonban nem maradhat 
készületlen és ezért a Medgyaszay Szins 
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ház is megkezdte már az előkészületeket 
a következő újdonságokhoz. A drámai 
műfaj t Lakatos László fogja képviselni 
az uj műsoron „A császár partraszállr" 
cimü egyfelvonásos Napoleon-darabjával. 
amelyben maga a nagy császár alakja 
nem szerepel, de róla van szó az egész 
darabban, az ő alakja mozgatja az egész 
cselekményt. Az érdekes újdonság fősze? 
repeit Medgyaszay Vilma, Vidor Feri,. 
Nyáray Antal, Ihász Lajos és Járay Sán» 
dor fogják játszani. 

Az uj operett cime „A néma asszony" 
Szövegét Gábor Andor irta, a zenéjét pe> 
dig a szinház népszerű dirigense, sok fi= 
nom Medgyaszaysdal komponistája, Ná-
dor Mihály szerzette. Az egészen ú j fa j ta 
operett főszerepét Medgyaszay Vilma 
fogja kreálni, akinek ismét egy meglepő 
alakításra nyijik itt alkalma. 

Operát kettőt is készi't elő a Medgya 
szay Szinház. Az egyik Dohnányi Ernő* 
nek nálunk nem ismert biedermeier egy* 
felvonásosa, a „Simona néni", amelyei 
„Tante Simone" cimmel évekkel ezelőtt 

Aranyember 
VANDORI. MAKAY, BERKY, BEREGI, DEMJÉN 

(Á J Corvinsfilm 
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Drezdában mutattak be és sokszor ját* 
szottak más német színpadon is. A finom 
kis opera nyitánya néhány évvel ezelőtt 
előadásra került már nálunk egy filhar* 
moniai hangversenyen és nagy sikert ara* 
tott, az egész opera azonban ritka kü* 
lönlegesség lesz Budapest zenei közönsé-
ge számára. 

Az előkészülefben levő másik opera* 
újdonságnak is magyar szerzője van, sőt 
magyar a szövegirója is. A cime „Donna 
Anna" és zenéjét Mohácsi Jenő szőve* 
gére Nádor Mihály irta. A szöveg Hoff* 
mann E. T. A. egyik fantasztikus novel* 
Iájából készült és nagyon érdekes me* 
séjü. Nádor zenéjében pedig egy egészen 
u j hangú operakomponista bontako* 
zik ki. 

A Medgyaszay Szinház tehát nyilván* 
valóan hü marad programmjához. A ké* 
szülő uj műsor is csupa nivós, művészi 
és irodalmi értékű újdonságot igér. A da* 
rabokon kivül természetesen uj magán* 
számai lesznek Medgyaszaynak, Vidor 
Ferinek cs Nyárainak, ezekről azonban 
sajnálatunkra minden indiszkréciónk 
mellett sem tudunk még elárulni sem* 
mit. 

PÓLYA TIBOR festőművész 

Fes tőművészek kiállítása 
az Ernszt-muzeumban 

Amikor a müvészkolóniákról irtunk s 
utunk Kecskemétre vezetett, a ketkézze! 
dolgos nyári időben e müvészkolónia la* 
kói mintha ezúttal a szokottnál jóval na* 
gyobb mértékben kivették vulna részű* 
ket a munkában. A nyár a (művészi ter* 
mêlés igazi ideje s a tél a szüretje — 
gondoltuk magunkban! Ám akkor még 
sejtettük, hogy a szokottnál intenzivebb 
munka egy közös kiállítás jegyében és 
erdekében folyik. Most, hogy az Ernst* 
muzeum kiállítási helyiségeit végigjárjuk 
— értjük, hogy milyen művészi becsvágy 
sarkalta a kolónia tag • ait, mert e csopof; 
tos kiállításban túlnyomóan ők domi-
nálnak. 

IványbGrünwald Béla, Kandó László 
és PerlrótbCsaba -VÜmos jelenn ek meu 
a kiállításon nagyobb gyűjteménnyel 
Hozzájuk csatlakozik még: Csáktornyai 
Zoltán, Pólya Tibor és a fiatal Haller 
Andor. 

Egységesebb s sikerültebb kiállítást 
régen láttunk az Ernst*imuzeumban. Ha 
felfogásban, művészi irányban eltérnek 
is, a művészi hitvallásuk közös: minél 
jobban megközelíteni az abszolút mű* 
vészi igazság forrását s csak művészetet 
adni — a művészet kedvéért! . . . 

BEREGI, SZÖREGH 
Aranyember Corvin*fi!m 
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Azt mondhatnók, hogy művészetük* 
ben van valami lelki közösség, valami 
egymásraható megértés, hisz hárman: 
Iványi, Kandó, Csaba állandóan egy he* 
lyen, a gyönyörű kecskeméti parkban 
és a hires kecskeméti tájon dolgoznak, a 
másik kettő: Csáktornyai és Pólva pedig 
hosszú éveken át dolgozott együtt a 
mesterrel : I ványi*Grünwalddal. 

A szállítást Iványi*Grünwald mester 
művészete uralja. Ez a páratlan művészi 
értékekben gazdag mester elhozta maöá* 
val művészetének legérettebb gyümöl* 
cseit: kompozíciós tudásának és tág kép* 
pikturájának legszebb megnyilatkozásait. 
Van a kiállításon egy nagy képe: T h e 
seus elhagyja Ariadnét (,,'Theseus bo* 
lyongása közben Naxus szigetére érvén, 
hosszabb boldog együttlét után. titok* 
ban, lopva elhagyja szerelmesét, Áriad* 
nét"), amely a legutóbbi esztendők egyik 
legkimagaslóbb művészi alkotása. A gö* 
rög mitológiának ezt a szép epizódját 
szinte klasszikus értékűvé nemeciti u 'ra 
a mester egyéni felfogása. Megkompo* 
nálása, ritmusa, gyönyörű szinakkordjai 
egy igaz és nagy művészet abszolút ér* 

r ! .• * 
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LUX MARGIT, 
a Varázskeringő'*fiim fös/crcpt-hen nagv sikert 
?rbtott. Rózsahegyi Kálmán iskoláját végezte 
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tékü megérzése. De egyéb kompozíciói is 
méltón sorakoznak e nagv vászna mellé 
Alföldi tájképei pedig ékesen bizonyít-
ják, hogy az „egyhangú" alföldi tá j is 
szépségekkel telt uj jáértékelésben jelen: 
het meg egy nagyszabású művész egyén* 
felfogásában. 

Kandó László, akit eddig különösen 
nagyszerű rajzai után ismertek, meglepő 
szépségekkel jelenik meg. Egész sereg 
szebbnékszebb tájképet állit ki. Plein*air 
képein szereti a teli napsütés fény* és 
árnyjátékának sokféle változatosságát, de 
ugyanolyan megértője az interieurnek. az 
intim szobasaroknak. Interieur cimü képe 
a legsikerültebb képe a tárlaton. Csupa 
finom és mély megfigyelés ez a kép. Rj> 
hafogas*a pedig egv pompás előszoba-
részlet, amely ötletes és igen kedves 
PerlrótfaCsaba egészen a maga egyéni 
ut ján keresi a művészi igazságot. Merész 
felfogás nyilvánul meg szineiben és kom* 
pozícióiban, s szinte szenvedelines erőt 
visz képeibe. Birkózók cimü képén gyö-
nyörű a tá j harsogó friss ereje és üde-
sége. 

Csáktornyai Zoltán is meglepő hala 
dást árul el, amióta legutoljára jelent meg 
a nyilvános kiállításokon. Szelídebb és 
egységesebb, mint például Csaba, s in> 
kább lirikus ő, aki egyformán otthon van 
a tájkép*, mint a csendélet*, vagy inte* 
rieur*pikturában. Szinei ragyogőak, tó' 
nusa mindig kellemes és finom . . . 

Különös meglepetéssel szolgál azon< 
ban Pólya Tibor. Ez a nagyszerű fiatal 
müve«/, akit eddig különösen karrikatu* 
rái urán ismertek, ezúttal készségénei 
utián sokoldalúságát nagyogtatja, a m eh 
eflyenesen meglepő. Színes tusrajzai do* 
minálnak ezúttal is, de mindegyik rajza 
más és más. A humora, ez a harsogó ka-
eav-a fakasztó derűje azonban közös, 

a falust parasztélet kedves fonák* 
sá'.'ait akár a nagyvárosi élet ezer váltó 
zatossáöát vetiti elénk. 

A" a-*'sfa*világbó! merített epizódjai 
rendkívül jellemző erőről és megfigye* 
' • -öl tesznek bizonyságot. A francia 
" m' n?e ! nutrec, Willette és Daumier 

K-' ' Pólyának is a mesterei, de a ro* 
konsátjoí s kvalitás dolgában is igen sok« 
fa i ' a velük! 

\ ki:íHitásnak van egy kü?t»n „attrak» 
cióia" is: a 14 éves Heller Andor, a festő, 
helveSebben rajzoló cndat fyermek, aki 
mesterének, -lat var iinnheirrsernek a 
felügyelete alatt tanul «. ugy rajzol, mint 
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KEP AZ ARAN YEMBERBŐL MATRA Y ERZSI 
Szentgyörgyi István szobra 

egy öreg akadémikus professzor és any» 
nyit tud, mint egy nagy mester. Ma azon» 
ban még mint csodagyermeket kell tekin» 
tenünk. A jövő dönti el — félbenmaradt 
csodagyermek lesz»e, vagy — zsenil 

ban valaha elkészülő emlékszobrára hir* 
detett pályázatain mindig szerepelt 
Szentgyörgyi István is. l'ályamüveiről 
a kritika akkoriban elmondta bőven vé> 
lemén vét, melyeknek ismétlése felesleges 
volna most, itt csak azt akarjuk megem» 
liteni, hogy Szentgyörgyi mindkét Er» 
zsébetíszobrához Mátrai Erzsi ült mo» 
delit. Az ifjú színésznő feje, alakja lett 
Szentgyörgyi Erzsébet»emlékeinek domi» 
nálója és a művész most azzal hálálta 
meg a modellülés fáradalmait, hogy 
megmintázta Mátrai Erzsi fejét. Ez a ke* 
letkezési története Szentgyörgyi szép 
szobrának. 

Régente ugy toboroztak színészeket, hogy a? 
igazgató a szinlapon felhívást intézett a deák» 
sághoz, hogy akinek kedve van a szinipályá« 
hoz, jelentkezzék nála. Az első ilynemű fel» 
hivást egy kolozsvári szinlapról ismerjük, 1810 
julius 24»iki kelettel. A noviciustól megkíván» 
ták az irnisolvasást, a jómegjelenést és a 
„helyes magyar beszédet". 

Erzsébet — Erzsi 
A MŰVÉSZ HALAJA 

A Műcsarnok idei tartalmas és szin» 
vonalas téli tárlatának plasztikai cso» 
portjában látható Szentgyörgyi István» 
nak egyszerűségében is szép, nemesen 
megformált női portréja: Mátrai Erzsi« 
nek, a Nemzeti Szinház jeles tagjának 
arcmása. Szép a szobor és szép az ere» 
detije és akad mind a kettőnek sok né» 
£Ője is. Az egyiknek a Műcsarnokban, a 
másiknak a színházi nézőtéren. Azt 
azonban csak kevesen tudják, hogy e 
finom márványfej keletkezésének van 
egy érdekes története is. 

Magyarország néhai patrónájának, 
Erzsébet királynénak ki tudja egyáltalán 
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Sándor Árpád 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Emlékszeme, kedves Inczém, hogy a 
mukkor, mikor az Otthonban többed* 
magunkkal hallgattuk, milyen mesteri 
módon szólaltaja meg az irók és újság* 
irók klubj ának szégyenletesen rozoga 
zongoráját (mely egyébként állítólag 
Magyarország jelenlegi zenei biztosának, 
Reinitz Bélának kemény ökle alatt lett 
ennyire rokkanttá) egy rokonszenves, 
cvikkeres fiatalember, igy szóltál hoz* 
zám: 

— Ejnye, ezt a jó Sándor Árpádot is 
be kellene már egyszer mutatni a Szin* 
házi Életben. A múltkori hangversenye 
alkalmával úgyis lemaradtunk vele. 

Emlékszel, ugy*e, kérlek, erre a szer* 
kesztői kijelentésedre? Mit tagadjam, 
nekem nagyon jól esett és megbízásnak 
véve az óhajt, munkatársi ügybuzgalom* 
mai igyekeztem megszerezni a képet, 
(őszintén bevallom, nem volt nehéz do* 
log) melyet ezennel rendelkezésedre bo* 
csátok. Közöltesd le annál is inkább, 
mert a közel jövőben megint aktuális 
lesz: Sándor Árpád barátunk a jövő hó* 
nap 20=án tar t ja önálló zongoraestjét 
nagyszabású műsorral 1 Zeneakadémiá* 
ban. 

Küldöm tehát a képet, de szépen meg* 
kérlek arra, valahogyan eszedbe ne jus* 
son ezúttal velem Íratni alája aféle mél* 
tatást. Ezzel a Sándor Árpáddal szem* 
ben én meglehetősen elfogult vagyok, 
mert szeretem, mert jóbarátom és a hi* 
báit épp ugy ismerem, mint az erényeit. 
Éppen ezért félek, hogy ezúttal nem tud* 
nék teljesen megfelelni ama elvednek, 
melyet szabadon a bölcs Chilon után igy 
fogalmaztál meg magadnak: de artistibus 
nil nisi bene. 

Sándor Árpádot még abból az időből 
ismerem, mikor zeneiskolai vizsgákon 
zongorázott nagyon szépen és sokat igé* 
rően. Régen volt ez persze, mert a kül* 
sejével ellentétben nagyon öreg ez a fiu, 
ha jól tudom: a millénium után született. 
Mondom, nagyon szépen zongorázott és 
mindenki nagy jövőt jósolt fejlődésének, 
de egyszerre valami furcsa ellankadás 
vett rajta erőt, kijelentette, hogy belőle 
ugy sem lesz nagy művész, abbahagyta a 
zongorázást és nekifeküdt olvasni. Falta, 
bújta a könyveket, magyart, németet és 
franciát, regényeket és filozófiai müve* 
ket, régi és uj irodalmat és főleg sok 
minden zenére vonatkozó irást. Ugy lát* 

szőtt, mintha végleg letett volna művészi 
szándékairól és polihisztorrá akarná ma> 
gát kiképezni. Aztán irogatni kezdett 
Szerkesztőségekbe járt és mint önkéntes 
szállított kis cikkeket. Belekóstolt a ze= 
nekritikába is, még pedig nem is ügyet* 
lenül. Szempontjai voltak és alaposan 
értett a dolgokhoz. 

Ennek az irodalmi működésnek bete= 
tőzése volt azután, hogy egyszerre ellfä* 
tározta, lapot indít, valami egészen uj* 
faj ta zenei revüt. Hiába igyekeztem le* 
beszélni a meddő fáradságról, fanatiku* 
san hitte, hogy a magyar zenei kulturá' 
nak szüksége van már végre egy komoly 
zenei folyóiratra és megindította a Szim* 
fóniá*t. Ez időben tehát, kedves Incze. 
kollégád volt Sándor Árpád, aki nagyon 
agilis szerkesztőnek bizonyult, csakhogy 
a Szimfóniá=nak távolról sem akadt any* 
nyi olvasója, mint a Színházi Életinek és 
bizony a babonás tizenharmadik szám= 
mai, éppen másfél évvel ezelőtt, meg> 
szűnt létezni. 

Most már megrendült kissé a bizalma 
az aktiv irodalomban, de azért elszegő* 
dött egy napilaphoz zenckritikusnak és 
lelkiismeretesen eljárt minden hangver* 
senyre. Azt hiszem z volt a szerencséje. 
És szerencsém votl ez nekem is, mert 
hiába prédikáltam neki, hogy tőlem 
ugyan irhát akármilyen epés igazságokat 
a különféle művészetről és művésznők* 
ről, az ő helyében mégsem áldoznám fel 

SÁNDOR ARPAD zongoraművész 
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píanistai képességeimet e meddő szóra» 
kozásért. így azután a koncer t termekben 
«naga eszmélt arra, hogy a hangverseny» 
zők közt voltaképen nagyon kevés az 
igazi művész, a vérbeli muzsikus. Fiatal« 
sága tel jes lelkesedésével feküdt megint 
bele a zongorázásba. Hónapok alatt 
akarta tékozló évek mulasztásait pótolni. 
Akar ta és tudta . Zenében olvadt fel 
•egész élete és zongora mellett ült szabad 
éráiban is: tani tványokat vállalt és ne« 
veit meglepő eredményekkel . 

A zongora csak kifejező eszköze Sándor 
Árpád művészi életének, de az élete 
esupa zene. A muzsikának minden ága 
érdekli és hogy a vokális zene t i tkaihoz 
közelebb férkőzzék, korrepetálni kezdet t 
i f jú énekesnőkkel. U j szerepeket taní to t t 
be és a taní tványok sikere egyszerre dis 
vatba hozta: a Lipótváros fiatal énekes 
hölgyei ma mind Sándor Árpád kísérete 
és vezetése mellett akarnak dalolni. 

Az ősszel végre bemuta tkozot t mint 
exekutiv művész. C^ajkovszki grandiózus 
/íojngoraeseményét já t szot ta zenekari ki* 

PETHő ATTILA 
,4 / ötvenéyes férfi Major rajz« 

sérettel és azt hiszem, ez a produkció 
döntő befolyással lett további életére. 
Sándor Árpád nem tartozik azok közé, 
akikről egyszerűen csak annyit mond az 
ember, hogy jól és szépen zongorázik. A 
zongorázás technikai részén tul van a 
já tékban, előadásában valami, ami csak 
az egészen nagyok sajá tsága: a zenemű 
e^y erős intellektus eredeti megvilágitá« 
sában kerül reprodukcióra. Ez az, ami a 
zongoristát a művésztől me^különböz» 
teti. Ez a produkció u j világításba hozta 
a sokszor hallott zenei alkotást és egy uj 
ui művészt revelált Már sok virtuóztól 
hallottam Csajkovszki b modl koncerfjw 
jét, de talán egyiknek előadása sem volt 
rám olyan elementáris hatással, mint 
Sándor Árpádé. Lhevinne, akinek ez a 
legnagyszerűbb teljesítménye, c~ak im« 
pozáns dinamikájával ragadja el a hall« 
gatót. Ennek a Sándor Árpádnak a dina« 
miká ja közeli áll Lhevinneéhez, de na* 
gyon sok van benne abból, ami a söré« 
nyes kis orosznál hiányzik: a szivből. Hi» 
res nagyságok viharzásai után Sándor 
Árpád mutat ta meg a pestieknek, mennyi 
poézis van a b«moll zongoraversenyben. 
Ezért hiszem szent meggyőződéssel, hogy 
ez a fiatalember a jövő egyik legkiválóbb 
magyar zongoraművésze. 

Most a februári hangversenyére készül, 
de azért ma is korrepetál i f jú és nagyon 
szép énekesnőkkel, ott van minden hang« 
versenyen, kri t ikákat ir, de azért az iró* 
asztalán gyakoribb a kótapapir, mint a 
kutyanyelv és é i jenlenként nagyon szi« 
vesen zongorázik a barátainak az Ott« 
honban vagy a Fészekben. Én nem értem, 
mikor ér rá tiz órát gyakorolni napon« 
ként! 

Látod, Inczém, ez volna Sándor Árpád 
őszintén megrajzolt portréja, ami fele« 
részben olyan, m 'n t egy nekrológ. Hiszen 
bizonyos mértékig az is: a szerkesz őt 
sikerült benne eltemetnem, ami külön« 
ben, tekintve, hogy én is ir tam a lapjába, 
nem volt nagyon nehéz doing. De amint 
látod, ezúttal nagyon szubíektiv alapon 
kezelném a dolgot és ezért kérlek, hogy 
ments fel a méltató sorok irása alól. S^e» 
dessed egyszerűen a kép a!á, hogy „Sán« 
dor Árpád, a kiváló fiatal zongoramű« 
vész, aki nagyszerű őszi bemutatkozása 
után február 20«án ta r t ja önálló hangver« 
senyét a Zeneakadémián." Bocsásd meg, 
Inczém, ezúttal hanyagságomat . Szivből 
ölel 

Cserna Andor. 
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Romeo és Julia — fi lmen 
Rendezte: Paulini Béla. 

1. felvonás. 
Montág Rómeó, a városszerte rette»  

get't Donzsuán búcsúzik kedvesétől. Ro* 
záliától. Róza atyja és anyja aggódva 
nézik a jelenetet és a fiatalember távo* 
zása után az öreg suszterné igy fakad ki: 

— Megládd Róza, ez a Romeo előbb* 
utóbb faképnél hagy téged . . . Nem 
vesz az cl szégin leányt. 

Ucca. Nagy verekedés, rendőr nincs 
sehol, fejedelem van, az jön is, ren* 
det csinál. Jön Romeo, hallja, hogy Capu* 
lettéknél este bál van, álarcos. Elhatá* 
rozza barátaival, hogy elmén, bár csa* 
ládja halálos ellensége a Capulette*csa* 
Iádnak. Nagyon jól mulat a bálban, sőt 
elfelejti, hogy gyűlölnie kellene Júliát és 
megcsókolja. Julia is elfelejti, holott rá* 
adásul menyasszonya egy bizonyos gróf* 
nak vagy Grósznak. (Igaz, hogy az egy 
hülyenézésü emberi bütykös a lába és kék 
kezei vannak. Arra nem gondolt Julia, 
hogy ez a kék vértől is lehet, amely ott 
csörgedez benn a kézben.) 

II. felvonás. 
Bál után. Julia az erkélyen ábrándozik 

Rómeóról, azt mondja, legjobb lenne, ha 
mind a két család Kovács&Y változtatná 
a nevét. 

Romeo átmászik Capulették kertkeri* 
tésén, a nadrágja kiszakad, de az szeren* 
cséré nem látszik. 

Benn a házban Capulettné nagyon tü* 
relmetlenkedik, utasítja Julia dajkáját , 
— persze, száraz dajka az illető — hogy 
nézzen utána, mit csinál olyan soká az 
•rkélyen Julia. A dajka utána néz, de 
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nem sokat Iát, visszamén a házba, mire 
Julia sietve közli Rómeóval, hogy majd 
a Lőrinc barátnál találkoznak. 

Másnap . . . Romeo fáradt, álmos 
Egyik barát ja kérdi tőle, hol volt az éji 
jel: „tán Róza volt az öledben?" Mir«  
Romeo felel: „Ki az a Róza?" (Ilyen 
aljasság!) 

Róza elmegy Lőrinchez, közli vele, 
hogy ekkor és ekkor jön Júliával, majd 
adja össze vele. 

— De ki von ki? — kérdi a tréfás ba? 
rát, amire Romeo mérgesen azt mondj*: 
„azzal te ne törődj!" 

Jön Julia. Megesküsznek. 

111. felvonás. 
Köztér. Verekedés, rendőr sehol, de 

jön Julia fivére, Tibald. Romeo, aki még 
mindig mérges a barátra a buta vicct 
miatt, dühében leszúrja Tibaldot. Tibald 
nemes szelleme a felhők közé tör. A szel« 

lem nagyon örül, mert jó, friss levegő 
van odafönn és szép kilátás. 

Akkor nevet csak igazán a szellem, 
amikor látja, hogy megérkezett a köz* 
térre a fejedelem. Romeo akkorra már 
elosont, de Tibald vére ott maradt és * 
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tejedelem megfogadja becsületszavára, 
hogy főbelöveti a gyilkost, akárki legyen 
is az illető, tisztelet a kivételnek. 

Szoba Capulették házában. Julia a 
dajkájá t várja, akit elküldött egy kötél« 
hágcsóért, hogy majd ha leszállt az est 
és a jázmin;virágok észbontó illata be« 
tölti a léget, lebocsássa a kötélhágcsót, 
hogy majd azon fölmásszék Romeo. 

Es csakugyan jön a dajka, hoz egy lét« 

rát, mert úgymond, az egész városban 
aem kapott tisztességes kötélhágcsót, 

ami még kapható, csak olyan rissz«rossz 
papirhágcsó. 

Lőrinc cellája. Romeo elmondja, hogy 
száműzték Veronából. Lőrinc vigasz« 
talja. Azt mondja, annyi baj legyen, 
nem tart az örökké, majd csak megsegíti 
a gondviselés, megüti a guta a fejedel«. 
met, vagy valami történik és megint visz« 
szatérhet. Eközben kopogtatnak a cella« 
ajtón. Romeo elbújik az ágy alá, mert 
nagyon megijed, azt hiszi, hogy Tibald 
szelleme kopogtat. 

Holott a dada jön. A barát igen nyá« 
j tsan fogadja, mert igen egy jószivü em« 
ber, míg Romeo kimászik az ágy alól, 
mire a dada mondja neki, hogy jöjjön el 

_ 3? 

Júliához végbucsura, a létra ot t van be^ 
dugva egy jázmin=bokorba. 

Capulette házában. Grósz megkéri Ju 
lia kezét, az öreg Capulette csütörtökre 
tűzi ki az esküvőt. 

Másik szoba Capulette házában. Ró» 
meo végbucsuja . . . 
. Lőrinc cellája. Julia mérget kér t ő k 

mivel nem birja elviselni, hogy Romeo 
elment a száműzetésbe. A jószivü barát 
altatót ad neki méreg helyett. 

Capulették készülődnek az esküvőre 
Julia megissza a mérget, vagyis altatót. 

Romeo Mantuába sétál, nagyon el van 
keseredve: mérget vásárol. 

Rómeónak hirül viszik, hogy Julia  
megmérgezte magát. Romeo vissza siet 
Veronába. Első ut ja a Capulették sírbolt« 
jába visz. Ot t fekszik kiterítve Julia. 

— No, akkor ez volt az utolsó utam 
— véli Romeo és megissza a veronált és 
fölfekszik Júliája mellé. (Balkéz felől!) 

Az altató hatása megszűnt, Julia visz« 
szanyeri eszméletét. Megpillantja Ró-
meót, rögtön átérti a helyzetet és tőrt 
döf enszivébe. 

Másnap. Romeo felébred, mert a vero» 
nál gyenge volt, látja, hogy Júliája meg* 
halt, kétségbeesésében lenyel egy égfl 
gyertyát. 

Julia magához tér, mivel a tőr nens 
volt igazi . . látja, hogy Romeo még 
mindig meghalt, leszáll a ravataláról, 
mint egy őrült, kifut a sirboltból, neki 
egy toronynak. Fűimén a toronyba, le= 
veti magát a mélybe . . . 

Romeo magához tér, mivel a gyertya 
időközben elaludott és nem történt sem' 
mi baj, látja, hogy Julia íjincs mellette, 
talpra ugrik, az ajtóhoz rohan, kitekint, 
megpillantja Júliát, aki épp akkor ugrik 
le a toronyból. Elrohan, beleveti magát 
a folyamba . . . 

Julia, aki kisebb sérülések árán me>*< 
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kiilt, magához tér a kórházban. Elmond» 
ják neki, hogy mi történt, amire egy őri» 
retlen pillanatban lenyel egy c s ipesz t . . . 

Romeot kifogják a vizből. Beviszik a 
kórházba, ahol arról értesül, hogy a — 
film rendezője halott, vagyis a darabot 
nem fejezheti be, pedig szeretné befe» 
jezni. 

Színésznőknek f i lmruhákró l 
Művésznő, ö n , akinek hallatlan sike* 

rei voltak már deszkán és vásznon egy» 
aránt, és ö n is, aki még csak rej tve tit« 
kolt álmokban éli ki a vágyaksvágyát: 
pompázó moziszinésznőnek lenni és soha 
nem hallott nagyszerű szerepekben soha 
nem látott alakítást produkálni, — jőj» 
jön el vélem a moziba egyszer. Mind* 
egy, hogy hová, mindegy, hogy mit ad ' 
nak, mindegy, hogy ki játszik. Jöj jön 
velem, szeretnék Önnek egyet»mást meg» 
mutatni, megmagyarázni, s ön , aki való» 
szinüen duzzogva indul el, ha megmon» 
dom, miért hivom ö n t , — a végén még» 
is igazat fog adni nekem. Nem mon» 
dom, hogy hálás lesz, de követni fogja 
a tanácsaimat, és ez az egyetlen, amit sze» 
retnék. Mert akkor használtam önnek , 
a filmgyártásnak és önmagamnak is, aki 
elvégre közönség is vagyok, hálás, le\* 

Estélyi ruh« 

kes, rajongó közönség, aki megérdemlem, 
hogy ne csak boszankodjam a moziban, 
de osztatlan gyönyörűséggel élvezzem, 
amit színművész, iró, díszlettervező, ren* 
dező, operatőr mesteri együttműködéssel 
mesterin produkált. 

Meg akarom ö n t tanítani filmre öltöz* 
ködni! Bocsásson meg, én tudom, hogy 
ö n elsőrangú művésznő, az arca szebb, 
mint a belvederei Apollóé, mimikája, 
mozgása, rithmikus ringása messze tuU 
szárnyalja, mondjuk, a Duncanét. A toa* 
let t jei t pedig természetesen a legesleg* 
első szalonban készítteti, — istenem, iga» 
zán nem ö n ö n múlik, hogy azt a ron< 
gyos békét még mindig nem csinálták 
meg s igy nem hozathatja egyenest Pa* 
quintól, de ezért mindenki mondja s lát« 
hat ja , a vak is, hogy olyan ruhái senki« 
nek, de senki másnak nincsenek, mint 
önnek . 

Művésznő, én örömmel ismerem el az 
ö n disztingvált, nagyszerű Ízlését és leg« 
mélyebb tiszteletem kitűnő szabójának. 
A színpadon gyönyörű ö n ; választékos, 
elegáns, hódító. A toalettjei káprázató« 
sak. De filmre nem tud öltözni, sem ö n . 
sem annyi sok szépséges testvére e drága 
mesterségben, a filmjátszásban. Nemcsak 
ö n nem tud, a külföldi filmszinésznők 
sem tudnak, legföljebb „ráhibáznak" egy« 
egy sikerült ruhával a hatásos, sikerült 
film»xnegjelenésre. Minden kritiát kibi--
rón. mindig jól, festőien kosztümözve, 
egyetlenegy filmszinésznő öltözik. Egyet» 
lenegy az egész világ minden moziját* 
szója között: Asta Nielsen. 

Hogy miért? Be fogom bizonyítani ön« 
nek azonnal. Nem ö n tehet róla, ön , 
aki napokat próbál a tükör előtt, és jo« 
gosan van tökéletesen megelégedve: a 
tükör előtt. Ellenben hibás a filmgyár 
berendezkedése, amely a rendező, az en* 
teriőr»tervező és operatőr mellé elfelej* 
tette meginvitálni a filmkészítő tanácsba 
a festőművészt. 

A rendező, az enteriőr4ervező és az 
operatőr pedig addig»addig igyekeznek 
mennél reálisabban, a való életet men« 
nél precízebben visszaadni a filmen, hogy 
közben megfeledkeznek a legfontosabb 
igazságról, hogy a film mégis csak kép. 
Még hozzá egyszinü kép, igaz, hogy hal* 
latlan skálájával, megküíönbözhetetle* 
nül finom nüanszaival ennek az egy szín* 
nek, a szürkének vagy barnának, — de 
mégis csak kép, egy szinben, egy sikon. 
s a harmadik dimenzió csak csaló per; 
spektiva a képen. 
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Fogadó ruha 

Ebben a valóságot tökéletesen tükrözs 
tető perspektívában emberi figurák mo> 
•eognak, élnek, sirnak és nevetnek, ö k az 
egyedülvalón fontosak a filmen, mert ök: 
a mese, a történés. Az ő sorsuk, amiért 
a külvárosi vsirrólányka sirni és ámulni 
jár a moziba. A többi minden egyéb 
csak azért fontos, hogy eihigyiem a kép» 
történet valóságát és hogy szép, egysé« 
ges, hatásos legyen a kép. 

Lám, mindig a kép! N e unatkozzék, 
Művésznő, és ne mondja, hogy mindezt 
régen tudja. Minden, amit most mondok, 
mind az ö n ruhája, s a filmképről be* 
szélvén, folyton az ö n filmtoalettjéről is 
beszélek. Hallott már ö n arról, hogy a 
festő, mikor berámáztat ja a festményét, 
mégegyszer „összehangolja" a kép egyes 
részleteit egymással és a kerettel? Más» 
képen „nyugtalan"a kép. Azután egyes 
részleteket „kiemel", „hangsúlyoz"; igen, 
a fontos részleteket. Ha ezt nem tenné, 
lehetne ezer színből, szivárványpalettáról 
festve, mégis unalmas, színtelen a fest« 
mény. Hát lássa Barátnőm, az ö n ru= 
hája is ilyen részlete, természetesen legs 
hangsulyozandóbb része a képnek. Min* 
dig: a képnek, mert nem igaz, hogy 
a film tökéletesen visszaadott valóság. A 
film szép képek logikus sorozata kell le* 
fyen, melyek összefüggő mesét illusztrál« 
nak. A mese nem is tul fontos. Mert 
— és itt csalódik a könyhullató varró« 

lányka is — még ő sem főként a his-
tóriáért jár a moziba, amely le fog pc* 
regni. A szép, elegáns képekért jár, a 
gyönyörű lakásokért, miket csak ott lát« 
hat, a jól szabott, kifogástalan frakkok-
ért, az ezerszer magára álmodott drága, 
szép ruhákért, illúziókért. Természetesen 
jól játszás és szép, szép színészekért is. 
mint akik elképzeléseit, vágyait, álmait 
leghívebben realizálják. Hogy gyönyörű 
autók gyönyörű vidékeken robogj anak* 
ugyanerre a lapra tartozik. És meginter« 
juvoltam száz mozilátogatót, nagyon in< 
telligenset, és kevésbbé tudatosan, vagy 
egész naivan élvezőt, mind azt felelte: 

— Szép képeket akarok látni. Legjob» 
ban szeretem az elegáns filmeket. Azt 
nézem meg, hogy ki játszik a filmen, 
•agy melyik társaság vette föl. Már tu» 
dorn, hogy szép lesz*e, jól van«e rendez* 
• e és kiállítva. A többivel nem törődöm. 

ö n t megtanították, Művésznőm, hogy 
filmre egészen másképpen kell kifestenie 
magát, mint színpadra, és nem tanitot* 
ták meg, hogy öltözködnie másképpen 
kell. Pedig a kettő: egy. 

A film: kép. A képnek elsősorban jól 
ra jzoknak kell lenni. A filmen szereplő 
nőnek elsősorban, mindenekelőtt kifogás* 
talán szép alakúnak kell lennie. A szin= 
parton az exteriőrjén tul még ezeregy 
eszköze van a művésznek, amellyel meg« 
fogja publikumát a vásznon, csakis a kük 

Sport ruhák 



ó és a külsejével való jól játszás hat« 
hat. ö n jogos öntudattal, simogató pil» 
'antással siklik végig karcsú, jólformált, 
magas alakján. Igen, a jó vonalai meg* 
»-annak önnek, e fontos kellék, — de 
mi haszna, ha ö n fölvesz egy utolsó di» 
vatu ruhát, teszem fel egy „hosszú bri» 
csesszel" ékitett vagy éktelenitett szók* 
nyát, mint például egyik legnépszerűbb 
magyar mozimüvésznő egyik legutóbbi 
filmjén. Ennek a minden kritikát kibiró 
tökéletes filmszépségnek az alakja ebben 
a toalettben aránytalanul alacsony, hatá» 
rozottan kövéret mutat, és amint egy je» 
ienetben háttal a közönségnek kimegy a 
szinről, még legislegszebb, Bayros finom» 
^águ őzikedába is görbének látszik, ha 
nem szégyelném ezt a szót ezekre a lá» 
bakra, azt mondanám: csámpásnak. És 
mindez egy arányaiban rossz ruha miatt, 
egy filmre tulhosszu ruha miatt, amely 
lépéskor rossz helyen törik meg. És le» 
het, hogy az a ruha a valóságban nagyon 
szép, divatos, elegáns ruha volt. A film» 
nek azonban egyötödét megbuktatta. A 
szép alakot és szép lábat rehabilitálta 
később az uszályos, hosszú, fehér esti» 
ruha ugyanezen a filmen, ellenben épp a 
legszebb képeket elrontotta egy nem is 
ötlettelen, de filmre szerencsétlen tollas 
tejdisz, mely mindig akkor lobogott be 
dz arcba, vagy látszott a világítás miatt 
lehetetlenül fölborzolt hajnak, amikor 
iegkevésbbé illett oda. 

Filmsétánkon, sajnos, sokkal több ne» 
gativ példát mutathatnék önnek, Művész» 
nő, mint pozitivet. Ám a negativ példák» 
nak is megvan a maguk nevelő hatása, 
cs az is jó, ha ö n látni fogja, hogy mi» 
íven ruhákat ne csináltasson filmre. Pél» 
dául a tulfényes selymeket nagyon vá» 
lógassa meg, pláne ha fehér vagy fehé» 
fen ható világos selymeket vesz. Ezek 
ugyanis a tulerős fényben annyira sugá» 
roznak, hogy néha egy reflex»központnak 
látszik az egész alak — deformált fehér 
foltnak, vonalak nélkül. A vonalra pedig 
nagyon vigyázzon, kérem! Puhán, eny» 
Kén testhez simuló ruhákat hordjon a fil» 
men, amelyek visszaadják minden moz» 
gását. Ez különösen sötét toalettekben 
effektuózus. Fehérben, világosban nagy» 
szerűen hat a sok lengő, álomszerű fá» 
tyolozás, a mindent sejtető, de egyszers» 
mind takaró átlátszóság. Ám ennek az 
Átlátszóságnak egy fényes, princess*sza» 
básu alsóruhát kell felhőznie, másképp 
jlvész áz alak kigyózása s marad a tört 
vonal, ormótlan széles folt. 

A film: kép. Hogy jó kép legyen, nem* 

csak jól rajzoltnak, hanem szépen szí* 
nesnek is kell lennie. Ne mosolyogjon 
és ne csodálkozzék Művésznőm, az egy 
szin»szürke filmre gondolván. Mérhetet> 
len színskálára bontódik fel ez a neutral: 
szürke, vissza kell adnia az összes létező 
színárnyalatokat. Először is a fehér s & 
fekete! A tiszta fehér fátyolos ruhák és 
a tiszta fekete, nagyon sima, raffináltan 
egyszerű fekete ruhák nagyon hatásosak 
filmen, akkor, ha a milieu tarka. Pl. min 
tázott szövetű bútorok között csak ai 
ilyen egyszinben tartott, egyszerű ruhá> 
nak lehet nyugodt hatása. Sima, modern 
bútorokkal berendezett interiőrben, fehér 
leányszobákban, masszív, modern uriszo 
bábán viszont csak mintázott kelmék 
hatnak. És pedig legelsősorban a széles 
csíkok, aztán a kockák, majd a nag} 
virágok. Fölfedezném az ö n számára a 
nagymintás szöveteket, ha Asta Nielsen 
nem találta volna meg jóval előttem 
Látta, tavaly adtak egy Asta Nielsen« 
filmet a RoyaLApollóban „Szenvedélyes 
asszony" cimmel? Bár lenne reprize, meg 
nézném újra és nézze meg ö n is, ha nem 
emlékeznék rá. N e is a fölülmulhatatlan 
játékot, a lehetetlenül érdekes megfestést 
nézze, hanem a felülmúlhatatlanul festői 
kitűnően komponált, vonalban tökéletes, 
szinesnéLszinesebb ruhákat. A „szinük" 
virágos, csikós, kockás, — vagy mintás 
brokát, vagv nehéz fekete, mélv inten 
ziv bársony»fekete, vagy fehér felhő. A 
vonaluknál külön figyelmeztetem ö n t va-
lamire, Művésznő. Ha ambicionálja, hogy 
a filmjeit három vaöv öt, vagy Hz cv mul 
va is adhassák a közönség igazi érdek-
lődése mellett, — ne csináltasson poní> 
róbpontra a napi divatot másoló ruhát 
Az ilyen filmet félév múlva már Bikity-
Bürgözdön is szájbiggyesztve kritizálják 
„Régi! Látszik a ruhákról." N e „Schnei* 
derin*kreációkat", hanem stilruhákat vi* 
seljen, amelyek halkan kapcsolódhatnak 
a napi divatba, de ne annyira divatot, 
sokkal inkább művészetet, stilust jelent* 
senek. Az említettem Asta Nielsen fib 
met szívesen látják ötven év múlva is; 
a szokványos ruhákkal rendezetteket öt-
ven évvel később talán igen, — kurió* 
zumképen — de három év múlva sem> 
miesetre sem. 

A csíkos ruhaanyagot pedig azért ajan. 
lom, mert képen ez a legszínesebb. A 
képnek dekorativ erejűnek kell lenni és 
fehér»fekete csikók, kockák kontrasztján 
nál dekorativebb valamit alig is tudok 
elképzelni. Hogv a filmképnél is m e n y 



nyíre fontos ez, megfigyeltem egy szép» 
temberben adott francia filmen. Volt 
azon minden. Jó színészek, káprázatos 
ruhák, ballet, szegénység, gazdagság, 
Montmartre, szenvedély, Eiffel-torony, 
amely messze perspektívában látszott az 
ablakon át, de semmi sem volt olyan 
kedves, vidám, bájos, mint három figura: 
két lány, egy fiu, — három egyforma pe» 
pita kabátban, jó nagy kockás kabátban. 
Ahányszor a három „pepita" megjelent, 
tapsolt a közönség. Moziban! Nem is 
tudták pedig, mi tetszik bennük, nem is 
volt nagy szerepük, nem is voltak kitűnő 
színészek. A három pcpitakabát tetszett 
amelyben mintha egy csapat bájos show» 
girl pajzán, dekorativ lánca lebbent vol» 
na meg . 

A két friss, érdeklődést kiváltó részre 
emlékszem. Az egyik: Fedák Sári ólom» 
fehérben a repkényes ablakban; ez cso» 
daszép volt. A másik: amint Fedák egy 
nagymintás fürdőruhában, vidám naper» 
nyővel sétál. Ez üde volt, napsugaras. 
Piros szint érzett az ember, és piros ked» 
ve támadt. 

A vezető kulturáju dán filmeken kez» 
dik tudatosan kezelni a nagymintás kel» 
méknek ezt a nagyszerű, dekorativ hatá» 
sát. Két mostanában adott filmen kon» 
statáltam ezt. Az egyiket „Aranysziv" 
cimmel Gunnar Tolnässel Reklámozták. 
Két fiatal színésznő szerepelt benne kö* 
•ilbelül tizenöt csikós és kockás selyem» 

Házi ruha 

ruhával. A hölgyeknek még nincs nevük, 
de lesz, mert a játékuk épp oly ügyes, 
mint a toalettjeik. A „Cigánybosszu" cí-
mű dán filmen pedig minden túlzás nél» 
kül egy csikós cigánylánv»ruha vezet. 

Nagyon színes tud lenni egy ilyen 
film»kosztüm. Csak azt ne felejtse el, 
Művésznőm, hogy a jó filmruhának di» 
rekt erre a cclra kell készülnie. Kevés 
más toalett felel meg a vásznon. Érdekli, 
hogy a mult szezon színpadi ruhái közül 
melyik lett volna hatásos filmen is? Hát: 
a Gombaszögi ruhái az „Asszony és a 
bábu"»ból, meg a Kerényi Gabi első fel» 
vonásbeli „Kóristalány"»kosztümje, és a 
Bálint Erna csikós bíuza, meg a Jósika 
Mici csíkos ruhája, amit a „Tul a nagy 
Krivánon"=ban viseltek. Semmi több. Ha 
kételkedik, lapozza át a multévi színházi 
lapokat. Látni fogja, hogy fényképen 
ezek a ruhák hatnak legjobban. S most 
búcsúzom is egy jó tanáccsal, amelynek 
sok hasznát fogja venni: fényképeztesse 
le előbb mindig magát abban a ruhában, 
amelyben filmet akar játszani. Lesz egy 
biztos, igaz tükre, megbízhatóbb legjobb 
barátnője kritikájánál is. 

Holló Erzsi 

Boxm érk ő'.és 
A Vigadóban kedden, január 28»án egy 

igen érdekesnek Ígérkező mérkőzés fog 
lezajlani. Zombati-Tóth Róbert mérkőzik 
5. Peris néger junior».bajnokkal. Peris St. 
Louisban mérkőzött utoljára és mind» 
kettő pehelysúlyban indul. Igen érdekes» 
nek Ígérkezik a match második része is, 
mikor három pár mórkőzik, mindnyájan 
Zombori tanítványai és ez a hat fiatal 
amateur»atléta biztosan előkelő helyet fog 
a magyar sportferfiak között elfoglalni. 

A mérkőzés pontozás alapján roundók-
ban történik és azt a célt szolgálja, hogy 
ezt a nálunk még kevéssé ismert sportot 
megszerettesse a fiatalsággal. A jun :orok 
a Színházi Élet plakettjéért indulnak. 
Minden vad és szabálytalan ütés tilos és 
igy nem szabad a „leütést" sem alkal» 
mázni. 

Ennek a markirozása is elég ugyanis 
és teljesen megfelel annak a követel» 
ménynek, — hogy a mérkőzést eldöntse. 
A jury a sportegyletek elismert bajnokai» 
ból áll, kiknek feladata a mérkőzés kor» 
rektségét ellenőrizni. Jegyek a Színházi 
Élet boltjában, (Erzscbet»körut 29) és 
Bárdnál már kaphatók. 



Magyar primadonna Bécsben 
Wien, január hó. 

(A Színházi Élet bécsi munkatársától.) 
Budapest és Bécs soha ilyen messze nem 
voltak egymástól. Azt sem tudom, vaj» 
jon jelen soraim hogyan érkeznek meg 
Budapestre, — folyton hallani, hogy a 
csehek itt vagy ott állították meg a bécsi 
vonatot. 

Máskor egy Nedbal»premier meg sem 
eshetett volna budapesti résztvevők nél» 
kül, most pedig ez a tudósítás bizonyára 
ugy fest, mintha egy elérhetetlen messzi 
külföldi város valamely színházi esemé» 
nyét ismertetné. 

A hajdani Colosseumból gazdag ope* 
rettszinház lett. Wiener Komödienhaus 
a neve és möst, hogy Nedbal „Eriwan" 
cimü uj operett jét játsszák benne igen 
nagy sikerrel, a szinház egyik legnépsze» 
rübb műintézete Bécsnek. 

Az „Eriwan" szövegét Dörmann Félix 
irta. Georgiában, a cserkesz hazában ját» 
szik az akció, ami pompás és szines ke» 
leti jelmezekre ad alkalmat. Hőse Eri» 
wan, a legendás cserkesz szabadsághős» 
nek, Shamylnak, a fia, aki most Svájcban 
bujdosik, mialatt hazájában az orosz el» 
nyomó zsarnokság nevében Germolini 
herceg helytartó uralkodik. A hercegnek 
van e^v sz^p lánva, Iréné hercegnő, akit 
a szülők Gogi Gagarin herceggel akar» 
nak összeházasítani. Csakhogy Iréné 
Svájcban megismerkedik a daliás Eriwan» 
nal, Gogi herceg pedig egy Parker Nelly 
nevü amerikai misszel. A darab folyamán 
aztán az történik, hogy Iréné esküvőjén, 
amelyet Gogival tartanak, megjelenik a 
cserkesz szabadsághős, Eriwan, kitör a 
forradalom, az oroszokat elkergetik és a 
szerelmesek egymáséi lesznek. 

Érdekes a darab, a zene finom, előkelő 
és kedves. De magyarok számára az elő» 
adás a legérdekesebb, mert a női fősze» 
repet egy budapesti hölgy játssza. A 
szinlapon Loo von Ferenczy a neve. Aki 
érdeklődik utána, hamar megtudja, hogy 
eredeti neve Loo Strung, a charlotten» 
burgi operaháznak volt énekesnője, ma jd 
a bécsi Johann Strauss»szinházban Gün-
ther Micivel felváltva énekelte a „Le» 
génybucsu" főszerepét. Egy koncert al» 
kalmából jött Budapestre és itt mégis» 
m e r k e s t dr. Ferenczy Gyula követségi 
tisztviselővel, aki szenvedélyes muzsikus 
és maga is komponál. Az ismeretség két 
hét alatt annyira elmérgesedett, hogy há» 
zasság lett a vége és a szép asszony le» 

lépett a szinpadról. Sok budapesti emba 
ismeri a tüneményes szépségű szőke asz= 
szonyt, különösen a főpróbákról, hang* 
versenyekről, Ritzből, ahol mindenütt ál-
talános feltűnést szokott kelteni. 

I t t á tadhat juk a szót a művésznőnek, 
aki a Komödienhaus öltözőjében leköte^ 
lező nyájassággal fogadja a hirlapirót. 
Notabene: a szép színésznő folyékonyan 
beszél magyarul, az ura mellett megta= 
nulta u j hazája nyelvét. 

— Nagyon jól érzem itt magam, nagy 
a siker és én boldog vagyok, hogy hosszú 
szünet után ismét játszhatom. Színésznő» 
nek az a szinpad, ami a halnak a viz. 
És különösen boldog vagyok, hogy ilye» 
jól sikerült minden. Nedbal, az én ked-
ves jó mesterem, aki Budapesten jártá-
ban bujtogatta az uramat, hogy az Eri* 
wan főszerepét nekem kell játszani, bi* 
zonyára nem kell, hogy szégyellje magát 
miattam. 

— Az ajánlatok garmadával jönnek 
A berlini Marinelli»cég szerződést kinál 
Londonba. Szó van egy oroszországi tur* 
néról, amelyet Lehár Ferenc maga szer» 
vez, ez nyolc hónapig tartana Orosz» 
ország nagyobb városaiban. Egy társulat 
ót Lehár»operettet adna elő, utána pedig 
más erőkkel minden este kabaré»előadás. 
volna. Ide az uramat is szerződtetni 
akarják, mint zenei vezetőt és komponis= 
tát. Végül hív egy pesti direktor is. A 
legvalószínűbb, hogy ezt az utóbbi aján 
latot fogom elfogadni. 

Csengettek. A szép asszony c se rke» 
díszruhában sietett be az „Eriwan" má 
sodik felvonását játszani. 

Ü S Ü T A N C - P M o s Gusztáv, a V * 
. l ^ g í j f szinház fiata.l művésze, kedvelt tagja 
k i ' / f ] a pesti uritársaságoknak is. M u l t 

koriban nagy vacsorán volt hivat«/ 
los és egy fiatal lány melló került, 

aki a kérdések százaival halmozta el. 
— Mit gondol Pár tos ur, — kérdezte • kis-

lány többek között — fogunk még az idé» 
táncolni? 

Szegény Pártos, a zavaros politikai helyzetre 
gondolt és kényszeredetten válaszolt: 

— Igen, kisasszony! Táncolunk majd — 
Vulkán tetején. 

• • • 

A színházi körlevélnek (melylyel a sürgö»-
utasításokat szokás tudomásul hozni) régi ék 
nevezése „eirculáris", magyarul: kézre itré 
írás. (1792). 
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Ha a színpad férfialakjai közül kellene fér je t 
választanom, én minden habozás nélkül i f j . 
Dumas „Kaméliás hölgy" c. drámájának Duval 
<\rmandját választanám. Hogy miért? Mert 
egy férfi, ki egyszer, de igazán szeretett. És 
fea színészeink közül kellene választanom, 
skkor ennek a színpadi alaknak a mcgszemé* 
lyesitőjót, Tarnai Ernőt választanám, mer t 
tz 6 nagyszerű játéka tökéletesén elénk ál; 
Htja az egykori Duval Armamlot . Teleky 
Heca, Budapest. 

• • • 
Férjemül a fiatal Faunt választanám legszi» 

vesebben, mert a mai világban nagyon célszerű 
egy olyan férj , aki ruha nélkül jár s ami a 
fő, mégis csinost Fehér Iby, Gyöngyös. 

Ha a színműirodalom alakjai közül választ» 
hatnék magamnak feleséget, én Biró Lajos 
Hotel Imperiáljából Anna szobaleányt válasz» 
tanám, mert egy olyan szobaleány (mint 
Zsazsa) az én igényeimet minden tekintetben 
kielégítené. Cs. R., VI.. Rózsa»u. 52. sz. • • • 

Hogy kit választanék férjemül? V ár kan y i Mi-
hályt; először, mert ő a megtestesült szépség, 
Másodszor olyan ambícióval és talentummal ját-
szani csak ő tud. A Skorpiót lát la m tőle, bör-
tönbe vettette magát, mind egy emberért szenve-
dett, más Jiüne miatt. És ez mind olyan szép 
t i nemes. Szabó Margit, Budapest, V„ Tükör-u. 
»., II. 8. 

C / A K E G Y E Z E R . . . 

HASZNÁLJON * Ej 
e?-GI C R E M E T I 
ARCCRÉM I KÉSZÍTI: E 
P U D E R ÍSI -OI KOZMETIKAI m  

M3SBÖP0R» LABORATÓRIUM 
t VHKERTÉSZ U.20. TElEfOK: J.6&-&T. 

Ha már arról van szó, hogy kit választanék 
férjül, bevallom, hogy a Gróf Rinaldó A d á » 
Gyurkájá t , habár ő néki már van pár ja . De 
én nékem még nincsen. Csuvarszky Jucik*. 
Budapest, Liliom»utca 54. 

Elfogadnám férjül Király Ernő szerepemeï 
megszemélyesítőjét (kérem Solti, ne gondoljo» 
mindjár t vitriolra), először, mert a színészei 
között ő az ideálom, másodszor (és ez a legt 
fontosabb), mert minden este 7—10»ig a szitt 
házban van nincs ot thon. Náthy Etuska, Vác 
Alsó Dunasor 2. sz. 

• • • 

Én a „Dollárpapa" Dr. Szekeresét választ* 
nám férjül, mert eszes, kedvesen vakmerő, 
szellemes és rokonszenves, ö bizonyára méf 
a csillagokat is lehozná az égről kis feleségé» 
nek, amit ugyan nem kivánnék tőle, d» 
legalább egy zsák szenet tudna szereziV1. 
Szendröi Pap Marcika Vác, Petőfi»u. 4. 

• • • 

Jókai férjt ipusai tetszenek a legjobban, ö k 
a legideálisabbak, egész férfiak s azért a t 
„Egy magyar nábob" Szentirmay Rudolf ját 
választanám. Ilyen férfi oldalán m e n y o r s z i j 
volna az élet. Szendröi Pap Ilonka, Vè». 
Petőfi»u. 4. sz. 

Csakis Roneck bárót választanám („Noé 
bárkája") . Miért? Mert szerelmes vagyok bei* 
A bolondulásig! Lázár Manci. 

• e * 

Én fér jemnek minden gondolkodás nélkül * 
„Vasgyáros" Derblau Fülöpjét választanán^ 
de csak akkor, ha Beregi kreálja. Miért? Mert 
vasakaratával meg tudta törni a büszke Clá« 
riet. Vaktor Erzsi, Budapest, Lujza.u. 38., I / l ï 

Hogy én kit választok, az nagyon egy> 
szerű. Én Rómeót. Oh Rómeói Ez a név o í j 
édesen hangzik, de a viselője (Beregi) méf 
százszor édesebb. Én csak ilyen Rómeót szí» 
rétnek, aztán nem bánnám, ha számüznéneJt 
Rómeóval együtt én vakon követném még * 
veszélybe is, csak az lenne a fő, hogy Rómeó; 
val mindig együtt lehetnék. Dr Róth Ella, Bu-
dapest. 

»»« 

Férjnek választanám, ha még lehetne, « 
Gróf Rinaldó Adám Gyurkájá t . Aki oly szcn> 
vedélyesen tud szeretni, csupa előzékenység 
gel van teli, bátor s erős akaratú. Szóval egy 
igazi férfi. Én sem tudnék ellentállni neki. 
Egyszóval csakis egy teljesen hozzá hasonW 
férfinek leszek a felesége. Mig ilyet nem 1» 
lálok, inkább várok. V. I. Budapest, C s e r 

gcry»u. 
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Válaszomat kissé elkésve küldöm. De ilyen 
óriási problémát megoldani nein nagyon 
könnyű dolog és igy beláthat ja ugy a szer* 
kesztőség, mint maga a nagyközönség, liogy 
miért várakoztam idáig. Honv kit választanék? 
Kétségkívül Lehár Pacsirtáját, ki bájos dalával 
icmesak az erdők állandó lakóiban és a mezők 
hozzá hasonló széDsé2ü liliomaiban keltette 
fel az iránta való szimpátiát, hanem magához 
iáncolla kartársain kivül a szépért lelkesedő, 
még érezni tudó publikumot is. Hogy pedig 
ezen fáradozásait siker koronázta, hogy a sok 
elhangzott dicshimnuszt méltán érdemelte 
tanúm a róla eddig elhangzott szentenciák 
sora, melyek folytatására, művészetének tel? 
jes kifejtésére alig volna képes emberi elme. 
Pornál Gyula, Budapest. 

* * * 

Bolondos, kis „Faun"som, csak Téged vá; 
riasztanálak! A szived arany, jóságod határta* 
lanl És ha mindenkit boldoggá teszel, talán 
érivélem sem tennél kivételt! De boldogságom 
nnat csak Véled osztanám meg, minden c s n s 

ayaságod ellenére is! Simon Mária, Budapest. «»• 

fin fér jül a „Sztambul rózsája" Achmedjé t 
választanám, a Király Ernő alakításában, mert 
erőszakos és engedékeny is tud lenni a gyös 
nyörii Achmed. Klein Fanycsika, Miskolc, Szes 
!es»ut 58. sz. 

• * » 

Mint a lvra és zene imádója, a „Három a 
kislány" Schubert jét kárpótolnám gyöngéd 
kis feleség képében Médi hűtlenségéért. Mis 
lyen gyönyörű iis lehet az egy ilyen aranyszívű 
omber oldalán muzsikaszó mellett végigál* 
inodni az élefet. Januer Erzsébet, Budapest, 
Soroksárisut 38., IV., 10. 

• * * 

Kn fér jemnek „Bizánc" hősét, Konstantint 
választanám, mert inkább a dicső halált vás 
lasztotta, minthogy gváván elmeneküljön. Hei, 
h l Iréné lehettem volna, ibzony vele haltam 
v olna meg, mert ilyen férfi i r t érdemes megs  
<alni. Vaktor Margit, Budapest, Lujzasu. 38., 1. 

Én csakis Rómeót választanám férjemül, de 
csak akkor, ha Beregi Oszkár kreálja. Azért , 
aer t a halálba is követte Júliáját. Jenny Erzsi. 
Budapest, VIII., Lujzasu. 38., í„ 17, 

Most jöttem haza a „Fér j és feleség'' elő-
adásáról, hát döntöttem abban az irányban, 
hogy kit választanék férjemül. Igen, egyedül és 
kizárólag Gyulát választanám, mert ő igazságo-
kat vág az ember fejéhez. Szerelem az őszinte 
embereket, mert minden, ami ritka, érdekes! F. 
V.. VI., Hajós-u. 16—18. 

* * * 

Szeretnék a Marcsa katonája Marcfiája 
.nul. Gida Marcsa, Bpest. 

Én egy percig sem gondolkoznék, hanem 
Pulitzer Árpádot választanám férjemül * 
„Majd a Vicá"shól. De nem ám azért, mert 
sok pénze van, hanem azért, mert avval a 
szép kicsi szájával olyan édesen tud c»6< 
kölni. Brortzhaju, X., Rákosfalva. 

» * * 

H.i már arról van szó, hogy kit választanéi 
feleségül, én feltétlenül Makay Margitot a 
Fér j és feleségből. Mert szerelme csak egvgyé 
és játéka olyan elbűvölő. Csuvarszky Sándor. 
Budapest, IX., Liliomsutca 54. 

* « « 

Kit választanék fér jemül? Vár junk csak. 
Hejehuja bárót. Miért? Mert kedves, bohém 
és elragadó! Csak imádni lehet őt! Mindenkit 
boldognak akar látni, szóval akkor engem is! 
Kell ennél több? Nem! P. J. Bpest, Bakáts-
tér 3. szám. 

Alindig azt tartottam, hogy regényhőst soha 
i>em jó férjül kiszemelni, mert abba mindig 
csalódik a szegény nő, ha a szerelmes truba= 
dur — fér j lesz. De azért nekifogok a felelet' 
nek. Nekem a legszimpatikusabb a „Tatár« 
járás" Lőrentey főhadnagya. Mert aki olyaa 
csodaszépen, olyan uri magyar tempóval tud 
mulatni, mint ő, abba lehetetlenség bele nem 
szeretni — és aki oly hiven, kitartóan és forró 
szerelemmel szeret éveken át, abból csakis jó 
és főleg szerelmes fé r j lesz. Meg azután én 
Király Ernővel láttam, hát kérem szépen, őt 
mulatni, szeretni, ölelni látni pont elég ahhoz, 
hogy az ember beleszeressen a legszebb hango, 
drága és elegáns Lőrenteybe. Most mégis 
meggondoltam a dolgot és mindenféle közis« 
mert idegen főhadnagy helyett hü maradom 
az én privát kis hadnagyomhoz. Bodnár Gitta 
Budapest. 

Én kizárólag a Stambul rózsájából Müllei 
Flóriánt választanám férjemül. Hogy miért? 
Azért , mert olyan édesen, olyan pajkosa« 
mondja, hogy: „Mondd azt, hogy kis boci> 
kám". Egy ilyen vicces ember mellett öröm 
az élet, főleg pedig azért, mert az aranyoi 
Rátkai játszotta. Petrik Manci, Budapest, X„ 
Koppánysu. 3. 
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MOZIKRONIKA 
A rovatot v-zrti LAJTA ANDOR 

FEJEDELMI NAP. A Star*filmgyár január 
27*én mutatja be dr. Forró Pálnak a Fejedelmi 
nap cimü 3 felvonásos vígjátékát a Corsó*ban. 
A pompás és ötletes film egy bohém és köny* 
nyelmü festőművész örökségéről szól, aki 
kalandos körülmények között főúri kényelem» 
ben és káprázatos élvezetek mellett egyetlen 
nap alatt veri el egész vagyonát. Ámde nenn  
csak a gazdagság mulandó, a szegénység sem 
örökéletű, mert a festő végre oltárhoz vezati 
szerelmesét s igy a végrendelet értelmében 
megkapja egész örökségét. A darabot Deésy 
Alfréd rendezte. A vígjáték női főszerepében 
pompás alakítást produkál Igalits Sandy, mig 
a férfiak közül Dán Norber t és László Imre 
tűnnek föl nagyszerű alakításukkal. 

A BERLINI FILMBAL. A berlini filmsziné. 
szek, rendezők stb. filmbálat rendeztek a múlt 
heten az ottani Thierfar tenben. A bál azonban, 
amely nagyszerűen indult, s amelyen gyönyörű 
^üblikum — főleg szebbnél*szebb nők — vet« 
tek részt, botrányba fuit. A bállal kapcsolatos 
kabaré egyik attrakciója ugyanis angol és fran* 
cia táncok bemutatása lett volna. A tulfeszi* 
tett idegü berlini publikumból azonban ezek 
az attrakciók nem várt reakciót váltottak ki. 
Sokan ugyanis ugy vélték, hogy a mai súlyos 
helyzetben nem helyénvaló a német főváros* 
ban antántítáncokat bemutatni s nemtetszé* 
»üknek hangos p fu j és egyéb kiáltásokkal 
adtak kifejezést. A szóváltást csakhamar tett* 
legesség követte, pofonok hangzottak el, majd 
revolverek kerültek elő a nadrágzsebből. A 
rendet ugyan nagynehezen sikerült helyre* 
állítani, a bál jó hangulatának azonban már 
vége volt. 

J A N O V I C S JENŐ HADISARCA. A ko*  
lozsvári megszálló román sereg parancsnok* 
sága nagyösszegü hadisarcot vetett ki a város 
vezetőembereire. Janovics Jenő dr. színház* és 
moziigazgatóra, akinek hazafias működése kü* 
lönösen nem tetszik a románoknak, nyolcvan* 
ezer korona hadisarcot vetettek ki. 

ÁLLAMOSÍTJÁK A MOZIKAT. A lai* 
bachi nemzeti kormány rendeletet adott ki, 
amely szerint három hónap alatt az egész 
szlovén területen az állam átveszi az összes 
mozgófényképvállalatokat és monopolizálja a 
mozgófénykép4part. Az ebből folyó jövedel* 
met a rokkantalaphoz fogják csatolni. 

NÉMET FILMÍRÓK SZÖVETSÉGE. Érdé* 
keik védelmében tömörültek már a német 
filmírók is egy szövetségbe és kartellbe léptek 
a „Német írók Szövetségéivel és a „Német 
Színpadi írók Szövetségéivel . 

A KREUZER*SZONÁTA A FILMEN. 
Tolstoj Leó hires és érdekes regénye, a 
Kreuzersszonáta, amely magyar fordításban is 
Tiegjelcnt, mostanában filmre került. A darab* 
Kan moszkvai színészek játszanak. Hogy a 

darab mikor kerül bemutatásra nálunk, még 
bizonytalan. , 

• • • 

Ü Z E N E T E K 
„Komlós." Rózsahegyi Kálmán szini» èf 

moziiskolája: Népszinház»u. 22. — „Kis unab 
kozók." 1) Nős 2) 35*éves. 3) Nem tudjuk 
4) Körülbelül 32*éves. 5) Nem ismerjük. — 
Budai. I) Nős. 2) Tessék a Star*fiimgyárhoz 
irni, ő ott van naponta d. u. 3—7. 3) Leg» 
utóbb a Casanovában. — Hamis. 1) Nem ís< 
merjük. 2) Cime: Berlin, Lessing»Theater. 3) 
Mostani cimét nem tudjuk. 4) Stella Harí 
cime: Stuart Webbs*Filmfabrik, Berlin SW. 68 
Kochsrt. 6—7. 5) Bojda Juci 1899 április 5*én 
született Aradon. Iskoláit (négy polgárit ét, 
kereskedelmit) Pesten végezte, majd a Hadi' 
terménvhez került mint hivatalnoknő. A film; 
re Balogh Béláné fedezte föl és ő játszotta el 
vele a Toprini nász, Az obsitos, az Egyenlő» 
ség, A Rang és mód, a Halálos csönd, a Vö* 
rös kérdőjel és az Asszonyfaló főszerepeit 
Szerepelt ezenkívül még a Tüzpróbában, 
Anyaszivben, a Taifunban a Jobbra én. 
balra Te*ben és a Dollárnéniben. Édes* 
apja, Bojda Imre jelenleg kisbirtokává! 
foglalkozik. Közelebbi cime: ÍV., Korona*u. 4, 
Ot t lakik, a szüleinél. — „Thália ." 1) Kb. 500 
korona. 2) A legelső magvar film a „Nővérek" 
c. film volt, amely az Uher*gyárban készült. 3) 
Jelenleg Temesvárott játszik és ott is lehet 
megtalálni a színházban. — „Szera." 1) és 4) 
Nordisksfilmgyár, Kopenhága. 2) Berlin: 
Messter*Filmfabrik, Be!le*Allianceístrasse. 3) 
Jelenlegi cimét nem tudjuk, mert a forrada* 
lom kitörésekor Prágába kellett volna menni 
hogy az ottani német nemzeti szinház veze-
tését átvegye. 

U l i left 
megrendelhető * »Sau» 
íiazi Élet" kiadóhítrí«-
I«!mis, Krwéh. t-knnit 29 

Divatlapok kaphatok 
a "Színházi Elet" 
bo l t j ában 

lí»e Dame .. K 2.— 
[ja Kemme Miníeme K 1 0 . ^ 
lt é Mode in Wien  K 5 .50 
Prallt seise .'oden . . . K 8 .*0 
bas neue So« .Album K Ü.K0 
t'rafc1 sctie Blusen K S. H0 

' r?sé ' -e t -köruí 29 p o r n ó O L T s t G » f i l l é r 

L E G S Z E B B A J Á N D É K A 

HÖLGYEI! NAPTÁRA 
S' k novellával, verssel a legjobb 1 Q 1 Û 
íróktól Ára elegâus selyemuötés-
ben K 19-80, postaköltség o0 till. 

Megrendelhető a „Színházi Élet" boltjában, 
VU., Ëizsétiet körút .9 szám alatt 
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Nagy Endre 
januári konferamza 

Mint minden hónapban, ugy január 
íl»én is megtart ja Nagy Endre konfe» 
i anszestélyét. Ezeket az estélyekct már 
.endszeresitette a Színházi Élet hang' 
'ersenyirodája és minden alkalommal 
bebizonyul, hogy ezek az előadások tu« 
lajdonképpen eleven kiadásai egy újság« 
aak, — melyet Nagy Endre szerkeszt. 

A mostani konferanszában Nagy Endre 
Vigasztaljuk Károlyit! cimmel a politikai 
helyzettel, „A bolsevizmus" és a „Modern 
kaszá'nya" cimmel a külpolitikával fog« 
lalkozik, mig a „Férj és feleség", vala» 
mint „Az ötvenéves férfi" cimü szatirá« 
iában a szinházi eseményekről szá« 
mol be. 

Viharos derültséget fog kelteni Nagy 
Sndre „Tanfolyam képviselők számára", 
Szegény Mackensen", „Közös konyhák" 

és sok más persiflagcja, melyek kereté» 
ben az aktuális irodalmi és napiesemé» 
uyeket muta t ja be kacagtatóan görbe 
tükörben. Jegyek a Szinházi Élet boltja« 
ban (Erzsébet«körut 29.), Bárdnál és a 
Zeneakadémiában már kaphatók. 

• • • 

Schenk Jenő harmadik 
telepatikus estélye 

A Vigadóban február 2«án lesz Schenk 
!enö 3-ik telepatikus seaneeja. A két 
olőző estén alkalma volt Schenk Jenőnek 
megmutatnia azt a ritka „hatodik érzé-
két", mely képessé teszi őt a legössze« 
tettebb és komplikáltabb feladatok meg» 
oldására. A két előző estén egy kétórás 
műsor keretében oly frappáns mutatvá» 
nyokkal kápráztatta él a közönséget, 
hogy remélni lehet, hogy 3«ik estélyének 
előreláthatólag előkelő és nagyszámú kö» 
zönsége oly kísérletet fog látni, amelye» 
ket Magyarországon még senki be nem 
mutatott. A műsor három részből áll. Az 
első részben kézkontaktusos mutatvá« 
ayok szerepelnek, a másodikban a kísér-
leteket Schenk Jenő egy drótvezetékkel 
•égzi, mig a harmadik részben minden 
vezetéket és érintést mellőz. Közkivá» 
natra bemutat ja a nagy nyilvánosság 

előtt azokat a kísérleteket is, amelyeket 
különben csak privát«seancokon mutfc 
tott eddig be, úgymint: „telepatikus fel-
adat megoldása tiz egyénen keresztül", 
mely alkalommal a feladatot adó éf. 
Schenk Jenővel együtt 10 emberen ke» 
resztül oldja meg a feladatot. Ugyancsak 
megismétli a mult estélyen bemutatott 
parodisztikus mutatványát, „hogyan dol = 
goznak az internacionális telepatiku-
fenomének?" cimmel. 

Bemutatja, hogy végzi kísérleteit Win 
terri, Rubini, Fred Marion és Hannusen 
Az érdekfeszítő est jegyei a Szinházi Élei 
bolt jában és Bárdnál kaphatók. 

Kézdiszentíéleki Jákó Margit 
zongoraestélye 

Jákó Margit zongoraművésznő neve 
már, azt hisszük, eléggé ismert & közön« 
ség körében, ugy hogy mostani hangver? 
senye alkalmával, mely a müvészn» 
26-iki fellépte, csupán azt kell megje* 
gyezni, hogy finom és mélyen átérzett já<= 
tékával mindig elragadta a közönséget. 
Az estély iránt különösen az előkelő vi« 
lágban már ma is igen élénk érdeklődés 
mutatkozik. Jegyek a Szinházi Élet bol t ' 
jában és Bárdnál, valamint a Zeneakadé' 
miában kaphatók. 

• I III Él a I I »I t»TNÍ»T l0Ti^0T I 

HALLÓ, MI UJSAG? 
Bármely irányú dal és kupié szövegekhez 

zenét komponálok, azzal a kikötésssel, ha * 
szövegíró a népszerűsítést magára vállalja. — 

Pathy Miklós, Práter«u. 59/c, IV. e. *** 
A ,.ROSSI ROSINA ÉS ERÉNYI R. AN« 

TAL.FÊLE MAGANÉNEKISKOLA" előre 
haladottabb növendékeivel 1919 febr. 2*án a 
Vigadóban tart ja meg a Hirlapirók Orsz. Nyug--
dijegyes. javára első nyilvános házi hangverse-
nvét. Jegyek csakis az intézet helviségébe» 
CÉrzsébetíkörut 40-42) 5, 4, 3, 2, 1 K árakbaa 
kaphatók. 

VIDAMsEST A ZENEAKADÉMIABAN 
E hó 29«én. szerdán esti félhét órakor vidám* 
ost Iosz a Zeneakadémián. A nagyszabású, ér<-
dekes és igen gazdag műsor keretében fellép* 
nek Gyárfás Dezső, Pufi Huszár Károly), ßo* 
ross Géza, Békeffi László, Kővári Gyula, Sza> 
lontai Ferike és még több neves fővárosi mű-
vész és művésznő. Tekintettel arra. hogy » 
nagy érdeklődést keltő est jegyei már jórészt 
elfogytak, ajánlatos a meglevő csekélyszám» 
jegv megváltása Bárdnál, a Zeneakadémián •* 
ft Nap kiadóhivatalában (Teréz»körut 5), 
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Szerkesztői üzenetek 
E rovatunkban készséggel válaszolunk 5 

*zinhézi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megörzét 
lére nem vállalkozunk. 

Két kis csitri. 1) Nem igaz. 2) 24. 3) Har. 
*ányi Zsolt. 4) 18. 5) Már szinre kerül. — 
Airajongö bakfis. 1) Rákóczisut 28. 2) Városi 
„Színházhoz. — Bakátsdér 2. 1) Életrajzát meg« 
találja a Színházi Élei 1918 nov. 3. (44) szá» 
mában. 2) Nem. 3) RoyaLszálló. 4) Elvált. 
M. 18. 1) Febr. 15«én. 2) A szerkesztőség. — 
Szirajongó. 1) Igen, nős. 2) Pozsonyüut 4. — 
Fekete bakfis. 1) 1890 febr. 2*án született, Ara« 
«ton. 2) Ref. 3) 5) Rk. 4) 39. — L. Károly. 
igen, játszott a Helyreasszonyban (Kada Elek 
darabjában) és a Harangban (Pásztor Árpád 
tépszinmüvében). 

Nóra. 1) Aradon született 1877»ben. 2) Ru» 
áolfítér 1. 3) Az utóbbi. 4) 5) Rk. — Cs. 
György. 2 évvel ezelőtt végezte a s^inAsz» 
kac'émiát. — Rajongó. 1) 1882«ben született. 

3) Házassága 19i 4 márc. 6«án volt Budapesten, 
H. Zs. 1) A szinlapon rajta van. 2) 3) 4) Igjn. 
Énekművésznő. Guthi Sománé, VIII., Rákóczi« 
tér 6. — M. Erzsike, Battonya. 1) A Színházi 
Mot kiadóhivatala utján megrendelhető. 2) A 

kérdezett színésznő Fodor Oszkárnál müko 
dik, Székesfehérvárott 

118>as előfizető. 1) 3) A jövő hónapban. 2) 
Van ilyen lap. 3) „Vidéki színházban", V i 
gyázó»dijat nyert. — H. Oszkár, Budapest 
Az illető szinház igazgatóságánál. — Stella 
1) Pihenőt tart. 2) Az utóbbit teszi. — Régi 
emlék kél szivemben . . . Az eleven ördög 
első előadása 1884 aug. 5»én volt a Budai Szin< 
körben, Csóka Sándor igazgatása a la t t A sze 
reposztása igy festett: iouüise hg = Balas*« 
Jenő, Hercegné = Ebergényiné, Hermine = 
Závodszky Teréz, Thibult Menelaus = Folli 
nusz Aurél, Letorieres — Pajor Emilia, Ponv 
ponius Mezey Péter, Desperrieres = Bo 
ross Lajos, Marianne = Réthy Laura. Feleky 
Miklós Igazgatása alatt 1885 augusztus 7«éis 
adták 50:edszer. Népszínházi premierje 
1885 dec. 16*án volt. 

Cupido. A pályázatot félreértette. — Hato-
dikos. Egy később megjelenő lexikonba» 
benne lesz. — V. Bözsi, Szombathely. 1) Elő-
fizetése febr. 28«án jár le. — K. E. H B. 1) 
Népszínháza. 8. a cime. 2) A szerzőtől kell 
kérni. 3) Nem vállalkozunk rá. — S. Johanna. 
Megkaptuk. — Pusztai lány. I) 39. 2) 26. 3) 
24. 4) 5) Elvált. — Skorpió. 1) Eltalálta. 2) 
27. 3) RoyalíApolló. 4) Rk. 

Temesvári bakfis. 1) Már hazajött Rigából. 

LLMANN 

met fűzők, küfSnfe* 
gességek műterme 

Telefon 171-15 

V L , N A G Y M E Z Ő - U T C A 2 8 

Brlllfisasolcaí, JT Wr«l, oaMM!, BfmwH! 
6kí :s-:íi *. i : V I . ' Î] iifig&. 

«m s»-#tieljr Rntl «»»•«.-«;•«:tr, », '• 
&fr&!?--3ite t 51. «aKîRï ieriu-'^ , v ű , — 
«Hatra Cei-sílt llgrfo:»!/ — IV, ici«» ê»tx> : !.. ,-r,a 

NAGY IViiHÄLY 
DROGÉRIÁJA Teíafon: 

i BUDAPEST, V., VÁCZI UT 4. 180-96 . 

Í \ k8zsí»ei hsztriselft* orstâço? usSvetségtaftk saara- dé-
sou szál lit úja. — Ill ii»K«rekf köt-

iîiC! vSs hiainrtiS-il elUkfit iianjr l ak tür i i 

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

® 'e*.g;jor&aJ4>an ©liauiaasij» & 4r. 
o fi.-î le ervdeii, tSwayojea ré4eu « 

SKABOPORM KENŐCS 
Nem pis«kií, feliem säo,.«£m! n. Prakst p l y * » « . . , « q 

i 6 IM!., osaládi Bdi>r IS kar. B a f o p e r v a kapkt 'é : 
s lürUi. MuaC gyógy síéi tfiriWao, Királr-a:» IS »m«. 
i TUikr.1 uegreudoléai e i n : 0 r . ITicsei 8 . üw«n»-«jre .£j -
j sue.tftia, Uj-Sr. — ,8k»6o(iK«'-rt<1Jegjrre fipf«ij»Rk ! 

FEUE® i c c i f i Ë î i K â i m m m SÂNBÛRJSÉ 
IiiSíóJi -t-kix ut 23 ut. I. <HS9.ec 
Rüigyclt a o.'iról h»js«:>yrlr r f -
iei elt&v<fUtä£i vMiaajuy«!. 

Talefoa 133—3Ï Tsleioa 135- 84 

] Budapest, Koronarer* 
] cegu./O. lU.Calttin-tgr 

•ufif aIvat ft üzt. 

Fióküzletek: Rákicai- í 
utS2, It. Bu<ii,Fé'ti,St \ 
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ízidő szerint nincs szerződésben. A nyáron 
Budán vendégszerepelt. 2) Nagyváradon. 3) 
Roboz Imre a Projectograph R. T. igazgatója. 
4) Elvált Ezidő szerint Fiúméban tartózko* 
dik. — leeres. A fia a Budapesti Színháznál 
•nüködik. — Jakab T. Tessék valamelyik szin» 
liáznál érdeklődni. — Csengő hang. Guthi So«  
alánénál, Rákóczúlér 6. alatt tessék kérdezős« 
ködni. — G. A. Arad. Igen, férjhez ment. 
Fedora és Olivia. Igen, szívesen válaszolunk a 
ftemselőfizetőknekN isv — G. /., M.'Sziget. Tes« 
<ék tőle megtudakolni. — H. Lajos, főposta. 
Csak ha érdekesek. — Kis árva. 1) 26. 2) Ber* 
ün. — Dor rit. 1) 24. 2) Vígszínház. — leuska. 
Géczy István, Orsz. Szinészegyesület, Baross» 
tér 9. 

Edzsike, Zerneszt. 1. Fedák, Németh Jó« 
/sef, Rátkai, Iatabár stb. 2. 8 év óta. 3. Igen. 
4. Meghalt. 

Komponista. 1. A társulat Nagykároly« 
» m tartózkodik. 2. Wiesmüller Mihály a kar« 
«ester. 3 25 tagból áll. 

G. M. Félreértelte. Szerepet kell választania, 
aem egy bizonyos szinészt. — Galeíta^mádó. 
Szintén. — Érdeklődő. Gárdos Kornélia, aki« 
sek a képét két hét előtt közöltük, nem a po» 
«onyi, hanem a kassai társulat művésznője. 
Ilonka, 1919. 1) Nincs. 2) Febr. végén. — M. 
M. 122. Életrajzát megtalálja a Színházi Élet 
í913 nov. 3«iki (44) számában. — K. Ella. Nem 

értesített bennünket. — Hivatalnoknő. 1) 4) 
38 2) 27. 3) Lendvai Lola. 4) Nőtlen. — Gróf 
Rinaldó. Meg kell próbálni. — Bátor leány. 
19(11 október 2*án született, 2nk éve működik 
a Belvárosi Színháznál. — 3 ceglJdi leány. 
Szívesen válaszolunk a nem*előfizetőknek is a 
Szinliázi Élet-ben. — Érdeklődő. Aradon szü* 
letett, .42 éves. — Remény. 1) Royal«szálló. 
2) Igen, eltalálta. 4) 60.0( 0 K. 

B. I. G. Kitűnő cikke, sajnos, nem nejünk 
való. Nem szeretjük olvasóinkat szomorú 
dolgokra figyelmeztetni — K. E. Roppant 
kedves de ezt saját magunkról szerénytelen« 
ség volna kiadni. — G. I onka. Nem szincszt. 
hanem szerepet kell választani. — N. 1. Nagy> 
várad. Nem közölhető. — Vadrózsa. 1) A 
Színházi Élet kiadóhivatala utján megrendel» 
hető. 2) Izr. 3) Rk. — Mara 1) 1886--ban 2) 
1884«hen született. 3) Az előbbi nőtlen, az 
utóbbi nős. — Actius. 1) Roboz Imre. 2) El«  
vált. 3) Igen, lel fog lépni. 4) Rk. 5) Évi 
34 000 K. 

G. Ilonka. 1) A pálya túlzsúfolt, nem kecseg-
tetjük semmi jóval. 2) Hidegkútiét 51/b. -
Kíváncsi. 1) „Mojszi". 2) , Böterfláj". 3) Nőt 
len. — Érdeklődő. 1) 36 2) Igen. 3) Párisim. 1 
4) Még nőtlen 5) Rk. — Larissa. 1) 1908«ban 
végezte a szinészegyesületi iskolát Első fel. 
lépése Kassán volt Komjáthy János igazgatónál 
u. e. év dec. 25=én, Bernstein „Izrael" c. drá= 

I p j i J I U N N Ê i r ü 
? M—Jr ~ «z a i i i t o t e 

ponszyoift é»  
kfllCule; »<»-

j«m Itt* 
án>k 

mellett. V. Honvíd-
utoa 38. es. Vlg-
fizinbàesal seembca 

H a i s z í S a k a f 
v é g l e g eltávolít t í a e í i . W a í s c í 
kozmetikai intézete. Minden-
nemű szépsé. hibák k e z e l e s a 

«sep öeí ávoin&s, ia-\cok kisimítása, arcgözöiés e s aromasszás 
»3t&aye* bérleti) «a. B u d a p e s t . V i l . , A l m á s s y - u t c z a 3 . 

NűkeiivelSk részére 
aktuális tréfák 

Karinthy, Harsányi, Gábor Andor, Kóvári stb. 
Megrendelhetők a Színházi É3eí kiadoh va* 
ta íabin. I . s roz^t, 10 darab ára K 5 .—, 
II. sorozet , 10 darab ára K 6 . — , az ősszeg 
előzetes beküídése eífenében bérmentve 
azonnal megküldi a kiadóhivaiai . Buda-
pest, V I l . ker., Erzsébet-körűt 23. szára-

K ÖLGYFOBRÁSZ-TEREM 
Keimosas, ondolalas, fosQlémel együtt i 
K 3.- , Erői ondolA! e fésüléssel együtt: 
K a. Manikűr. — Káday-utea 8. anám. 

A szépség 
művészete 
Az ára 8.80 korona, 
portó fcöhsóg 50 iill. 

o i m f l k ö n y v m i n d e n k o 
m e i U a l l i f r d - e n t e l v i 
l á g o e i r . K a p h a t ó a 8 s i n 
h a a i Jj l .e t o o t j á b a ü , V J 2 
E r z s e b e t - I t ő r u t 'A-f. » 2 í m 

Művészek 25% engedményben részesülnek a 
MERKUR KELMEFESTŐ GYÁR-
nól, Budapest, VII. ker.. Dohány-utca 94. szóm 

r* 
MIKOR ELŐFIZET 

! (Színházi é l e t 
! er. utalványon renddje 

ícejf kotta- és könyv-
fzükxéjjieíét a„SzÍílbáí! 
Etei"-nél. Kiadóhivata' 
trzsébet-kőrut 29. sx. 

RE 

V 

I X I S Z Í N H Â Z F É L E T " B E K Ö T É S I T Á B L Á J A ! 
S^k^iiitó piro* vfeSço« ù iHtéikífc mbíLa a ktadííifcraüífcaa. K 6 50 ártma Parié 6f Wlír. Ejv rgk!ya«;>os 2 lílh KU!; fro | 



SZÍNHÁZI ÉLET 

h a n g s z t c r A R U H A Z N A o 

Budapest, József-körut 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18. 
Beszélőgépek 200—1500 K-ig. 
Telefonszám : József 35—92 

Nagy fényképes hangszer- és lemez-jegyzék ingyen I 
oooooooooooooooooooo Telefonszám : József 35—92 

Ha igazán kellemesen 
akar mulatni 
hozassa meg a most legújabban megjelent 

" Ú J V Á R I T E L E F O N Á L " 
cimü kétoldalas, tréfás, kacagtató hanglemezt. . A r a : Hat darab ó c s k a lejátszott 
hanglemez. Ezen lemez pénzért nem kapható. Újvári Károly ezen lemezen ugyan-
csak megkacagtatja a hallgatóit. Elejétől végig holtra nevettető I Kizárólag csakis 
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«iájának fő női ezerepében. 2) Vendégszerepel. 
Darwin. 1) Koronahercege. 3. 2) Ugyanott 
meg lehet beszélni. 3) A Színházi Élet most 
megjelenő almanachjában megtalálja. 

Nagybánya. Erzsébefckörut 13. — H. S. 17/» 
pest. A Szinészegyesiiletnél nyilvántart ják, 
feltéve, ha annak a tagja. — Mefisto. 1) Az 
tslőbbi üzenet önnek is szól. 2) Cime: András«y» 
ati Szinház. D. Adrienne, Szeged. 1) 2 hó» 
»apja. 2) Nem színésznő. — H. S. 1) Az előbbi, 
«niután e műfa j régibb. 2) Szintén. 3) Ez már 
•ttól függ hogy milyen a müve. — H. I. Fel» 
fogástól függ. Szakértőnek egyik se nehéz. 
fizetés. 1) Most is van fizetése; évi 36.000 K. 
I) Szinten. 3) Izr. — Irma. Ilyen nevü szinész 
•lines a hivatalos kimutatásban. — Rózsi. 1) 
56. 2) Igen. — P. imádó. Rákóczisut 51. — 
Zsuzsi, Pozsony. 1) 4) Beküldheti. 2) Az 
«äöbbi. 3) 1 éve. 5) Csak budapestiről. 

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

SZÍNHÁZI KÉPREJTVÉNY 

* « s z í n h á z i é l e t » 
ujlâvelszdlapiorozàta 

GyÖ yüi U s*t p felölelek »M íjd a Vica" 
„Ujó UinaMó" ta a. «iyereksainhá« 
tasiiúroh A 20 daiabból st.lo sorozat 
ira tf Koionn, port" > 0 1 ' 6 íili><, 

1 # 
Rejtvényünk helyes megfejtői között három 

dijat sorsolunk ki. 
I. dij: egy magyar iró színmüve. (E héten 

Lengyel Menyhér t : Sancho Panza c. müvét 
sorsoljuk ki.) 

II. dij: egy művészi arckép (E héten Rózsa-
hegyi Kálmán fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij: egy kotta. 
A Színházi filet 34k számában közölt betű 

rej tvény megfejtése: „Fejtörő Balázs." 
Helyesen megfej tet ték 493san. Lakatos 

László Fér j és feleség c. müvét Ingusz Imre, 
V., Visegrádiéi. 17; 

Simonyi Mária fényképét Dankó Böske, Er» 
zsébetskörut 8 , III., 9. és a kot tát Erdős Fe« 
renené, VII., Szövetségmtca 22 nyerte el. 

Hajszálakat 
ftflll All f A S t l Vfl u>zn< í'«é»e(« ii'ráuj-Ht 'lS. I. am. 
rULUii l JHIlULiH BPsiStii i-Ma. Vmlan addigit Icialm»] 
. niRA(!3.E" iiaJeltáTsIitówcr fmSilíiildéM ntanitáss*!. — 
Aj'eápulita. össmes wsCfO'ghibfcf t w l i u , >íniutlc«irtiii 

as Ui'.Vn hiwIâ xtdfiKfCok, a1» S3 korona.— P -uder. 
#itlá 20 k<> ooa. - Hajuürew ö SO kon.i«. — Halle« $ 
í-S fcvroaa. Illat- és s-.íyilCci.-rck. CSt<j«i>u(«l#sre Tálam. 

M e n j ü n k a » n j j á a l a k l t o t t éa 
p a z a r e l e g a n c i á v a l b e r e a r i a r o t t 

FIGARO BAR 
TÉL! KERT'ÉTTER E M B E 

Veií 
Slaiahardt-Ba'alí 
VájJ.,RáM«' át 83 
Tolefsa : 
Jőzmí 21 -16 

Naponta Toll K.roly 
haügver»e jei. i .ej 
intimebb mulató. L«g-
finomabb baritaîok 1 
Elsőrangú étterein 1 

Taia'donos : 
Hajnal E. M l á a 

WERMES IRÉN SSSÄ* 
™ IV., Vác i -u tca ô i. a m . T a ' a f o n 1 5 0 - 8 7 

MEGJELENTI MEGJELENT! 
a "Színházi Élet" Évkönyve, a 

MŰVÉSZET» 
A L M A M A C H 

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

As eimultév művészetének egyei-
!en ősszefoqlsló löriénele. Szín-
ház, irodalom é» a művészei 
minden éga képviselve van a 
könyvben. :: Novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók tollá-
ból, rajzok, fotográfiák slb. aíb. 

10 K A vaskót 
kötél ára: 

Kapható minden kCnuvkereshedéz btn 
és tőzsdében. Megrendelhető a Színházi 
Elet boltidban (Erzsébet-kőrut 29. tz.) 

régebbi évfolyamai m^grenciaihetők a 
kiadőhiaaiatban, Vit. Erztébet-körut 29 

„UjMkfUn:* > *«r.yT*i»df> tt »jnœ4» «.. teáij)»«. 






