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Sokszor, nagyon sokszor láthattátok Julikát, 
az engedelmes, tudatlan, gyöngéd kis paraszt-
cselédet, aki a szeretet hőseinek rózsaszín 
tüzét rejtegeti viruló szivében. Láthattátok a 
tűzhely mellett, a mások tűzhelye mellett, amint 
este, a fáradtságtól lankadtan merengett egy-
szerű események megfejthetetlen talányain; 
a megpiszkált tűzbe bámult s állatian őszinte 
gyerekszeme ismeretlen vágyak, elérhetetlen 
messzeségek csodatüzét verte vissza ; a szeme-
tesládára ült s valami kezdetleges dalt dúdolt, 
mert egy távoli férfiarc az élet zenéjét lopta 
a vérébe. És felugrott, alázatosan sietett a 
szobátokba, amikor a nevét kiáltottátok, hogy 
szolgálja odaadással a kényelmeteket. 

Cseléd volt Julika, egy arc az arcok soka-
sága között, a konyhában, az utcán, a ligetben, 
vasárnap esti lampionos vendéglők sörszagu 
vörös asztalteritői mellett. Mindennap láttátok 
és nem vettétek észre. Dobáltátok, mint egy 
idegen csomagot és sohasem néztétek meg, 
mi rejlik benne. Ő nem tudott beszélni s ti 
azt hittétek, hogy nincsenek titkai, a lelke is 
néma, mint az állaté. 

A költő látta meg. Felszedte a szemétről, 
mint à kidobott gyémántot és megragyogtatta 
előttet^c, lássátok. 

Valamelyik este láttam újra, a Vígszínház 
színpadának fényözönében, két költő : Molnár 
Ferenc és Varsányi Irén jóvoltából, Liliom-nek, 
az őszinte és ártatlan csirkefogónak oldalán-

Ez a Julika, a Liliom lilioma, csak egy a 
sok közül. A lelke tisztábban, érthetőbben 
tündöklik, mint a többié, mert a költészet forró 
páráiban fürdött hófehérré. De alaktalanabbul» 
s alakosabban, festékszagu karton-réklijében ott 
rajzott mindig a szemetek körül. Némán viselte 
testében a fejlődés boldog titkát és a cselédi 
sorsot s azt hittétek, hogy egy világ választja 
el tőletek, iskolák és szalonok neveltjeitől. 

5 íme, itt sincs sok szava. A cselekedetei beszél" 
nek. De amit artikulátlan élete elárul, az a 
megfellebbezhetetlen, költői igazság lángjával 
lobogtatja a vádat: hazugság volt az ur és 
szolga ellentéte. Nem igaz, hogy a kétféle 
születés kétféle lelket jelent. Nem igaz, hogy 
a finomság, a gyöngédség, a hősi szeretet, a 
lelki erények kulturcsodája a selyemmel bélelt 
ágyak kiváltsága. Minden ember ugyanaz az 
emberanyag. Tele van jóval és rosszal. Dob-
játok a szegénységbe és butaságba, akkor 
szennyeset mutat. Adjatok fényt, levegőt, 
könyvet, szabad, szép életet neki — s ugy 
bukkan ki — isteni szive az élet sötét zavará-
ból, mint ahogy Julika bukkant ki, a költészet 
:télő fényében az eltapsolt Julikák milliónyi 
tömegéből. 

A régi, elátkozott társadalmi rend malom-
köveket hempergetett egész — alávetett — 
szabályok fölé, hogy fel ne fejlődhessenek, 
maradjanak a legteljesebb igénytelenségben, 
görnyedő szegénységben, hogy külső jele legyen 
szegény és gazdag különbségének. Nem engedte 
meg a tömegeknek az öntudatra ébredést. Fel-
mérhetetlen lelki és szellemi kincset ásott el, 
azzal a hazug ürüggyel, hogy csak a született 
urnák van hajlama, joga a nemesebb életre. 

Mikor Julika először jelent meg a szalonok 
lakói előtt, nem értették a mondanivalóját. El-
hessegették a szinpadról. 

Ma már mindenki megérti. Julika azért jött, 
hogy az eddig szolgaságba nyomorított lelki 
kincsek és jogok tengernyi tömegét szabadítsa 
fel. Egy szemérmes és csöndes kézmozdulattal 
az előítéletek sziklaóriásait simította félre. 
Előttünk : a szemek milliói, amelyek mind-
mind ragyogni fognak attól az emberjavitó 
kulturától, amelyből eddig ki voltak rekesztve, 

Julika áldott a te jóságod és áldott a te 
méhednek gyümölcse : a jövő. 
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Ha ismét megszólal 
a harang 

A nem leplezhető, rohamos vénülést 
jelenti, ha az ember már csak az em-
lékei iránt tud igazán felmelegedni. A 
jövőben már nem bizakodunk, nincs 
mit várnunk, lendülni, repülni nem tu-
dunk, tehát .ballagunk visszafelé, elő-
szedjük a mult élményeit, embereit, 
szeretjük, magasztaljuk azt, ami volt, 
önző igaztalan túlzással, gyakran a je-
len rovására is. 

A mult héten — hosszú szünet 
után — színházba mentem, A corne-
villei harangok bemutatójára. A zene-
kar első hangjaira már valami megille-
tődés vett erőt rajtam, s miközben él-
veztem a Királyszinház kitűnő gárdájá-
nak produkcióját, gondolataim elkalan-
doztak a messze múltba, az én fiatal-
ságom, az én színházi életem idejébe 
és hálés meghatottsággal gondoltam 
azokra, akik — legalább számomra — 
a magyar operett fénykorát jelentették, 
akik belém plántálták a zene, a szinház 
fanatikus szeretetét, akikhez a kortárs, 
a barát, a közös fiatalság kötelékei füz-

Király Szinház. „Cornevillei harangok" II. felv. 

nek. Együtt voltunk fiatalok, vidámak, 
elmések, bohémek s joggal mondhattuk 
mi is Serpolettel : 

Tekints ide : tekints oda, 
Eg-y sincs köztönk ostoba . . . . 

(P*pp felv.) 

Képzeletem odavarázsolta a karmes-
teri székbe Konti József kedves satyr-
arcát, nagyszerű temperamentumát, 
amelynek szuggesztív ereje magával 
ragadta ugy a színészt, mint a közön-
séget. 

A kedves, tehetséges és szép Lábass 
Juci helyén Blaháné jelent meg elra-
gadó mosolyával, aranyos jókedvével, 
csodás dalolásával. Legnagyobb, leg-
magyarabb szinészegyéniségünk volt 
ő. Talán nem tanult semmit, de tudott 
mindent és ahogy tudta, ahogy csi-
nálta : legszebb kincse és emléke marad 
a magyar színjátszásnak. 

Az igazi, tökéletes, francia Serpolette 
Pálmay Ilka volt : megtestülése a köny-
nyed, pikáns gráciának, a pajkosság-
nak, a nőies bájnak. Minden mozdu-
lata, szava, pillantása ellenállhatatlan. 
Heléna, Lisbeth, Nitouche, Kertészleány, 
Niniche, Pillangókisasszony — ki tudná 
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LATABÁR ÁRPÁD — A biró 
Király Színház. „A cornevilíei harangok." 

elfelejteni az „aranyos Ilus" remek ala-
kításait r 

Ráíkav, Király és Nádor is kétségte-
lenül sokkal jobb klasszikus művészek, 
mint elhunyt elődjeik : Együd, Soly-
mossy és Kápolnai voltak. Mégis lelki, 
szükségét érzem, hogy kegyelettel em-
lékezem meg róluk, akik először szó-
laltatták meg Planquette örökéletű me-
lódiáit. Garmaine a régi időben nem 
számított primadonna szerepnek. Kosáry 
Emmy azzá tette. Megjelenése, finom 
egyénisége és ragyogó énekművészete 
tökéletes harmóniában érvényesültek. 

A közönség, hát bizony az is más 
volt régen. Milyen volt? Elfelejtettem. 
Az ujat, a jövő közönségét nem fogom 
már elfelejteni. M. M. 

Ariadne Naxos szigetén 
— AZ OPERAHAZ ÚJDONSÁGA — 

Strauss Richárd eddig előadott színpadi 
művei között az utolsó, az „Ariadné Naxos 
szigetén", uj, teljesen operaszinpadra való 
átdolgozásában 1916 október 4-én került be' 
mutatóra a bécsi Operaházban és kevéssel a 
nagysikerű premiér után a budapesti Opera* 
ház is biztosította magának az előadás jogát. 
Közel két éve készül már az Operaház a leg» 
ujabb Strauss-opera bemutatására, de küllő 
és technikai nehézségek mindeddig késleltet« 
ték. Különös, szinte végzetszerű jelenség, hogy 
az „Ariadné Naxos szigetén" csak most és 
épen most, a magyar proletárdiktatúra dia-
dalmas korszakában kerül nálunk bemuta-
tóra. Ez az opera ugyanis kegyetlen guny, 
maró szatira a burzsoá művészpártolás túl-
kapásai ellen, a parvenü Ízléstelenség és értel-
metlenség őszinte leleplezése az egész. Es ezzel 
sajátságos aktualitást nyer nálunk az Opera-
ház idei első bemutatója, minden mély ét 
komoly művészi értékén felül. 

Az „Ariadné Naxos szigetén" cimü opera 

FEDÁK SÁRI — HORVÁTH KÁLMÁN 
A wFehér Anna* régi előadásáról 
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keletkezése nyolc évre nyúlik vissza, ama 
időkbe, amikor Strauss előző operáját, a 
nálunk is jól ismert Rózsalovag-ot Drezdában 
bemutatták. A rendezésnél akkoriban Reinhardt 
Miksa segédkezett a két szerzőnek, Srauss 
Richárdnak és Hofmannsthal Hugónak, akik 
ekkor elhatározták, hogy lekötelezettségüket 
a berlini színházigazgatóval szemben művészi 
értékben fogják leróni : darabot irnak a 
Deutsches Theater számára. A terv az volt, 
hogy Hofmannsthal modern színpadra dolgoz 
át egy régebb vígjátékot, melyhez Strauss 
kísérőzenét fog írni. A választás Molière-nek 
„Az úrhatnám polgár" cimü vígjátékaira esett, 
amelybe a szövegiró táncokat és dalokat irt, 
a végére pedig, ahol annak idején a XVII. szá-
zad Strauss Richárdjának, a nagy Dullynek 
apoteozisos balletje, a „Ballet des Nations" 
szerepelt, egy kis opera került „Ariadné Naxos 
szigetén" címmel. Hz a tárgyválasztás sem 
volt minden történeti érzés híján való. Az 
Ariadne'téma a legrégibb az operaszínpadon, 
az első operák egyike, Monteverdié, 1608-ban, 
Ariadneról szól és a XVII. században általá-
ban nagyon gyakoriak voltak az Ariadne-
operák. A vigjáték és az operaelőadás között 
az volt az összefüggés, hogy moszjó Jourdain, 
az .úrhatnám polgár", a meggazdagodott 
burzsoá, parvenü gőgjével egy fiatal kompo-
nistánál operát rendel meg, melyet azután 
saját palotájában elő is adat. Nehogy azon-
ban a vendégek túlságosan unják magukat a 
komoly operaelőadás alatt, Jourdain ur olasz 
komédiásokat is hozat, majd, hogy pontosan 

lehessen kezdeni a tűzijátékot, elrendeli, hogy 
az operát és a komédiát egyszerre játsszák el. 

A két szerző hozzáfogott a dologhoz, munka 
közben azonban annyira bővült a zenei 
anyag, az operai elem annyira túlsúlyra 
emelkedett, hogy a darabot Reinhardt szín-
házában már elő sem adhatták. Stuttgartban 
mutatták be 1912-ben és a sikeres bemutató 
után több más operaszínpadon is előadásra 
került. Az a körülmény azonban, hogy az 
opera előtt el kellett játszani Molière egész 
vígjátékát, megnehezítette a darab népszerű-
ségi lehetőségét, mert kevés olyan színház 
van, amely egyformán jó drámai és operai 
együttessel rendelkezik. Hofmannsthal ezért 
Strauss részére átdolgozta az operát olyképen, 
hogy a Molière-darab lényegét egy operai 
előjátékba sűrítette, melyet azután az „Ari-
adné" előadása követ. Jourdain és vendégei 
most már nem jutnak szerephez. A cselek-
mény szinhelye Bécs lett, a barokk-időkben 
„A rózsalovag" korszakában és a házigazdá-
ról csak ugy beszélnek, mint „Bécs leggazda-
gabb emberé"-ről. Ebben az uj formában a 
bécsi operaház mutatta be elsőnek az „Ari-
adne"-t, mely most a bécsi átdolgozásban 
került bemutatóra nálunk is. 

A szövevényes, bár csekély cselekményü 
szövegkönyv nélkül, melyet Harsányi Zsolt 
költői készséggel és művészi tudással ültetett 
át magyarra, nehéz megérteni, mit akar a 
költő és mit fejez ki Srtauss zenéje. Az elő-
játék, melynek alcime „A zeneszerző", a bécsi 
magyar hazába viszi a nézőt. Mély, alig bu-

Király Szinház : „A cornevillei harangok" 
III. felvonás 

(Papp /elv.) 
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turozott és nem nagyon világított terem tárul 
fel előttünk, melyben kárpitosok és munká-
sok épen a háziszinpadot állítják fel, a szín-
pad előtt pedig az esti ünnepi előadás sze-
replői gyülekeznek, jönnek, mennek, készü' 
lödnek. Az operaelőadásért a házigazda meg' 
bízásából a zenetanitó rendezi, aki fiatal ta-
nitványának „Ariadné Naxos szigetén" cimü 
operáját akarja bemutatni. A zenetanár 
azonban közvetlenül az előadás előtt értesül 
arról, hogy gazdája olasz komédiásokat is 
hozatott vendégei szórakoztatására. Nem is 
tudja, hogyan közölje a komponistával a le-
sújtó hirt, hogy a komoly opera után olasz 
színészek fognak mókázni a színpadon, de 
közben már ujabb parancsot hoz a hopmester: 
az olaszok nem az opera után, hanem az 
operával egyidejűleg lépjenek fel ! 

Felvonulnak az előadás szereplői, egyfelől 
a primadonna és a tenorista, akik az operá-
ban lépnek fel, másfelől az olasz komédiások, 
Zerbinetta, a kedves, szabadszáju szubrett és 
társai, Harlekin, az otromba Brighella, a vén, 

gonosz Scaramuccio és az öreg Truffaldin. 
A komponista is itt van, még utasításokat 
akar adni az énekeseknek és megdöbbenve 
értesül a parancsról. Kétségbeesésében elhatá-
rozza, hogy inkább elégeti operáját, semhogy 
ilyen csúfságnak tegye ki, de a zenetanitó 
szavai észretéritik : hiszen akkor elvész az 
ötven arany, amiből most félesztendeig élnie 
kell. Keserű lemondással egyezik bele a vál-
tozhatatlanba és nekifog az operája megrö-
vidítéséhez, hogy az előadás a kitűzött időre 
véget érjen. 

Az előjáték után következik az előadás. 
A szinpad most már a bécsi kastély színpa-
dát jelképezi, melyen hosszabb zenekari be-
vezetés után megkezdődik az „Ariadné Naxos 
szigetén" cimü opera. Minős király lánya, 
akit a labirintusban véghezvitt dicső csele-
kedet után Theseus megszöktetett, elhagyot-
tan siránkozik Naxos szigetén. Nimfák, a 
természeti erők személyesitői veszik körül 
és részvéttel hallgatják panaszos jajveszéke-
lését. De hallgatják Zerbinetta és társai is, 

A fiatalok 
1. Varsa Gyula. — 2. Lencz; Hedda. — 3. Bérczy Ernő. — 4. Flittner Rózsi. —"[5. Lukács Béla 

6. Mészáros Paula, 
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akik a nézőtér felöl osonnak fel a színpadra 
és elhatározzák, hogy megvigasztalják a ne-
mes hölgyet. Énekelnek, táncolnak Ariadne 
derítésére, a négy férfi pedig közben hevesen 
udvarol Zebinettáaak, aki valamennyit hite* 
geti, de igazában Harlekint részesiti kegyei' 
ben. A vidám játék azonban nem vigasztalja 
Ariadnét. Észre sem veszi az olaszokat, akik 
balsikerük után elosonnak, hogy zavartala-
nul folytatódjék az opera. A nimfák egy ifjú 
közeledését adják hirül. Ariadne figyel. Már 
fel is csendül Bacchus hangja, már előtte is 
áll az ifjú Isten, kitől a halált várja és aki 
a szerelemben való feledést hirdeti. És Ariadne 
hallgat a szóra, Bacchus karjaiban megtalálja 
a gyógyulást, a feledést, ami olyan, mint a 
halál. Az összeölelkező pár fölé baldachin 
borul és a kiváncsian odalopózó Zerbinetta 
diszkrét mosollyal siet el a szinpadról. 

Ennyi az egész. Ehhez az apró részletekre 
finoman kidolgozott barokkos meséhez vég* 
telenül finom barokkos zenét irt Strauss Ri' 
chárd, akinek az olasz commedia dell'arte 
előadásnál alkalma nyilik burleszk kómikai 
elemek belevegyitésére is. Strauss Richárd ta-
Ián még sohasem irt annyira szivvel és sziv-
bői muzsikát, mint ez alkalommal. A leg' 
tisztább lirát, jóhangzáson, szépségen felépülő 
zenét szólaltat meg. Muzsikálnak a hangszerek 
és teljes őszinteségében bontakozik ki az éneklő 
valóban éneklő emberi hang minden varázs-
latos szépsége. 

Az Operaház nagy gonddal és körültekin' 
téssel hozta szinre Strauss uj operáját. A zenei 
betanítás nehéz munkáiát Kerner István fő-
zeneigazgató végezte, akinek dirigensi pálcája 

éltető lelke az egész előadásnak. A színpadi 
beállítás stilusosságáért ZádorDezsőt illeti teljes 
elismerés, aki a rendezés finom munkáján 
kívül a zenetanár szerepében kitünö baritonját 
is érvényre juttatja. Zerbinetta exponált és 
nehéz szerepében Sándor Erzsi pompás kris-
tályos hangja arat diadalt. A modern opera-
irodalom e fortélyos nehézségű koloratur-
szerepét játszi könnyedséggel énekli. Ariadne 
lamentációit Záborszky Ilona énekelte nagyon 
szépen és bensőségesen, Bacchus Környei Béla. 
a szerep bécsi kreálójának diadalmas tenorján 
szólalt meg, Gábor József a tánctanító, Farkas, 
Szügyi, Szende és Déri pedig az olaszok együt-
tesében tették teljessé a sikert. A komponista 
rokonszenves, költőien megérzett szerepében 
Marschalkó Rózsi nyújtott énekben, játékban 
vonzó produkciót, a három nimfát Maleczky 
Bianka, Basilides Mária és Hajdú Ilona szemé-
lyesítik, az előjáték kisebb epizódszerepeiben 
pedig Schmitt Rezső, Toronyi Gyula és Kálmán 
Oszkár nyújtanak kitűnő alakításokat. 

Hogy az uj Strauss-opera későbbi előadásait 
biztosítsa az Operaház, több szerepet kettősen 
osztott ki. Ilyen módon legközelebb ujabb 
premiérre lesz kilátásunk, amelyen Ariadne 
szerepét Sebők Sári, Bacchusét Miller Vilmos, 
a nimfákét Halász Gitta, Czcisberger Mária és 
Ambrus Eielka, a komponistáét pedig Havas 
Gyöngyi fogja énekelni. 

A dal az egyedüli beszéd, melyet minden 
nép megért. 

Szoyer Ilona. 

A fiatalok 
1. Szálkái Sári — 2. Lux Margit — 3. Kőváryné Takács Ily. 
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R i p Irta: KARINTHY 

— A szerkesztő elvtársat keresi. 
— Kicsoda ? 
— Bizony a nevét nem tudom . . . de volt 

itt vagy öt héttel ezelőtt, az a szakállas.. . 
— Szakállas ? 
— Aki a kéziratokat hozta . . . a z t á n a szer-

kesztő elvtárs azt mondta neki, hogy menjen 
vissza és aludjon tovább . . . 

Ahá, tudom már. Rip mester, akit egy évvel 
ezelőtt, én boldogtalan, azzal küldtem el, hogy 
gyűjtsön témákat, ötleteket és jelentkezzék, ha 
van valami. . . aki aztán elbujt egy évre a 
gellérthegyi barlangban és öt héttel ezelőtt meg-
jelent nálam kuplékkkal, színdarabokkal, jele-
netekkel, amik részben Vilmos császár apoteó-
zisát zengték, részben a németek bevonulását 
Parisba, részben a hadikölcsön sikerét, részben 
Hindenburg győzelmét. . . és akit egy időre 
visszaküldtem megint a barlangba. Ugy látszik, 
előbujt megint. Essünk tul rajta, bejöhet. 

— Alázatos szolgája, szerkesztő ur. 
— Csak elvtárs. Parancsoljon, kedves Winkler 

elvtárs. Mi jót hoiott ? 
— Hát kéremalássan, rájöttem, hogy múlt-

kori látogatásommal egy kicsit felsültem. Na-
gyon komolyan vettem egy év előtt adott ta-
nácsait, tulsoká gyűjtöttem az anyagot, közben 

elévült sok témának az érvényessége. Mikor öt 
héttel ezelőtt elmentem innen, elolvastam egy-
nehány újságot és tájékoztam magam, hogy 
mit vár most a világ egy magamfajta szerény, 
de szorgalmas irói lángésztől. Hát bizony, ked-
ves szerkesztő ur, köztünk szólva, disznó egy 
világ volt ez a háborús világ, azzal a sok 
csirkefogó hadvezérrel, meg hadiszállítóval, akik 
egymásra uszították a szegény népeket. Nem 
is értem, hogy akadhattak lelkiismeretlen irók, 
akiknek volt képük dicsőiténi ezt a gyalázatos 
vi lágot . . . Nekem épen elég volt belőle. El-
olvasván a lapokat, elhatároztam, hogy alkal-
mazkodni fogok azokhoz az uj eszmékhez, amik 
hosszú visszavonultságom alatt diadalmasan 
meghódították a világot. Visszamentem a bar-
langba, vittem magammal öt hétre való kenyér-
jegyet, azt majszolgattam és közben elkészültem 
néhány dráma és vígjáték vázlatával, melyek 
mind a szegény emberek dolgával foglalkoznak 
és amelyeket most lesz szerencsém bemutatni. 

— Tudniillik, kedves Rip elvtárs . . . 
— Csak tessék várni. Itt van mindjárt az 

első. Ezt kérem, ha megírom részletesen és elő-
adják, minden tisztességes ember azt fogja 
mondani : igy kell beszélni, az már más. Eb-
ben kérem, nem holmi nagyképű hadvezérről, 
gyilkos és vérszomjas királyról van szó, ami-
lyenekről ezek a régi irók irtak . . . Ebben csupa 

URAY TIVADAR - K. SOLTI HERM1N — KIRÁLY ERNŐ iHenry márki) 
BUTTYKAY ÁKOS : 

A Király Szinház udvarán HA cornevillei harangok" ^főpróbáján, a 
II. felvonás után \(Papp felv.) 
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szegény, de becsületes ember van . . . A fő hőse, 
kéremalássan, egy derék munkásember, aki a 
két keze verítékével dolgozik, de annak aztán 
meg is van a látszatj« - . . Eleinte a arvárban 
dolgozik csak, de szorgalmával és tisztességes 
munkájával felküzdi magát, egy kis műhelyt 
vezet, a műhely szépen fejlődik . . . egyre na-
gyobbodik . . . végre gyár lesz belőle, ami az 
egész országot ellátja a szükséges alkatrészek-
kel, kéremalássan és ennek a gyárnak az igaz-
gatója és tulajdonosa ő, a becsületes és szor-
galmas munkás, nem holmi komisz uzsorás 
hadimilliomos, mint a régi világban.. . 

— Azazhogy, kedves Rip elvtárs, csak-
hogy . . . 

— Azt hiszi, ez túlságosan merész, ezt nem 
veszi be a közönség, amelyik még hozzá nem 
szokva a régi világhoz. Hát egy kis merész-
ségért még nem megyünk a szomszédba. Van 
egy másik témám, az még sokkal merészebb 
azt talán még meg se ér t ik . . . Abban, kezit-
csókolom, egy koldusról van szó, egy szegény,. 
nyomorult koldusról, akár tetszik, akár nem 
Ez a koldus az uccasarkon koldul, de egyszer 
aztán talál egy sorsjegyet . . . Nem is törődik 
vele, csak ugy véletlenül elteszi, meg is feled-
kezik ró l a . . . Na mér most olyan meglepetés 
történik a második felvonásban, amiről nemi 
is álmodik a közönség . . . Hiába töri a fejét, 
szerkesztő ur úgyse találja ki, inkább meg-

RÁTKAI MÁRTON (Gáspár apó) — LATABÁR ÁRPÁD (A biró) 
Király Színház : ,,/4 Cornevtllei harangok" 

(Angela /elv.) 
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mondom . . . A sorsjeggyel megnyeri a főnyere-
ményt, a szegfény l oldus, a főnyereményt négy-
százezer koronát, szerencsés esetben, a hatszáz-
ezer koronás jutalomdijjal I Na, mit szól hozzá ? 

— Nagyon szép, azonban . . . 
— Megnyeri bizony, mint a pinty, menten 

vásárol rajta egy kastélyt, kacsalábon forgót, 
elveszi a babáját, ugy él, mint a kiskirály.. . 

— Jó, jó, evvel azt akarom mondani . . . 
— Hogy tulmodern a téma ? Ugyan kérem, 

szerkesztő ur, maga még mindig nem tud bele-
törődni az uj világba. Hát akkor mit szólna a 
harmadik témámhoz, amibe egy közönséges 
munkáslányról van szó, aki nem is sejti, mennyi 
fény, pompa és öröm van a világon. Hát a 
munkáslány egyszer énekelgetve megy haza 
az uccán. Egy automobil ballag épen arra, 
abban ül egy dúsgazdag gyáros . . . Meghallja 
a lány hangját és felfedezi, hogy egy nagy-
szerű énekesnő lenne belőle . . . Kiszáll az 
autóból, felveszi a szegény, de becsületes 
munkáslányt, kiképezteti a hangját, berendez 
neki,sajátmagának egy tizenkétszobás,gyönyörű 
lakást az Andrassy-uton, vagy a villa-negyed-
ben . . . hires énekesnőt csinál belőle, akihez 
csak ugy dűl a pénz, meg a siker, meg a . . . 

— Nézze, kedves Rip elvtárs, azt ajánlom 
magának. . . 

— Hogy ne beszéljek olyan sokat, hanem 
fogjak hozzá és irjam meg ezeket a nagyszerű 
és modern témáimat? 

— Nem egészen. Hanem, hogy menjem vissza 
még egy kicsit a barlangba és aludjon még 
egy kicsit tovább. De útközben vegyen meg 
a sarkon néhány kis füzetet a szociális ter-
melésről . . . aztán majd legközelebb legyen 
újra szerencsém. 

A BUDAI SZÍNKÖR MEGNYITÁSA. Május 
elsején nyilik meg a budaiak kedvenc színháza, 
ünnepi előadással. Szinre kerül Nestroy 5 képes, 
zenés és látványos életképe : Lumpdcius Vaga-
bundus vagy a Három jómadár. Kitűnő szerepe-
ket játszanak Nagy Imre, Szakács Árpád, Kabos 
Gyula, Korner Rezső, Sándor Méta, Urai Lili. 
Az előadás keretében hangverseny és kabaré is 
lesz, melynek keretében föllépnek : Székely 
Ilonka, Lakatos Ilonka, Sólyom Janka, Neményi 
Blanka és Fenyves Gábor. A két első a budai 
közönség régi kedveltje. 

Színészek nagygyűlése a régi képviselőház üléstermébe 
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372ag a csati tudja 
INTIM PISTA, kik szerződtek a Belvá-
rosi Színházhoz ? 

— Persze, hogy tudom. Négy nagyszerű 
uj tagja van a Belvárosinak. Az egyiket 
már jól ismerik az utóbbi napokon tör-
tént szerepléséből. Simon Jolánnak hivják, 
Kassák Lajosnak a felesége és a Ma által 
propagált művészeti iránynak a reprezen-
tánsa a színpadon. 

— A többi három ? 
— Azokról is beszélek. Az egyik Ber-

lányi Vanda, egy aranyos, bájos i f j ú naiva, 
uj felfedezés, akire nagy sikerek várnak. 
A másik Szabados Piroska, ugyancsak 
nagy jövő előtt áll, a harmadik Benedek 
Margit, akiről talán már hallottak is, de 
bizonyos, hogy még nagyon tokai fognak 
hallani. 

Operaház: Ariadne Naxosban 
Marschalkó— Gábor 

(Papp felv.) 
— Más uj tag ? 
— A Királyban Magaziner Böske, aki 

nemrég még mint növendék vendégszere-
pelt, ezentúl már mint szerződtetett tag 
játszik a Rinaldóban. És ha már a Király-
nál vagyunk, menjünk át Királyékhoz és 
hadd mondjam el, Király Ernő, úgyis 
mint apa és Solti Hermin, úgyis mint 
anya most szörnyen büszkék és boldogok. 

— Miért ? 
— Mert Király Katóról kiderült', hogy 

nagyszerű énekesnő Jobb hangja van, 
mint a papájának és temperamentumosabb, 
mint a mamája. 

— Ha már Királyéknál vagyunk, men-
jünk vissza a Királyba. Mondja Pista, mi 
lesz a legközelebbi újdonság a Királyban ? 

— Nem a Szép Heléna, amint tervezték, 
hanem egy kedves magyar operett : Butty-
kay Akos Csibész-királya. Már folynak 

GOMBASZÖGI FRIDA 
a Pajor-szanatóriumbaO 'Papp felv.) 
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is javában a próbák. Azt mondanom sem 
kell persze, hogy az operett női fő-
szerepét Kosári Emmy játssza és hogy 
a legnagyobb ambícióval készül erre a 
bemutatóra 

— Mit csinálnak a betegeink ? 
— Jól vannak. A Pajor-kórház még 

mindig valóságos bucsujáróhely, a máso-
dik emeleten Harsányi Zsoltot árasztják 
el virággal, aztán a harmadik emeleten 
Gombaszögi Fridát halmozzák el a tavaszi 
kedveskedés ezer jelével. Mindketten jól 
vannak, most már gyorsan gyógyulnak 
és nemsokára elhagyhatják a kórházat. 
Gombaszögi még üdülni megy és csak 
azután tér vissza a színpadra, Harsányi 
pedig rövid pihenés után újra leül az író-
asztalához, 

— Ujabb kellemetlen híre remélem 
nincs ? 

— Sajnos, van. A kitűnő Pallay Annus 
néhány nap előtt kificamította táncolás 
közben a bokáját. Hál'Istennek, most már 
jobban van. Sfctak is hozzájuk. Pú ! jk 

GOMBASZÖGI FRIDA a Pajor-szanatoriumban (Papp felv.) 
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Maeterlinck és Strindberg 
a Belvárosi Színházban 
A Belvárosi Színháznak az a kivételes hely-

zete van, hogy amikor a munkáskulturét akarja 
szolgálni, nem is kell eredeti programmjén 
változtatni. Legközelebb bemutatandó u] darab-
jainak előadását már régebben tervbe vette 
Bárdos Artúr igazgató. Két darabot játszanak 
újra egy estén a Belvárosiban, az egyiket 
Maeterlinck irta, a másikat Strindberg Ágoston. 
A Maeterlinck-darab "cime Szent Antal csodája, 
a Strindberg-darabé Hattyuvér. 

A Hattyuvér régi kedves darabja Bárdos 
direktornak, aki rendezte és előadta már ezt a 
Strindberg-egyfelvonásost. Akkor az Uj Színpad 
című munkásszinházat igazgatta Révész Bélá-
val együtt, ott játszották nagy sikerrel a 
Hattyuvért, mely nem olyan zord és sötét 
alkotás, mint Strindberg írásai, a nagy költő 
ezt a második házasságát követő első hetekben 
irta. A Hattyuvér szerelmi mesejáték. Mikes 
Lajos fordította. Főszerepeit Simonyi Mária és 
Harmos Ilma játsszák, ugyanazok, akik annak 
idején az Uj Színpadon. A díszlet is ugyanaz 
lesz, pompás, színes, művészi, Gulácsy mester 
festette. A művész sajnos, nem láthatja művé-

•f » szete u j sikerét, szegény Gulácsy hosszabb idő 
óta fekszik súlyos betegen. 

A Szent Antal csodája igazi munkásda-
rab, az örökséget gúnyolja. A darabban nagy-
szerű szinészeknek jutnak nagyszerű feladatok. 
Egy aggszüzet Mészáros Giza játszik, Szent 
Antal szerepe Gellért Lajosnak jutott. A többi 
szerepek is elsőrangú kezekben vannak. 

Szent Antal csodája. 
Kétfelvonásos szatirikus legenda, irta Maurice 

Maeterlinck, fordította Cholnoky Viktor. (Ren-
dező : Bárdos Artúr.) 

SZEMÉLYEK : 
Szent Antal Gellért Lajos 
Gusztáv Bánóczi Dezső 
Achill Bérczy Ernő 
Az orvos ... Zilahy Gyula 
A plébános Laky Imre 
A rendőrtiszt Erődi Jenő 
József Fekete Pál 
Rendőr Kállai Béla 
Hortense kisasszony ... Kassákné 
Virginia Mészáros Giza 
Leontine ... Szilágyi Rózsi 
Valentine ... ... Csathó Gitta 

Hattyuvér 
Mesejáték. Irta Strindberg Ágost. Fordította 

Mikes Lajos. Rendező Báidos Artúr 
SZEMÉLYEK : 

Fejjdelem Bánóczi Dezső 
Mostoha— - Harmos Ilona 
Hattyuvér ... Simonyi Mária 
Herceg - - — — Bérczy Ernő 
Signe Szilágyi Rózsi 
Elsa — - - - — Csathó Gitta 
Tofva — Benedek Margit 
Kertész Gellért Lajos 
Halász ... ... Kállai Béla 
Hattyuvér anyja ... ... ... ... Kassákné 
Herceg anyja ... Berlányi Vanda 
Lovag Fekete Pál 

(Előadatott először az Uj Színpadon, 
19T2 május 4-én.) 

] « M | ÉLELMEZÉSI PROBLÉMA. A Fővá-
I j f t f rMR rosi Orfeumban arról beszélgettek, 
jX^A^^a hogy a kommunizmus vihguralmá-
W.j.vL, 1 nal< megszilárdítása érdekében min-
"-"' den embernek össze kell fognia és 

különösen elelmezési téren kell igényeit lefo-
kozni. 

— Na, ami azt illeti — jegyezte meg Ferenczy 
Károly — a Fővárosi Orfeum mindent meglett, 
hogy enyhítsen a budapesti élelmiszernehéz-
sége D. 

— Igazán? — álmélkodott Hollós Terike. — 
Hát^mit is tett tulajdonképen? 

— Négy heti szabadságra küldte — Pufit. 
VAJDA LÁSZLÓ 

4 Magyar Színház főrendeiője 
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A jövendő szinpad 
Május elseje minden más napnál ne-

vezetesebb dátuma lesz a magyar szí-
nészetnek. E naptól kezdve ugyanis 
az egész ország területén játszó minden 
szfnház állami kezelésbe, köztulajdonba 
kerül. E naptól fogva a színházi alkal-
mazottak minden kategóriája közhiva-
talnok lesz, akinek megélhetéséről, jó-
létéről az állam az ő hatalmas appa-
rátusával maga gondoskodik. 

Ezek az akciók, melynek az előké-
szítésén a közoktatásügyi népbiztosság 
színházi szakosztálya hetek óta ember-
feletti erővel dolgozik, nem azért tör-
téntek, mintha az állam a színházak jó 
üzletmenetelét látva, jó jövedelmi for-
rásait akarná e bevételekből emelni. 
Nem, erről szó sincs. 

Kulturtényezőink sasszeme jó korán 
észrevette azt a rendkívüli szuggesztív 
erőt, amely a színpadokról szétsugárzik 
s amely eddig — amig a színház ka-
pitalisták kezében volt — hatásában 
inkább kárt, mint hasznot jelentett. Fel-

fedezték azt, hogy a szinház az ábrá-
zolás, a párbeszéd, a guny, vagy az 
éle eszközeivel az iskola mellett a leg-
jelentősebb nevelési eszköz ; sőt a fel-
nőttekre nézve mindennél hatékonyabb. 
De hogy ezt a nemes, sőt életbevágó 
fontosságú célt a szinház minden mel-
lékszemponttól függetlenül szolgálhassa, 
elengedhetetlen feltétel volt a : szo-
cializálás. 

Már most vizsgáljuk meg közelebb-
ről, hogy e tény minő következménye-
ket visel még méhében ? 

Május elsejétől kezdve az ország 
összes színházi ensemble-i egyetlen 
nagy színtársulatot alkotnak, központo-
sított igazgatással. Megszűnnek tehát 
azok az áldatlan harcok, melyek a ma-
gánvállalkozók a fővárosi, vagy vidéki 
színházak megszerzéséért folytattak s 
amelyek — különösen vidéken — amel-
lett, hogy erkölcsileg lealázok voltak 
színészre, igazgatóra egyaránt, a bevé-
telek tekintélyes hányadát emésztették 
fel — haszontalanul. 

Május elsejétől kezdve a színészek 
megszűnnek egy színháznak, vag^ vá-
rosnak privilegizált tulajdonai lenni. E 
szavak : fővárosi, vidéki színész meg-

KASICS ESZTER 
Magyar Szinház : Warrenné asszony mestersége 

(Lázár rajza) 

F0RRA1 RÓZSI 
Magyar Szinház : Warrenné asszony mestersége 

(Lázár rajza) 
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szűnnek a maguk kizárólagos értelmé-
ben. Minden tehetséges színésznek mód-
jában áll ezután, hogy képességeit, tu-
dását a fővárosi közönségnek bemu-
tathassa. Viszont a vidéki városok szín-
házba járó közönsége ezután gyakrab-
ban és rendszeresen láthatja deszkán a 
legkitűnőbb fővárosi színészeket. Szó-
val : Budapestre fölkerülni nem lesz 
elérhetetlen ideál»vidéken játszani nem 
lesz degradáció. 

Meg fog szűnni továbbá az a kirivó 
ellentét, az a rendkívüli különbség, 
amely anyagbeli felszerelés dolgában 
különösen a vidéki kisebb társulatok 
hátrányára mindeddig mutatkozott. Vi-
szont a fővárosi színházak hozzájutnak 
számos oly színdarabhoz (különösen a 
régi, klasszikus operettekre áll ez) amely-
lyel addig nem rendelkeztek, de ame-
lyek a vidéki nagy városok jól felszerelt 
könyvtáraiban mind megvannak. 

Megszűnnek a szinügyi bizottságok, 
a különböző klikkek basáskodásai, meg-
szabadul a színész és különösen a 
színésznő a legsúlyosabb és legemész-
tőbb gondtól és ez a ruha beszerzés. 

A színészek pedig becsüljék meg az 
államot, amely nekik misszióban és 
pozicióban ily kimagasló helyet jelölt 
meg. 

VÁGÓ BÉLA 
Magyar Színház : Warrenné asszony mestersége 

(Lázár rajza) 

Való dolog, 
Nem link, 
Hogy az uj kultura 
Szellemi étele : 
Maeterlink 
Szent Antal csodatétele 

• 

Tavasz van, 
Illat milliom, 
A Vígszínházban 
Virit a Liliom — 
Az illat bíjdit, 
A Magyarban 
A Fehér Anna hódit, — 
A régi, rossz világnak vége, 
Utolját járja a 
Warrenné mestersége — 
Uj élet 
Éled, 
Nyílnak uj világuk, 
Bip megszereti a Nebántsvirégot, 
Szerelmesen sugnak-bugnak 
S a Cornevillei harangok zugnak 

* 

Mert uj eszméket hirdet 
S nem szereti a flancot, 
A Madách-szinház bemutatja 
Franceot, 
És mert fiatalok győzelme 
A tézis, 
Szinrekerül mostan a 
Vitéz is. 
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Magyar népdal 
és táncmatiné 

Április 27-én d. e. V2 11 órakor 
a Royal-Apolloban 

M Ű S O R 

I. RÉSZ. 
1. Palotás 
2. Palló Imr« : (Régi dalok . . .) 
3. Szánthó Gáspár : (Régi katona nóták... 

Büszke Turul madár . . . Régi 
magyar dalok . . .) 

4. Komlóssy Emma : (Nagy Bercsényi 
Miklós. . . Virágének a XVI. XVII. 
századból.. . Fürdik a holdvilág... 
Páros csillag . . . Nekem olyan asz-
szony . . . Búzaföldön, düllőuton ...) 

5. Berkes Béla magyar nótákkal 
Szünet 

GOMBASZÖGI FRIDA 
a Pajor-szanatoriumban 

(Papp felv.) 

II. RÉSZ. 
1. Körmagyar 
2. Szánthó Gáspár: (Szentirmaydalok . . . 

Papp Z. : Zöld erdőben . . . Kurucz : 
Piros rózsa, fehér rózsa . . . Fráter : 
Száz száz szál gyertyát. . .) 

3. Palló Imre : (Virág énekek . . . Uj 
népdalok . . .) 

4. Komlóssy Emma : (Simkó : Sirassatok 
engem . . . Fráter : Miért susog a . . . 
Kurucz : A pápai dimbes . . .) 

5. Kurucz János zeneszerző 
6. Csárdás 

A táncokat az operaház balletkara 
táncolja Brada Ede balletmester veze-
tésével. A balletben részt vesznek: 
Beer Margit, Haraszthy Eszti, Hart-
man Ida, Horváth Margit, Juranka 
Klementine, Kovács Etelka, Keller Elza, 
Ptasanyuski Peppi, Spuller Ilonka, 
Steiner Edith, Schefbelcs Mancika, 
Pompa Mancika, Tőkés Lolla, Wein-
berger Sárika. Az énekszámokat Kurucz 
János zeneszerző kiséri zongorán és 
Berkes Béla zenekarral. 

ANDORFFY IDA — GERE ZSIGMOND 
Magyar Szinház : „Fehér Anna' 
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grófja" vagy „A tolvaj". Miért? Mert a nép-
színmű véleményem szerint a legtermészetesebb 
(burzsoámentes) műfaj a szinműirodalomban. Az 
egéizséges falusi levegő, a figurák eredeti, ter-
mészetadta beszéde, mozgása, a leglaikusabb 
nézőt is áthatja, megindítja. Blaháné idejéből 
olvastam, hogy a magyar színpadot népszínmű-
kultusszal fertőtlenítették idegen áramlatok ellen. 
Magyarország újjászületése meghozza az eshető-
séget arra, hogy a protitéhes kapitalista igaz-
gatók által mellőzött népszínművek újra föl-
támadjanak. Elvtársi üdvözlettel Schöberl Ferenc, 
a Budai Vasasok Műkedvelő-gárdájának tagja. •••• 

Tisztelt szerkesztőség l B. lapjuk 15. számában 
olvasva: „Mit akar látni a közönség?" Én csak 
legalább egyszer szeretném látni E. Knoblauch 
A faun cimü művét. Tisztelettel ifj. Bernauer 
György, Albertfalva 25. 

' SZERZŐDTETÉS. AZ Operaház dr. Gromon 
Ferenc karmestert, aki e\őzö\tg Berlinben, Mosz-
kvában és Szentpéterváron működött, tagjai so-
rába szerződtette. 

Mit akar látni a közönség? 
— Válaszok — 

A Színházi Élet kérdésére, hogy mit 
akar látni a közönség, garmadával érkez-
nek a válaszok. Az érdekes és megokolt 
feleleteket közöljük, azonban figyelmez-
tetjük a közönséget, hogy nem arra kér-
tünk választ, kit akar látni a közönség, 
hanem arra, hogy mit. Csak darabokról 
lehet tehát irni és nem színésznőkről vagy 
színészekről. Íme, az első válaszok: 

Kedves Szerkesztő elvtárs! 
A Színházi Élet körkérdésére, „Mit akar látni 

a közönség" ez a szerény válaszom. Mint régi, 
agilis n űkedvelő, több ízben tapasztaltam, hogy 
a proletárközönség módfelett szereti az érdekes 
népszínművet. Egy „Náni", „Piros bugyelláris", 
„Gyimesi vadvirág", „Sárga csikó" sokalta na-
gyobb erkölcsi sikert ért el műkedvelői szín-
padon, mint teszem azt „Vasgyáros", „Luxemburg 

Operaház: „Ariadné Naxosban" Sándor Erzsi—Zádor—Farkas (Papp felv.) 
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önkéntelen szomorúsággal arra gondoltunk, 
hány ilyen csodálatos akarást tört ketté kímé-
letlenül az élet a múltban. Ezután biztosan 
másként lesz. 

A Szinészegyesület iskolájába mentünk először. 
Két teremben folyik itt a tanítás, az egyikben 
az első-, a másikban a másodévesek figyelnek 
az előadó Vidoi és Szerémy tanárokra-
Midőn elmondtuk, miért jöttünk, az eddig 
csendesen ülő növendékek közt felbomlott 
minden rend. Engem irjon be elsőnek! — kiáltot-
ták kórusban felém. Persze mindegyiknek meg-
ígértem és aztán irni kezdtem a válaszokat : 

Novak Margit : Denevér (Rosalinda). Kiss 
Lenke és Mányoki Kató : Tanítónő. Tóth Magda : 
Baccarat (Helen). Kiss Ilonka : Szép Heléna. 
Kohut : Vengerkák (Anna). Lánczy Mici : Leány-
vásár (Bessie). Markó Sándor : Hamlet. Nádas 
Vilmos: Stambul rózsája (Flórián). Tolnay 
Andor : Hajdúk hadnagya (Imre). Rolkó József : 
Víg özvegy (Daniló). Soltész Kornél: Mignon 
(Lotharió). Molnár László : Peer Gynt. Varjú 
Illés: Marcsa, katonája (Sarkadi szerepe). 
lványi László: Örvény. Zsoldos Vilmos: Liliom. 
Novak Margit: Denevér. Mezey Dénes: Ember 

A Rákosi-iskola 
1. Seress Rezső — 2. Balázs Manci — 3. Németh Annus — 4. Lengyel József — 5. Bársony Zsuzsi — 

'8. Doro Vica — 7. P. Szegnaimy Erzsi — 8. Manancsics Imre — 9. Göndör József — 10. Makády 
Totyó — 11. Víg Ernő — 12. Lantos Dezső. 

Milyen szerepben 
szeretne fellépni? 
Utazás a színésziskolák körül 

Bakfisálmok csodálatos melegségü, vágyódásu 
,gimnazista-szemek könyörgő tekintete, párfőm, 
kacagás, korzó . . . ezek a fogalmak jutnak 
önkéntelenül az ember eszébe, ha ezt a szót 
hallja : sziniiskola. A közönség túlnyomó része 
még mindig azt hiszi, hogy a növendékek élete 
gondtalan vidámság és boldog mókák között 
telik el és abban az életben csak napfény van, 
megelégedettség és illúzió. Pedig nem igy van. 
A szinésziskola ma már nem bájos bohémsereg 
-tanyája, hanem igazi szigorú iskola, melyben 
a növendékek dolgoznak; lázas, türelmetlen 
ambíciókkal telve csak dolgoznak, a legszebb 
jövő, az érvényesülés reményében. 

Sorra jártuk az iskolákat és megkérdeztük 
-a jövendő művészgenerációt, hogy melyik 
szerepet szeretné eljátszani. Miközben feleltek, 
Eiangjukban drága akarások izzottak és mi 
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tragédiája Ádám. Rönk Miklós : Faun. Ernőd 
Irén : Denevér. Fülöp Sándor : János vitéz Bagó. 
Patkós Eszter : Hajdúk hadnagya : Jadwiga. 
PálíTi Blanka : Nebántsvirág : Denise. Losonczy 
Lonci : Otthon Magda. Büchler Ilona : Médi 
Médi. Mende Klári : Tanítónő Flóris. Zoltán 
Böske : Kaméliás hölgy Margit. Beregs/.ászy 
Béla: Lili bárónő Galetta szerepe. Arányi Alfréd: 
Stambul rószája Flórián. Hegedűs Arthur : Ham-
let. Biordy László : Bánk-bán Ottó. Csánk 
Mariska : Bánk-bán Melinda. Gárdonyi Vilmos : 
Ördög Jolán. Várfalvy Lenke: Cigánybáró Cipra. 
Keleti"Giza : Hotel Imperial Anna. Lux Bözsi: 
Liliom Julika. Jasztrobszky Margit : Fedora. 
Szarvas Sándor : Romeo. Bellágh Györgyi : 
Tündérlaki lányok Sári. Deák Árpád : Dolovai 
nábob lánya Bilitzky. Halász Ica : Kornevilli 
harangok Germaine. Pogány Irén : Medea. Ol-
gyay László: Tanítónő Nagy István. Hoiti Ist-
ván : Marcsa katonájában Sarkadi szerepe. 
Kelemen Ferenc : Sasfiók. Biczó Margit : Médi 
Médi. László Ambrus : Cornevilli harangok : 
Gerniheaux. Texner Olympia : Három a kis-
lány Médi. Komárotny Rózsi : Tanitónő Flóra. 
Schabe! Nitta : Három a kislány Grizi. 

A /íozsa/ie^y/-iskolába is ép óra alatt top-
pantunk be. Itt még többen vannak a növen-

dékek, mint a Szinészegyesületnél. A székeken, 
pamlagon, szőnyegen csupa-csupa kacagó lány 
ül. Férfi alig van. Mikor a fényképész beállitja 
a gépet, ideges türelmetlenséggel kezdenek 
tolakodni, mindegyikük Rózsahegyi mellé akar 
kerülni. Nagyon szeretik a mestert. 

Ennek az iskolának külön érdekessége a növen-
dékek sokoldalúsága. Dráma, opera, vigjáték, 
bohózat, operett, kabaré . . . mindenre akad 
vállalkozó. 

Gara Lili Az ötvenéves férfi Kláriját, Havas 
Böske a Kaméliás hölgy címszerepét, Baján 
Piroska A boszorkányt, Saárossy Irma A tán-l 
cosnőt, Balogh Juci, Feledi Vica, Kressz Irén, 
Deésy Hilda Az ötvenéves férfiben Judith sze" 
repét, Balogh Juci A vasgyárosban Clairet, 
Stiegler Mici a Bor női főszerepét, Barry Baby! 
a Nagymamában Mártát, Halász Manci a Csár-| 
dáskirálynőt, Gordon Mella Évát, Németh ist-| 
ván Mágnás Miskát, Szedlák Márta a Manda-I 
rinban Gregoriné szerepét, Szűcs László Majd 
a Vicában Törzs szerepét, Szabadfalvi Paula 
és Bartos István az Ördögben Jolánt és Lászlót, 
Holló Ilonka a Szeretőt. Szép Ilonka és Hirscl 
Lili a Tündérlaki lányok Sáriját Krajnik Mária 

A Rákosi-iskola 
1. Reinhardt Pisla — 2. Milosevits István. - 3. Mac Gáspár. — 4. Rohonczy Mihály. — 5. Egyet 
László. — 6. Tormássy Irén. — 7. Kaposi Maca. — 8. Szamolay Zoltán. — 9. Körösi Béla. -

10. Saágh Dusi. — 11. Bartók Lucy. — 12. László Imre. 
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chansont, Cser) Gizella bármilyen verset sze-
retne előadni, Persián Kató a Warrenné mes-
terségében óhajtana bemutatkozni. 

A Rákosi-iskola növendékeinek művészi am-
bíciója már sablonosabb téren váltakozik 
Operett, szinmű, operett szinmű . . . 

Bársony Zsuzsi : Mágnás Miska Marcsa 
Aczél Ada: Mágnás Miska Marcsa. Bartók 
Lucy : Don Juan Zerlina, aki a multheti Vörös 
Katonanapon is feltűnést keltett már nagy-
szerű hangjával. Mariancsics Imre : Cyrano. 
Misoga László : Sztambul rózsája Flórián. 
Lengyel József bárhol és bármit. Kornis József : 
Ember tragédiája Lucifer. Göndör János : 
Leányvásár Tom. Lantos Dezső : Csárdás' 
királynő Edwin. Teszler József: Buridán sza-
mara. Tőry-Teszler Jenő : Peer Gynt. Körösi 
Bálint : Leányvásár Fritz. Kaposi Maca : Ka-
méliás hölgy. Feress Rezső : Bóni. Dora Vica : 
Mágnás Miska Marcsa. Novoiny Miklós : Mág-
nás Miska. Hegedűs István : Sztambul rózsája 
Flórián. Buday Imre : Csárdáskirálynő Bóni. 
Vig Ernő : Homunkulus. Németh Annuska : 
Leányvásár Lucy. Rohonczy Miklós : Vig öz-
vegy Daniló. Szamolay Zoltán : Gyurkovics 
lányok Horkay. Egyed László : Nagymama 

Tódorka. Steiner István : Carmen Dort José. 
Mac Gáspár: Csárdáskirálynő Bóni. László 
Imre: Három a kislány Schubert. Tormássy 
Irén : Gyurkovics lányok Mici. 

A Zeneakadémián Sík tanár óráján találtuk 
a növendékeket. Az itteni művészgeneráció 
'a legnehezebb művészet : az opera felé gravi-
tál és hogy ennek az igazán nehéz feladatnak 
meg is fognak felelni, annak tehetségükön kivül 
Sík tanár alapos és mindenre kiterjeszkedő 
tanítási módszere is számottevő oka. A nö-
vendékek itt a következő szerepekben szeret-
nének fellépni. 

Feszely Sári, Szántó István és Kovács Károly 
a Bajazzókban Nedda, Tonio illetőleg Canio, 
Voith Ilonka Carmen, Weisiczky Juli Toscát, 
Grosawesku Traján Trubadur, Dunst Margit 
Lohengrinben Elzát, Löte Viola és Csóka Béla 
a Carmenben Michaelát, azaz a torreádort, 
Szendy Sári Mignon, Kovách Mária Tosca, 
Mándoki Gizi a Trubadurban Leonora, Kolbay 
Ildikó Traviata, Misner Margit Sámson és 
Delilában Delila, Kármán Gizi a Pillangó kis-
asszony, Bányász Erzsi a Bajazzókban Nedda, 
Vei mes Jenő a Zsidónőben Brogni, Palánkay 

A Rákosi-iskola 
1. Hegyi Károly. — 2. Arady Uly. — 3. Budai Imre. — 4. Novotny Miklós. — 5. Komisch József 
6. Úrik Eta. — 7. Savery Manci. — 8. Misoga László. — 9. Brucker Károly. — 10. Sárvay Rózsi 

l t . Uher Jenő. — 12. Hegedűs István {Popp felv.) 
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Margit Carmen, Kőszegi Teréz a Parasztbecsü-
letben Santuzza és Verő Erzsi hangverseny-
énekesnő szeretne lenni. 

A Pallay-iskolában is balett gyakorlatok 
között leptük meg a növendékeket. A „fiatalok" 
kora itt a legvóltozóbb tizenkettőtől huszon-
kettőig minden életév képviselve van közöttük. 
Opera és balett az itteni u j generáció vágya, 
az egyetlen kivétel Buday Juci, aki a klasszikus 
táncok közt is a legklasszikusabbat Liszt 
második rapszódiáját szeretné eltáncolni. 

A legfiatalabb növendékek egy része semmi-
kép sem akarta elárulni, hogy milyen szerepet 
szeretne eljátszani. Csak hosszú rábeszélésre 
súgták meg, miután becsületszavamra meg-
ígértem, hogy nem mondom el senkinek, hogy 
ők az Operaházba szeretnének kerülni a mes-
ternő helyére. 

A Pallay-iskolában különben : Buday Juci : 
Liszt második rapszodáját, Acs Klára : saját 
improvizált táncait, Stuitinü/ler Irma : A légy 
cimü pantomim főszerepét. Lustig Gizi : keleti 

táncot, Tousz Cica : kigyó táncot, Káldo 
Boriska a Törpe gránátos főszerepét, Tóth IIa 
Lakmét, Wertheimer Böske egy német gyár 
által elfogadott mozidrámájának, a Fentomnak 
női vezetőszerepét, Beiger Ibolyka a Sába 
királynőjét, Mis/ey Panni a Zsidónőt, Grai 
Györgyike Copéliát, Gömbös Ilonka a Baba-
tündért, végül Füredi Kőhegy Olga, Nászay 
Lili és Vörös Micinek a mesternő bármely 
szerepét szeretné előadni. 

Öt óra volt már, midőn Nirschy táncaka— 
démiájába értünk. A művésznőt már nem 
találtuk odahaza és a növendékek közül is csak 
a legszorgalmasabbak gyakoroltak még a tánc-
teremben. Az itteni növendékek is a — Pallay 
iskolához hasonlóan — főleg operában és. 
balettben akarnak szerepelni. 

Kiirthy Erzsébet — jelenleg már fel is lép a 
balett pantomimban — Sylviát játszaná. Kulka? 
Margit külföldre szeretne menni. Ugyancsak 
külföldön «kar szerepe ni Texrovis Remo is. 
Tóth Mara Faustban, Tessel Sári Coppéliúbars 
és Surányi IViarta bármilyen szolotancban akar 

A fiatalok 
Vidor lanár növendékei a Szinészegyesület iskolájában 

(Alexy felv > 
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Rend a filmszakmában 
Szervezve vannak a moziszinészek é< 

színésznők 
Az elmúlt hét szerdája fontos nap volt a ma 

gyar filmművészet történetében. Ezen a napoi 
válogatták ki azokat a hivatásos filmszinésznö 
ket és színészeket, akik a jövőben hivatva van-
nak a magyar filmen szerepelni. A Fészek-
klubban volt a nagy kiválogatás, amely alkalom 
mai több száz tényleges moziszinész és n.ozi 
szinésznö-jelölt volt jelen. A zsűri azok közül ; 
művészek közül válogatott elsősorban, akii 
eddig is játszottak és ezek közül negyvenegye 
minden további bírálat nélkül vettek át a szi 
nészek szakszervezetibe. Ez a 41 moziszinész éí 
színésznő ezentúl az államtól kap megfeleli 
fizetést. A többi moziszinész és színésznő, akii 
a rostálás alkalmával részben megfeleltek, min 
segédszinészek, illetve segédszinésznők fogna! 
szerepelni és a rendezőknek lesz a hivatásuk 
hogy belőlük, amennyiben tényleg megfelelő te-
hetséggel és rátermettséggel rendelkeznek, első-
rangú művészeket neveljenek. Azok pedig, akii 
a jövőben erre a pályára, mint kenyérkereset 
pályára lépni akarnak, kötelesek bármelyik film-
rendezőnél jelentkezni, aki majd megállapítja az 
illetőkről, mennyiben tudnak majd ezen a pá-
lyán boldogulni. A segédszinészek fizetésen ki-
vül állami ösztöndijat vagy más cimen fognak 
segélyt kapni. 

Késő este lett, mire elkészült a riport. 
Péradtan indultam a fényképésszel hazafelé. 
Azonban még- le sem értem a lépcsőn, midőn 
már az alig1 hétéves Csöpi, a Nirschy-iskola 
legifjabb és legtehetségesebb növendéke utánam 
kiabált : 

— Bácsi, kérem ! Az én nevemet vastagabban 
szedjék, mint a többiét . . . 

Szenes Andor 

Tessel Sári, Tóth Mária, Surányi Márta, Textoris 
Remo, Kürthy Erzsébet, Kulka Margit 

(Alexy felv.) 

A fiatalok 

A fiatalok 
A Pallay-iskola legfiatalabb növendékei (Alexy felv.) 
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A fiatalok 
Orbán Zsuzsa, Tóth Ili, Székely Margit, Lustig Gizi, Pallay Anna, Tausz Cica, Joós Edith,' IS»^ 

Sasköy Nusi, Buday Juci (Alexy felv.)] f 

A fiatalok 
Szerémy tanár növendékei a Szinészegyesületi iskolában. 

A mult héten megtartott válogatáson a követ-
kező zsűri Ítélkezett a megjelentek fölött: 

Elnök volt: Korda Sándor, jegyző: Margittay 
Gyula. Tagok : Paulik Béla, politikai megbízott, 
Molnár Béla, a Színészek Szakszervezetének 
titkára, Csortis Gyula, Deésy Alfréd, Balogh 
Béla, Kertész Mihály, Garas Márton, Balogh 
Béláné, Mattyasovszky Ilona, Márkus László, 

(Alexy felv.) 

Vtjdet László, Pakots József, Forró Páli és 
Bátori Béla. . M 

A szakszervezetbe fölvett 41 hivatásos mozi-
színészek névsora a következő : 

R. Lenkeffy Ica, Mattyasovszky Ilona, Bojda 
Juci, Dán Norbert, Kornai Richárd, Margittay 
Gyula, Hollay Kamilla, Lóth IIa, Wett Lucy, 
(Rajna Ilus), Góth Annie, Gál Annie, Hayn Claire 



• 

S Z Í N H Á Z I E L E T 

A fiatalok 
Rózsahegyi Kálmán a növendékeivel, (Alexy feli 
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lyes kéz, hozzáértő elme vegye gondozásba 
a magyar színművészet értékeit, a régi korból 
fennmaradt tárgyakat. Mentsük meg őket a 
pusztulástól, a megsemmisüléstől í 

A Szinészegyesület tanácstermében számos 
olajfestmény van elhelyezve, van ott sok ere-
deti rajz, fénykép, garmadával találtam szinész-
portrét, egy csomó szinlapot, szakkönyveket, 
sugópéldányokat, színpadi ékszereket, arany 
és ezüst serlegeket, stb. stb. E relikviákat mind 
a létesítendő Szinészeti Muzeum részére leltá-
rozva, rendezve kell átadni. Jól figyeljünk : ne 
a Nemzeti Muzeum vegye oltalmába, hanem 
kifejezetten a Színészed Muzeum í fejtsen ki e 
téren az újonnan megalakult Szinészeti Szak-
szervezet széleskörű progagandát, szerezze be 
az összes ide tartozó és a régi színészek birto-
kában levő emléktárgyakat : okmányokat, köny-
veket, hírlapokat, arcképeket, szobrokat, élet-
rajzokat, szinlapokat, kottákat, szerepeket, jel-
mezes-képeket, arcképeket, kritikákat, klasszi-
kus darabok kiállításait és azoknak fényképeit 
— és ezzel a ténynyel egy régi adósságot tër-
lesztünk a magyar szinművészet számára. 

Erődi Jenő. 

A fiatalok 
Sik tanár növendékeivel a Zeneakadémiában. 

Molnár Emmy, Kertészné Kovács Lonci, Kő-
vá'yné Takács IIa, Costa Viktor, Pásztor Béla, 
Szöreghy Gyula, Sz.-né Sellő Renée, Horto-
bágyi József, Faludy László, Ujváry Miklós, 
Kürti Teréz, Almássy Sári, Nagy László, Szálkái 
László, Kornai Richárdné, Lux Margit, Kovács 
András, Sieder Adolf, Györköny Iván, Erkel 
Gusztáv, Kläry Lotto, Sárossy Mici, Szarvasi 
Sdina, Balogh Manci, Molnár Dezső, Andorffy 
Peter, Farkas Antónia és Spolarits Oly. 

A Szinészeti Muzeumról 
A Színházi Élet már több izben tört lándzsát 

a szinészeti muzeum létesítéséért, — az aktu-
alitás most ismét előtérbe hozza a kérdést. A 
közoktatásügyi népbiztosság a művészi élet 
kiépítését akarja, tehát valószínűleg' rákerül a 
igyelme eme nevezetes kultur-kérdés megol-

dására is, annál is inkább, miután a Színész-
egyesület fe/oszlott és az ott rendezetlenül fel-
halmozott relikviák ezután ki tudja, hova ke-
rülnek, ki tudja, hova jutnak, hol fognak el~ 
ikatlódni, gazdátlanul megsemmisülni . . . Eré-
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A RÉGI REZSIM. A „Ma' legutolsó 
irodalmi estéjénék szünetjében az el-
múlt idők színházi kinövéseiről be-
szélgettek. A vitatkozók a színházak-
nál divatban volt protekciós rendszert 

bírálták és számtalán példát holtak fel annak 
igazolására, hogy az uj darabok szerepkiosztá-
sánál nem a tehetség és a hivatottság, hanem a 
protekció v'0:t az irányadó. 

A szereposztás olyan volt, mint Schiller egyik 
hires drámája — szólt Mácza János. — A szí-
nésznők kétféle módon jutottak szerephez, ragy 
— Ármánnyal vagy Szerelemmel. 

Kerner István dirigál 
Hosszú, kinos betegség az évad javarészében 

meddő tétlenségre kényszeritette Kerner Ist-
vánt, Operaházunk főzeneigazgatóját, a diri-
gensi művészet magyar mesterét. Néhány hete 
mindössze, hogy újból elfoglalta helyét a kar-
mesteri emelvényen, higgadt, 
érett mozdulataival fogva egybe 
a zenekart az Orfeusz zenéjé-
nek klasszikus méltóságában. 
Kerner István azóta megint diri-
gál Budapest zeneértő és zene-
kedvelő közönségének őszinte 
örömére. 

Egy hangversenyt kaptunk 
tőle Beethoven műveiből, az 
Eroica gyászindulóját zokog-
tatta el nemesen lendülő pálcá-
jával, a jövő héten pedig Strauss 
Richárd uj operája, az „Ariadné 
Naxosban" fog felcsendülni ve-
zénylete alatt. Fáradhatatlanul 
dolgozik most a szép magyar 
fejű zenész, az Erkelek neveltje 
és méltó utódja és mi örülünk, 
hogy a fiatalos frisseség, a te-
vékenység lázas heve váltotta 
fel a kóros lázakat, melyek 
hosszú heteken át távoltartották 
művészetét tőlünk. 

Kerner István nem tartozik a 
népszerűséget hajszoló muzsi-
kusok közé és talán éppen ezért 
egyik legnépszerűbb zenészünk. 
Komolyan, megfontoltan, leg-
jobb tudása és képessége sze-
rint végez el minden vállalt fel-
adatot, nem pózol, nem színészkedik azon az 
exponált helyen, amely a zenekar fölé emeli, 
egyetlen szempontja csak az igaz művészi. Ez 
a töretlen hite és meggyőződése teszi minden 
művészi vállalkozását becsületessé és mert a 

művészet kapitalista korrupciói után várjuk, 
hisszük az igaz művészi értékek érvényesülését, 
szerencsének kell mondanunk, hogy Kerner 
István megint dirigál. Soha jobbkor nem vehette 
volna kezébe ismét pálcáját, mint ma ! 

Szép dalára a madárnak 
Hajnal támadt — 
Te dalod is hajnalt hozzon 
A hazának. 

(Tóth Kálmán emléksorai Hollósi Corneliához.) 

Szigligeti Ede 1835 április 1-én szerződött a 
Nemzeti Színházhoz, Döbrentei Gábor igazga-
tása alatt. Első fizetése havi 40 váltó forint volt, 
melyért tartozott segédszerepeket is elvállalni 
és a balletben is fellépni és táncolni is; azon-
kívül e gázsiért tartozott évenkint egy szín-
darabot irni és két 5 felvonásos drámát fordítani 
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A Lunacsarszky v o n a t ! 

És elindult a hűs havaknak hős hónából, 
akiért esdve-esengtek hervadt, sárga évek ... 
S amerre elfut zenélő vad-robajjal, 
messze trarázó ekhós víg-kacajjal : 
ott semmi se véglet és semmi se távol, 
ott nektárt öblöznek a gyászbadermedt révek: 
mert elindult a hűs havaknak hős hónából! 

És elindult a hűs havaknak hős hónából — 
emberek, bolygók, világok csodás vonatja ... 
a mozdonyának szárnyas kormány-kerekén, 
duhaj-dőzsölve ül a pőre Pallas-Athén — 
ez a vonat, hej ! a hires vaskarika fából, 
mely husz század átkát taszítja, tolatja ... 
mert elindult a hűs havaknak hős hónából ! 

És elindult a hűs havaknak hós hónából: 
vérarany-sincken siklik sima ut ju ; 
a rét, a mező és minden vörös-avé-t zenget, 
és ittas mámorában vörös zászlót lenget, — 
mert ez a vonat : a föld. mely eltakar és ápol — 
az örök tudásnak örök mozgó kútja, 
mtly elindult a hűs havaknak hős hónából ! 

Mely elindult a hűs havaknak hós hónából 
hogy világgá riogja: jöjjön derű a borura, 

[bura — 
itt osztják az áldást s nem a hazug égben, 
vörösben a való, kétség csak a kékben 
mert ez a vonat a Jövő, az igaz Kultura, 
mely elindult a hűs havaknak hős hónából ! 

Mely elindult a hűs havaknak hős hónából, 
hogy hirdesse, hintse a vörös Uj-igét : 
„ vörös terror után vörös a tort ura, 
vörös vérben serken a vörös kulturu, 
melyben él és szeret a feltámadt nép, — 
aki elindult a hűs havaknak hős hónából ! 

Aki elindult a hűs havaknak hős hónából, 
hogy az idő csoszogását loppal megelőzze, — 
melynek királyok csenték ki rozsdás kerekét 
és alá'gázoltákaz Eszmét'j népnek gyerekét... 
De rohan a vonat, rohan ... csak győzze gőzzel, 

[győzze. 
hogy elhagyva a vörös magyar rónaságot 
befussa sziláján az egész rongy világot! 

BOROSS ELEMÉR. 

Fiatalok — Fenyvessy G. Fialaíok — Monti Nándor 

A „ S Z Í N H Á Z I ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLAJA 
kapható piros, világos- és aBtétkék szinban a kiadóban9'50Kárban. Portó 65 flllór. Kary évfolyamhoz 2 tábla szökségea 
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Hogyan kell 
mozidarabot irni? 
Vezérfonál filmirók száméra írja : FORRÓ PÁL 

I. 

Szegény dramaturg. . . • 
Itt ülök az irodámban és.reménytelenül né-

zem a niai postát. Rettenetes ! Mér megint 
tizennégy ujabb kézirat, ezen a héten már 
hatvankilenc érkezett. Csupa vértől csepegő, 
betörésektől hemzsegő dráma. Néha azt hi-
szem, hogy ebben a társadalomban csupa 
titkos betörő él. És milyen raffinált gyilkossá-
gok! Nem, hasztalan hivja össze Wilson a 
népek szövetségét, mindaddig vér fog folyni, 
amig titkos moziirók élnek ! 

Lapozom a kéziratokat. Vannak szimpatikus 
vékony kéziratok, két-három oldalasak, de 
vannak fenyegetően kövér, két-háromszáz 
oldalasak. Kiszámitottam, hogy egy ilyen kéz-
iratmolochnak csak a papírja több mint ötven 
koronájába került az Írónak. Némelyek egysze-
rűen csak a mesét írják meg, mások adják a 
beavatott filmírót és jelenetekre és felvoná-
sokra osztva nyújtják be drámájukat. 

Szédületes káosz . . . ! Minthogy a filmdrá-
mák szövegkönyvét nem lehet a könyvesbol-
tokban ugy megvásárolni, mint a másfajta 
színművekét, a filmirók között a legszélsősé-
gesebb nézetek uralkodnak a képek száma, a 
felírások módja és terjedelme felől. Volt már 
kézirat a kezemben, melyben egy négyfelvoná-
sos dráma mindössze huszonnégy képből állott 

és volt olyan, ahol háromszázból. Még na-
gyobb a zűrzavar a színhely és a lefényké-
pezendő jelenetek tekintetében. A laikusok 
szentül hisznek a mozigép mindenhatóságában 
és derüre-borura irják elő a legfantasztikusabb 
követeléseket, melyek között a legenyhébbek 
közé tartozik az, hogy egy kalózhajó megtá-
mad nyilt tengeren egy másik hajót, elsülyeszti 
és foglyul ejti az azon utazó gazdag örmény 
leányt. Pedig ezt az utóbbi jelenetet egy hi-
vatásos irónak a kéziratából idézem. Képzel-
hető, miket követelnek a csapongó fantáziájú 
gimnazisták és szerelmes asszonyok, kiknek 
köréből tekintélyes számú filmmunkatárs telik ki. 

Ha a dramaturg végig néz egy évi kézirat 
olvasási munkáján, lesújtva kell megállapítania, 
hogy mennyire meddő munkát végzett. Olyan 
kézirat, melyet átdolgozás nélkül lehetne hasz-
nálni, egy sem akad, olyan, amelynek legalább 
a magja jó, kevés. Kétségtelen, hogy ennek az 
a titokzatosság az oka, mely a mozi műhelyeit 
és igy a dramaturg irodát is körülveszi. A kö-
zönség csak a kész műveket látja, azokat tech-
nikai szempontból nem figyeli meg helyesen, 
csak felületes benyomásai vannak és innen a 
sok tévedés. Az alábbiakban megkísérlem meg-
írni azokat a fő szabályokat, melyeken egy jó 
mozi scenáriumának (igy hívják a mozi dráma 
kéziratát, melyet a rendezőnek adnak át felvé-
tel végett) épülnie kell. 

II. 
A téma megválasztása. 

Miről írjunk mozit ? Semmiesetre se írjunk 
rablóhistóriákat. Detektiv történeteket nem a 
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témák, hanem egyes színészek kedvéért imák 
és olyan trükkök kedvéért, melyeket a rendező 
már előre kieszel, vagy amilyen trükköt egy 
egyenesen e célra szerződtetett artista produ-
kál. Itt igazán el lehet mondani, hogy a gomb-
hoz varrják a kabátot. Például Budapesten tör-
tént, hogy egy gyárkéményt ledöntöttek. A 
több emeletnyi kémény ledöntése nagyszerű 
mozilátványosság, melynek izgalmát végsőkig 
lehet fokozni, ha a ledöntésre kerülő kémény 
tetején egy ember is van. A mozigyár tehát 
szerződtetett egy artistát, aki vállalkozott, 
hogy a kéményről a ledöntés pillanatéban le-
ugrik. Ez volt a gomb, melyhez azután hozzá 
kellett varrni egy megfelelő mesét, ami meg 
is történt. 

Másodszor ne Írjunk úgynevezett kosztümös 
darabokat. Éppen ugy mint a színpadon, a 
mozivásznon is lehetőleg kerülni kell jelme-
zeket, mert ezek mindég teátrálisan hatnak és 
nem keltik az eleven élet illúzióját, ami pedig 
a hatás egyik legfőbb eszköze. 

Ne Írjunk históriai darabokat. Ezekben több-
nyire lovagok, nagy felvonulások szerepelnek, 
melyeknek megcsinálása rengeteg pénzbe 
kerül, azonkivül históriai darabokban igen ne-
héz megfelelő régi utcákat, kapukat, várakat stb. 
találni. Itt is áll mindezen felül az, amit előbb 
mondottunk, hogy a jelmezes csoportokon min-
dég érzik a szinészkedés. 

Ellenben többnyire hálás mozitémák a jó 
regények és színdarabok. Ezeknek előnye a 
más témák felett, hogy hatásuk kipróbált, in-
gyenes reklámjuk van, a közönség szereti meg-
elevenítve látni kedvenc, elképzelt alakjait. 
Nagy irók nevének varázsa (Jókai, Daudet 
Zola, Dumas stb.) felkölti az előzetes érdeklő-
dést. Jó témák a mesék, különösen akkor, ha 
nem fantasztikusak, hanem inkább szimboliku-
sak, mint pl. Andersen „Anya" cimü meséje, 
melynek óriási sikere volt a mozivásznon. Igen 
hálás téma mindaz, ami egy kicsit misz-
tikus és legendaszerü, mint volt a Homunkulus, 
továbbá a Gólem és a Hamelni patkányfogé, 
A téma kérdésénél ne felSdjük, hogy nagyon 
fontos kérdés az, hogy kinek a személyére irjuk a 
darabot ? Mert ez egészen döntő fontosságú. 
Minden gyárnak van egy bizonyos művész-
gárdája és ennek a gárdának megvannak a 
kiválóságai. A gyár csak olyan témát fogadhat 
el, melyben egyik vagy másik starja brilliáns 
szerephez jut. Tehát a filmirónak tisztában ke 
lennie azzal, hogy kinek és milyen szerepet 
kell adni és egész témáját ennek a körülmény-
nek a szolgálatéba kell állítania. Nézzünk pél-
dákat. Mindnyájan emlékszünk, hogy milyen 
óriási sikere volt a „Tünő napsugarakénak, 
holott alig volt meséje, hanem Lídia Borelli 
nagyszerű művészete hozott ujabb és ujabb 
meglepetéseket, szenzációkat. A Psylander-fil-
mek mese szempontjából egészen jelenték-
telenek voltak, a lényeg mindig egy volt : mi-
nél változatosabb játéklehetőséget nyujtan 
Psylandernek. A magyar filmek közül a „Lili" 
„Nebántsvirág", „Csitri" azért ért el nagy 
sikert, mert a téma szépsége és kezessége 
mellett egyúttal kitűnő játék alkalmai jfyujtott 
Loth Ilának. 

A legkiválóbb téma az, amelyik szenzációs. 
Amelyik százezrek érdeklődésére számíthat. 
Szenzációs lehet valami azért, mert ekzotikus 
miljőben játszódik le, pl. Japánban, Afrikában, 
őserdőkben, vadállatok dsungeljében, római 
arénákban, gladiátorok versenyén stb. Ezeket 
persze könnyű igy elmondani, de annál nehe-
zebb lefényképezni és igy az e fajta szenzációt 
nem használhatjuk. Ellenben szenzációs lehet 
pl. az ezeregyéjszaka ügyes filmre alkalmazása. 
Casanovának vagy Kagliostrónak, a nagy világ-
csalónak élettörténete és kalandjai stb. Vala-
milyen ismert legendának, vagy mondának 
megírása. 

Fiatalok — Falk Géza (Folyt, köv.) 
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N É V A P A R T I E S T É L Y 
Történet 1 felvonásban. 

Irta : L E N G Y E L M E N Y H É R T 
Személyek : 

Roubatin, hercegnő 
Ribaupierre, grófnő 
Arnheim grófnő 
Nadja . . . 
Uchtomsky 
Decskov . . . 
Kovalkov . . 
Szmirnov . . 
A gárdista . . 
A szobalány . 
A muzsik . . 

Medgyaszay 
Gregus 
Flittner 
Bayor 
Dénes 
Ihász 
Bársony 
Ujváry 
Berekszói 
Szokolay 
Kabók 

(Rendkívül szegényes szoba. A bátorokon 
kócos, rossz takarók — a csillár is ilyesmibe 
van beleburkolva — a falak mintha nem is 
kárpittal, hanem pakkoló papírral lennének 
beborítva — egy-két a fal felé fordított kép 
lóg gyászosan — minden maga a sivárság és 
a szegénység. Bár este van, — nem a csillár 
ég, hanem az ablakokon szétszórva viasz-

gyertyák rozoga tartókban. . . .) 
(Középen ajtó, mely egy sötét, széles folyosóra 
nyílik, jobbról szintén egy nagy ajtóy balról 

széles ablakok.) 
Egy öreg orosz. (Parasztformáju ember, 

kámzsában a középső nyitott ajtóban áll, a 
folyosón álló Uchtomskyhoz beszél.) Mit 
akar ? 

Uchtomsky. Be akarok menni. 
Az orosz. Nincs itt semmi keresnivalója. 
Uchtomsky. Tehát itt lakik a . . . 
Az orosz. Itt senki sem lakik . . . Ez a 

lakás üres. . . . (Megindul az ajtó felé.) 
Uchtomszky. Nekem azt mondták — 
Az orosz. (Visszajön, türelmetlen hang.) Mit 

mondtak ? . . . Hogy ez a lakás tele van bú-
torral . . . szőnyeggel . . . képekkel ? . . . Hát 
nézzen be . . . itt nincsen semmi . . innen 
már mindent elloptak . . . (beljebb lépnek). 

Uchtomsky. Ne kiabáljon már — 
Az orosz. Kiabálok! Akár az utcára is le-

megyek és ott is kikiabálom, hogy itt senki-
nek semmi keresnivalója nincsen, mert innen 
már mindent széthordták és elloptak . . . 

Uchtomsky. (Csendes, megnyugtató hang.) 
De hát értse meg, hogy én nem lopni jöttem, 
ma délutánra ide hivtak. (Uchtomszky el-
fordul, nehogy az elszoruló hang levegye a 
lábáról.) 

Az orosz. (Itt fürkészve Uchtomszky felé 
fordul.) Ugyan ki hivta volna . . . Én nem 
ismerem az urat, — nem hivtam, — más 
meg nem lakik itten — menjen az út jára — 

Decskov. (Tompa, lihegő hang most jött fel 
a lépcsőn, Uchtomskyhez). Régen itt vagy ? 

Uchtomsky. Igen kérlek, de ez az ember nem 
akar beereszteni. 

Decskov. Megmondtad neki? 
Uchtomsky. ja, persze — elfelejtettem. 
Decskov. (Az öreghez, aki agy áll ott, mint 

egy harapós vén komondor, nyomatékosan.) 
Mi a szentpétervári Roubatin Egylet tagjai 
vagyunk és ma este itt tar t juk gyűlésünket. 

Az öreg. (Egyszerre alázatosan.) Méltóztas-
sanak befáradni (meghajlik és bebocsátja őket. 
Decskovhoz). Alázattal bocsánatot kérek, nem 
ismertem fel. 

Decskov. Ez az ur most van itt először . . . 
de a többit ismeri. 

Az öreg. Hogyne — mindenkit — 
Decskov. Jönnek ők is egyenkint — bocsássa 

majd be őket. — 
Az öreg. Igenis, szolgálatára (kimegy a folyo-

sóra, óvatosan behúzza maga után az ajtót). 
(Itt zaj kívülről.) (Decskov és Uchtomsky belép-
tek. Szinte komikusan rongyos, szedett-vedett 
nagy kabátban, szőrcsizmákban, csapzott haj-
jal, rossz kalapban. Hallgatnak ) 

Fiatalok — Kázmér Ernő Fiatalok — Kisfaludy Stróbl Zsigmond 
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Uchtomsky. Tudniillik egészen elfelejtettem 
azt. hogy milyen egyletet kell mondani. 

Dtcskov. (A külső zajra figyel, csendre inti.) 
Pszt (az ablaknál oldalt hallgatódznak.) (Kint 
az utcán kiabálás, zaj, ahogy felharsant, épugy 
elmúlt ) 

Uchtomsky. (Sóhajt.) Jajjaj (eljön az ablaktól, 
a mellette lévő széken). 

Decskov. Hajaj (szünet). 
Az öreg. (Kinyitja az ajtót.) Méltóztassanak... 

lKét nőt bocsát be, akik szintén kopott felső 
kabátban, nagykendőben vannak öltözve. Be-
jönnek. A két férfi feláll, fejhajtás. Néma 
üdvözlés Leülnek). 

Uchtomsky. (Megint beszélni akar, kitörő 
hangon, ami aztán a figyelmeztetésére lejebb 
száll.) Ez olyan, mint egy nagyszerű álarcos-
bál a régi időkből. (Zaj kinn.) 

Decskov. (Megint elhallgattatja.) Pszt! Csak 
igy lehet az utcán mutatkoznunk . . . (Csend 
lesz, melybe egyszerre kint megint beleharsog 
a zaj . . . Távoli lövések, a nők összerez' 
zennek). 

Decskov. (Súgva a nőkhöz.) Még mindig nem 
szokták meg ? 

Az idősebb nő. (Halkan.) Nem lehet meg-
szokni. (Szünet.) 

Az öreg. (Ismét óvatosan kinyitja az ajtót.) 
Méltóztassanak, csak gyorsan ! Tessék sietni 1 
(Gyorsan még két férfi lopódzik be. Most az 
öreg lassan behúzza az ajtót, ráfordítja a kul-
csot. Hallgatódzik. A társaság megdermedt 
várakozásban nézi. Az öreg megnyugodott 
— odamegy az ablakhoz, kinéz, aztán leereszti 
a rolót. Most eihal a külső zaj — majd a 
jobboldali ajtóhoz megy s beszól.) /ean, Luka, 
segítsetek a magas uraságoknak.) (Egy korrek-
tül öltözött térdharisnyás inas és egy komorna 
jön be és most egyszerre sajátságos dolog tör-
ténik, — a három szolga neki esik a szobá-
nak, — gyorsan felteritik a szőnyegeket,melyek 
összehajtve a sarokban állottak — letépik a 
falak rongyos kárpitját, ragyogó, sötét tapéta 

tűnik elő — megfordítják a képeket, régi 
nemesek arcképei lesznek láthatók, — s egy 
nagykép, mely a cárt ábrázolja — kieresztik 
az oldalra csavart ablakfüggönyöket, eloltják 
a gyergyákat . . . Ezalatt a társaság ledobálta 
kámzsáit, szőrcsizmáit, süvegjeit, s mikor a 
csillár fénye egyszerre felragyog — már egy 
teljesen előkelő társaság áll a teremben, az 
urak frakkban, s rendjeleik ragyogó díszében, 
a hölgyek estélyi toilettben. — A fényes tár-
saság : Ribaupierre grófnő (harminc éves), 
Arnheim grófnő (huszonnyolc éves), Uchtomsky 
gróf (huszonnyolc éves), Decskov herceg gár-
datiszt (negyvenöt éves), Kovalkov gróf 
(huszonöt éves) és Smirnov tanácsos (hatvan 
éves). 

(A szoba rendbehozása és a szereplők átöl-
tözése után, komorna felgyújtja a csillárt. 
Most ebben a percben letépi a cár-kép takaró ' 
ját. Aztán mindhárman el, kivisznek mindent.) 

(Uchtomsky a sötétben történteket a leg-
nagyobb meglepetéssel kiséri, a cári-kép lelep-
lezésénél ez a meglepetés izgalommá fokozó-
dás, odaszalad a képhez, majd vissa a tár-
sasághoz.) 

Uchtomsky. (Lelkendezve, szinte magánkí-
vül.) De hisz ez . . . óriási . . . "supa . . . 
régi . . . kedves, ismerős . . . Kezeit csóko-
lom Ribaupierre grófnő . . . (Elragadtatva.) 
Arnheim grófnő ! (Hozzárohan, majdnem 
megöleli.) Kovalkov gróf . . . és On, jő 
Szmirnov ! 

Szmirnov. (E: egy olyan legelső társasá-
gokba tolakodott bankár.) Én is csak itt 
vagyok. 

Uchtomsky. De hisz ez mindent felülmúl! 
Hisz benne vagyunk a régi ragyogó világ 
kellős közepében . . , Mintha csak egy esté-
lyen lennék . . . Ezerkilencszáz — mikor is ? 

Decskov. Tizenháromban. 
Szmirnov. Régen volt! 
Decskov. (Leül.) (A társasághoz). Örül-

tem, hogy Uchtomskyt is előkerítettük, — 
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mondtam neki, hogy nagy szenzációban lesz 
része. 

Uchtomsky. Dchát kinek az ötlete volt ez? 
Decskov. A háziasszonyunké. 
Az öreg inas. (Kinyitja a jobboldali ajtót s 

jelenti.) Roubatin herccegnő. (Roubatin her-
cegnő belép a szobába. Uchtomsky hozzáfut). 

Uchlomsky. (Elragadtatva.) Hercegnő ! Mi-
iyen hálás vagyok Önnek ! Milyen hálás ! 
Micsoda nagyszerű ötlet volt ez az össze-
jövetel ! 

Roubatin hercegnő. Örülök, hogy látom, 
Uchtomsl-.y . . . (Itt kezet nyújt, melegen és 
a társasághoz lép. A társaság tagjai felug-
rálnak, hegy helyet adjanak a hercegnőnek. 
Mindenkit szépen visszanyom a helyére, mi-
közben üdvözli szokat.) S ez az összejövetel ! 
. . . Hát tudja, az ugy támadt, hogy . . . 
IArnheim grófnéhoz.) Pá, édesem. — Ugy 
történt, hogy, gondoltam, bármilyen világ 
van ott kint és akármilyen most nekünk a 
helyzetünk iKőzben nevükön szólítva üdvözli 
a társaság minden tagját.) (Decskovot elme-
nőben üdvözli. Jónapot Jolenka. Roubatin 
felé fejbiccenés Ô, kedves Rovelkov. Maga is, 
jó Szmirnov ) . . . azért egyszer-másszor csak 
össze kell valahol találkoznunk — nem igaz? 
Mert az ember, tudja Uchtomsky, mindent 
nélkülözhet, n;ég a, hogy is mondjam — az 
ennivalót és a . . . jó fehérhemüt is, nem 
igaz, Decskov? — de a társaságot, már csak 
magamról beszélek — a társaságot édeseim, 
én abszolúte nem bírom nélkülözni. (Leül.) 

Ribaupierre. Én sem. 
Arnheim. Én sem. 
Szmirnov. Az én pechem ! Alig hogy beju-

tot tam a jó társaságba, már meg is szűnt a 
jó társaság . . . 

Dreskov. Kár volt u?y igyekeznie 1 
Szmirnov. Ha az ember azt ugy előre 

tudná ! Honnan sejthettem volna, hogy egy-
szer még proletárnak lenni jobb üzlet lesz, 
mint bárónak. 

Uchtomsky. Hát hogy keletkezett mégis ez 
az összejövetel, hercegnő ? 

Roubatin. Igen, ez az összejövetel . . . 
Tudja, kedves Uchtomsky . . . (Leül.) ez itt 
ugy van berendezve, hogy ez az első szoba 
itt a folyosó mellett nappal egész szegénye-
sen van dekorálva, — ide ugyan bárki be-
nézhet . . . Mi a hátulsó szobában tartózko-
dunk a kis Nadjával . . . Már inkább ő sze-
gényke egyedül, mert én bizony nappal el 
vagyok foglalva . . . Ugy gondoltam, leg-
alább hetenkint egyszer mégis össze kell 
hozni a társaságot — egy kis pletykára . . . 
zenére, teára . . . talán, Istenem . . . miért 
ne . . . ha lehet, fürtre. (Ribaupierre gróf-
nőhöz.) Nemde, édesem ? Az egészhez csak 
annyi kellett, hogy — tisztességesen fel le-
gyünk öltözve . . . De viszont afelől biztos 
voltam, hogy az urak egy jó frakkot és a 
hölgyek egy jó toilettet okvetlen kimentettek, 
ha minden más bele is veszett ebbe a világ-
felfordulásba. 

Szmirnov. Ebbe kellett nekem belekerülni . . . 
Roubatin. Pont magának ?! . . . Ha közénk 

tartozott Szmirnov a jó időkben, legyen bá-
torsága velünk maradni a rosszban is. 

Szmirnov. Mi az, hogy legyen bátorságom ? 
Muszáj Önökkel maradni . . . Melyik más 
társaság fogad be engem ? Próbáljak hozzá-
juk menni . . . 

Decskov. Nem sikerült ? 
Uchtomsky. (Naiv) Kigolyózták? 
Szmirnov. Golyóztak? Gurítottak. (Tragi-

kus.) Nekem muszáj Oroszország legelőke-
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lőbb főúri társaságában bennmaradni . . . 
Kann mir nicht helfen . . . 

Roubatin, Ne féljen, jó Szmirnov, mi nem 
hagyjuk el magát . . . A társaság, látja, 
megint együtt van . . . Higyjék el nem is 
magamért teszem — bár imádom a társa» 
ságot . . . hanem a kis Nádjáért — sze-
génykéért . . . Idemenekül hozzám a kis-
lány . . . oly naiv kedves teremtés . . . ezen 
a télen vezettük volna be a társaságba . . . 
gondoltam : kárpótoljuk valamivel . . . Kiszen 
tudjátok, hogy édesapja, a tábornok hogy 
járt — odakint a fronton : agyonlőtték a 
katonái. 

Uchtomsky. O — tudja már ezt 7 
Roubatin. Dehogy tudja . . . Ne is szóljatok 

neki . . . el ne áruljátok — az Istenért . . . 
Hadd szórakozzon, mulasson szegénykém. . . 
(Tapsol, a szobalány belép.) (A szobalányhoz) 
Hol a kis Nadja ? Miért nem jön ? 

A szobalány. Még nem készült el a toüett-
jével ! (Kimegy.) 

Roubatin. Ja igen . . . Tudjátok, neki még 
a régi szép ruhái vannak. O nem tud semmit 
arról, ami a világban történik . . . Ki sem 
mozdul a szobájából. 

Uchtomsky. Hát mi t csinál? 
Roubatin., Olvas . . . Scott Wattért . . . 

Dickenst. És , főleg szenvedéllyel énekel és 
zongorázik. Oh, szegény kissikém . . . oly 
kedves . . . Folyton arra készül, hogy ben-
nünket szórakoztasson az énekével, mint a 
régi időkben . . . 

Ribaupierre. (Felzokog.) Mint a régi időben. 
Roubatin. Mi baja grófnő — 
Ribaupierre. Ah, ma chére — én ezt nem 

birom ki, az én idegeim ! 
Roubatin. Az idegekkel kedvesem, — avval 

már hagyjunk fel . . . Azt csak akkor gon-
doltuk, hogy nem birjuk idegekkel, mikor a 
palotánkban a harmadik komorna nem jó 
fűzte be a cipőnket, mert arra külön komor-
nát tartottunk . . . Vagy ha a b i rá tunk öt 

pjrcet késett a randevún . . . Azóta rájöttünk 
kedvesem, hogy az idegek mindent kibírnak . . . 

Ribaupierre. (Csadálkozva.) De ha rágondo-
lok . . . hogy mi volt . . . 

Roubatin. Mi volt? Maga folyton unatko-
zott ! Legalább nekem mindig erről panasz-
kodott . . . Ugy ült ott az Operában, mind-
járt az udvari páholy mellett, a gyöngyeivel 
a nyakán — mint egy vértanú . . . (Szünet.) 
Most mit csinál ? 

Ribaupierre. Egy kávéházban . . . a kasszá-
ban . . . 

Roubatin. Ugy ? . . . Cukrocskákat rak a kis 
nikkel csészékbe . . . és a rumos üvegeket 
kezeli — a teát és a feketét adja ki . . . 

Ribaupieire. (Tragikusan.) Igen, — 
Roubatin Melyik kávéház ? 
Ribaupierre. Central — 
Roubatin. A Néva parton . . . Az nagyon 

forgalmas hely . . . Egy ilyen csinos nőt a 
kasszában, kedvesem.ott nagyon sokan meg-
néznek — és eziránt Ön sohasem volt közöm-
bös . . . Fogadni mernék, hogy sokkal szóra-
kozik, mint annak idején a palotájéban. 

Ribaupierre. Lehet . . . Tényleg . . . (megint 
kétségbeesve) De milyen népaég, ma chér. 
milyen népség. 

Roubatin . Nono, kedvesem . . . Ugyanezeket 
a szavakat súgta a fülembe, mikor a legfé-
nyesebb bál volt magánál és a legjobb orosz, 
angol, francia és osztrák arisztokrácia csillo-
gott a térmeiben. Ön akkor is azt mondta, 
hogy milyen népség ! . . . Az emberekkel min-
dig baja volt kedvesem, legfeljebb egy-egy 
kitűnő férfi csillapította a bánatát, azt hi-
szem, ilyen kitűnő férfilélekre ott is akad. 
a Ceotral-kávéház tükörablakai alatt, hanem 
is diplomata frakk, hanem egyszerű matróz-
ruha boritja daliás termetét. Jelenka ön az-
előtt se nagyon válogatott. (Nevetés ) 

Ribaupierre. (Nem sértődik meg.) Nem is 
magamért sirok . . . Hanem, ha elgondolom, 
hogy a szegény Arnheim grófné . . . 
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Roubatiii. Mi van a szegény Arnheim gróf-
néval ? 

Ribaupierre. Sajátkezüleg mos és vasal ! 
Arnheim grófné. Engem ugyan ne sajnáljon ! 

{Pan szkodva a társasághoz.) Most is meg-
ragadja az alkalmat, hogy lenézzen és sérte-
gessen csak agy, mint régen, pedig százszor 
inkább tisztességes munkával keresem a ke-
nyeremet — igenis mosok és vasalok inkább, 
mint a kávéházi kasszából matrózokkal ka ' 
cérkodjam, 

Roubatin. Hölgyeim — az Isten szerelmére, 
most is csak a régi vitatkozások és maliciák. 

Arnheim. Ő kezdte. 
Ribaupierre Csak az igazat mondtam. 
Roubatin. Oly mindegy, hogy ki mivel fog' 

lalkozik. Én csipkéket árusítok. (Ribaupierre' 
hoz.) Ön kasszában ül (Arnheimnéhez) ő 
mos — Decskov lovász, Uchtomsky, amint 
hallom, egy áruraktárban van, — Szmirnov, 
mit is csinál, Szmirnov? 

Szmirnov. Ujsigot árulok . . . kicsibe . . . 
(Kiabál) Izdvesztja! 

Roubatin. Az még e l ő k e l ő . . . De maga 
ócskaságokkal is kereskedik . . . Mit szégyen' 
kezzünk ! . . . Csak ez a kedves Kovalkov 
gróf nem akarja elárulni a mesterségét. 

Decskov. (Nevetve.) Mindig diszkrét ember 
volt. 

Roubatin. De hát végre csak megmondhatja 
— igazán nem olyan időket élünk, hogy 
•valamiért szégyenkeznie kellene. 

Mind. Mondja már meg ! Beszéljen ! 
Kovalkov (Ez egy fiatal, sajátságos mágnás, 

raccsol egy kicsit, kis zavarral.) Nekem kérem 
— egy — ízé — bürom van . . . 

Mind. Bürója ! 
Kovalkoa. Jobban mondva kérem — in-

dustriám. 
Roubatin. Industria . . . Milyen ? 
Decskov, Hol ? 
Kovalkov. Az van nekem egy . . . o t t . . . 

ahol két utca ugy egymásnak megy. 
Decskov. Szóval az utcasarkon. 
Kovalkov. Igen . . . ott . . . egy olyan sarkon. 
Szmirnov. Egy kis házban ? 

T v A n y C í ^ ? , 
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Decskov. Vagy a járdán? 
Kovalkov. (Kis gondolkodás után ) Mond' 

hatnám . . . a járdán . . . (Várakozás.) Van 
ott nekem egy olyan . . . helyem . . . egy in 
dustria . . . műhely . . . ahol én ülök . . . és 
van . . . nekem ott egy felfedezésem . . . egy 
üzem . . . két kefém . . . és én ott ülök . . . és 
van egy ládám . . . és aki arra jön . . . sáros 
cipőkkel . . . annak én . . . fél rubelér t . . . 

Roubatin. Subickol, kedvesem . . . mondja 
csak ki egyenesen, hogy subickol, az utca-
sarkon. 

Decskov. (Nevetve.) Gratulálok. 
Kovalkov. (Átmegy.) Az nem olyan egyszerű 

kérem, ahogy a hercegné gondolja esetleg .. 
az egy olyan magasabb . . . 

Roubatin. (Jóindulattal.) Igen — igen — mű-
vészet . . . 

Kovqlkov. (Kap a szón.) Művészet , . . Mere 
egy pár csizmát, vagy cipőt jó kisubickolr;; 
. . . (mutatja). Ahoz igy — két kézzel kell a 
kefékkel . . . 

Roubatin. És köpni is kell hozzá. 
Kovalkov. Persze . . . köpni . . . ez a leg-

nehezebb . . . mert . . . nincs olykor . . . 
sokszor . . . szivar . . . 

Roubatin. Egy valódi jó művész, kedves 
gróf. ilyenkor bagózik. 

Kovalkov. (Felcsillanó szemekkel.) Már pró-
bálom. 

Roubatin. No látja . . . megy az, ha az 
ember igyekszik . . . (Állandó nevetés.) Mit 
nevetnek kérem, nekem Kovalkov gróf ebben 
a szerepében megvallom sokkal, de sokkal 
szimpatikusabb, mint mikor borzalmas orgi-
ákat rendezett és még a lovaival is pezsgőt 
i 'atott . . . Most tisztességes életet kezdett és 
ha hozzászokik a munkához, fogja ő még 
sokkal feljebb vinni, minthogy cipőt subickol 
az utcán. 

Kobalkov. (Hálásan.) Ó hercegné . . . Kö-
szönöm . . . (és mintha valamivel megakarná 
hálálni a jóságát, keresgél szinte lenéz a ci-
pőire, örömmel). Az ön cipői nem elég fé-
nyesek 

Roubatin. (Meghatva egy kissé.) Majd őn 
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íesz szíves kifényesíteni. (Szervíroz a balol-
dali asztalon ) Nagyon köszönöm . . . Nem 
most . . Ne feledje, hogy On most 
frakkban van és csak a kedves Kovalkov 
vrófunk nekünk, aki volt . . . (Tapsol, az 
oreg inas megjelenik.) TeátI Köszönöm. (Most 
ieül, az inas el, később széles tálcán hozza 
a teát.) Hogy mondja azt az a német filozó' 
us? . . . Die Welt ist meine Vors te l lung. . . 

(a cigaretta füstjét fújja). Képzeljük el, hogy 
suinden a régiben van . . . Boldogult felséges 
í.runk, a cár, nem volt olyan, — pardon — 
hülye, hogy ezt a háborút elkezdje . . . Ami 
* elünk történt, az csak egy rossz álom . . . 
Folytatjuk, ahol elhagytuk . . . Ma estély van 
nálam — mérsékelten unatkozunk . . . a kis 
Nadia majd énekelni fog . . . s addig is — 
Decskov, maga olyan jól ismerte mindig 
a kabarék műsorát — elő fog nekünk adni 
néhány kupiét. 

Decskov. Nagyon szívesen. 
.4 társaság. Halljuk. Halljuk. 
Decskov. (Itt külső zaj. Leül a zongorához 

és belekezd egy kupiéba . . . De pár taktus után 
abbahagyja, mert kint falharsogó zaj, lövöl-
dözés hallatszik, mely egyre közeledik. Már a 
a lépcsőházban lármáznak és a lépcsőkön ro-
hannak fel és a folyosón robognak. A társa-
ság egyideig nem törődik a zajjal. Decskov 
is tovább énekel. Összenézések, majd egy 
levés egész közelről eldördül, erre kiált fel 
Rebaupierre és akkor hagyja abba Decskov 
a játékot. A társaság feláll és az ajtóra szeg-
lett szemekkel megy lassú, feszült léptekkel 
a jobboldali ajtó felé ) 

Ribaupierre. (Reszketve.) Jaj Istenem. 
Szmirnov. Szedjük össze a rossz ruháinkat 

is meneküljünk ! 
Decskov A csillárt eloltani 
4 gárdista. iKivül) Nyissátok ki! (pár erő-

leljes ütés az ajtón, mely beszakad s a kü-
t íöbön a sötét folyosók homályából belép). 
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Szmirnov. Mer.ekülni, menekülni ! De e 
pillanatban már egy erőteljes hang az ajtó 
előtt.) Nyissátok ki ! (A társaság megdermed.) 

A gárdista. (Hatalmas orosz katona, kezé-
ben fegyverrel). A ! itt vagytok! (Hátraszól.) 
Hé I Tovariscsik ! Hova rohantok! Itt vannak 
a pa tkányok! Gyertek! Különben elbánok 
ezekkel magam is (Behúzza maga mögött az 
ajtót s kézbentartott fegyverrel, szétvetett, 
lábakkal megáll.) Kik vagytok! 

A férfiak. (Megmozdulnak mcst, mintegy 
védelmére a nőknek, de) 

Roubatin. (Hirtelen felegyenesedve előlép} 
Békés társaság ! 

A vörös gárdista. Kik vagytok? 
Roubatin. (Méltósággal) Roubatin hecegnő — 
A gárdista. Nem is burzsoá, hanem arisz-

tokrácia ! (észreveszi a falon a cár arcképét} 
S ott a cárotok ! (felkapja puskáját s belelő 
a képbe — óriási ijedtség.) 

Roubatin. Talán kevesebb zajjal méltóztat-
nék . . . Itt senki sem szegül ellen . . . Tes-
sék, parancsoljon elvinni, amit akar — úgy-
sincs egyebünk, csak az, amt raj.ur.k van, — 

A gárdista. Mit gondolsz? Rabló vag)ok? 
Nem a ruhátok, a rongyotok kell nekem ! 

Roubatin. Hát mit akar ? 
A gárdista. Titeket! Az egész társaságot, 

mind ! Akik összebujtok itt éjszaka ! . . . 
Miért ! Minek ! Hogy visszaállítsátok a régi 
rendet ! A háborút ! A cárt ! 

Roubatin. Mi békés társaság- vagyunk — 
A gárdista. Hát én ezt a társaságot elhur-

colom ! Kiviszem az utcára és ott átadom a 
népnek! Ott beszélhettek ! Magyarázhattok! 
Ha ugyan lesz olyan bolond, aki hallgat 
rátok és elhiszi, hogy ez a cifra társaság, — 
ez a hercegnő és ezek a hercegek, grófok itt 
— mert azok vagytok ugy-e? — Nem azért 
gyűlt itt össze, hogy összeesküvést tervezzen 
a nép ellen (felkapja a fegyverét.! Vagy pedig 
magam végzek itt mindnyájatokkal — 

Roubatin. Védtelenek vagyunk — tehet ve-
lünk, amit akar — 

Ribaupierre. (Némi halvány reménnyel.) 
Amit akar . . . 

/4 gárdista. Hát miért vagytok itt ? Miért 
bujtatok össze — 

Ribaupierre. Szórakozni . . . 
A gárdista. Eleget szórakoztatok ! . . . Mialatt 

kint feküdtünk a sárba, a hó t a . . . a ned-
ves árkokba, mint a patkányok . . Utolsóbb, 
rongyabb volt az ember, mint a féreg . . . 
Azalatt szórakoztatok ! . . . Dögöltek az em-
berek és nyomorultak lettek . . . reszketősek 
és vakok, — a lábuk lefagyott, a kezüket 
levágták. — Hajtották őket a drótsövényet 
elé s mikor nem mentek, hátulról beléjük 
lőttek — azalatt szórakoztatok ! Hát most 
fizessetek ! 

Roubatin. (A párbeszéd során Roubatin egyre 
közelebb lép a gárdistához, s a többiek kö-
vetik. Félkör féle alakul ki. A jobboldali 
ajtó szabaddá válik. Csendesen.) Mi már 
megfizettünk . . . Nem rri csiráltuk, ait el-
hiheti . . . de mi is fizetünk érte . . . Mi is 
vesztettünk . . . 
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A gárdista. Mit ? Mit veszítettek ? 
Roubatin. Szégyellem moadaní, hogy csak 

palotákat és az előbbi életünket . . . mert ez 
semmi ahhoz képest, amit az emberek szen-
vedtek . . . De lássa — mi is emberek va' 
gyünk . . . Élni próbálunk . . . ahogy l ehe t . . . 
Ehhez mindenkinek joga van. 

A gárdista. Aki dolgozik ! 
Roubatin. (A néven nevezetlek finom, formá-

sán meghajtják magukat, kissé kilépnek a 
sorból, mintha bemuta kozás volna. Szeré' 
nyen.) Csipkéket árulok . . . Ribaupierre 
grófné a kasszában ül egy kávéházban . . . 
Arnheim grófnő mos és vasal . . . Decskov 
gróf lovász . . . Uchtomsky herceg raktár-
nok . . . Sztnimov az handlé . . . Kovalkov 
gróf cipőket subickol az utcasarkon. 

Kovalkov. (Állandóan a gárdista csizmáit 
nézte, — nincs a tisztításukkal megelégedve.) 
Itt . . . mindenkinek . . . megvan a rendes 
foglalkozása . , . 

Roubatin. De ha Ön azt hiszi, hogy még 
ezenfelül is szenvednünk kell, akkor (a tár-
sasághoz.) Menjünk, barátaim — 

A gardista. Ki van még a lakásban ? 
Roubatin. (Ijedten, erősen.) Senki ! 
A gárdista. Kit rejtegetsz? 
Roubatin. Senkit, ha mondom. 
A gárdista. Majd felkutatom (és indul). 
Roubatin. (Habozás után, könyörörögve meg-

fogja a gárdista karját.» Ne menjen — ne 
keresse — ne bántsa. . . Egy fiatal leány, aki 
nem tud semmiről — óvtuk, féltettük, elzár-
tuk a világtól . . . Azt hiszi, a régi időben 
él, azért gyülünk össze itt néha, hogy őt 
szórakoztassuk . . . Velünk csinálhat, amit 
akar — vigyen el és akasztasson fel, de kérem, 
könyörgök — ne bántsa ezt a szegény kis 
lányt. 

A gárdista. Ki az ? 
Roubatin. Nadja . . . a Fedor Fedorovits 

tábornok leánya — 
A gárdista. (Felordít) A Fedorovits tábor-

noké ! Tudod, ki volt a Fedorovics tábornok. 
A leggazabb, a legkegyetlenebb ember . . . 
Tudod, hány szegény muzsikot küldött a 
halá lba? 

Roubatin Agyonlőtték a katonái . . . 
A gárdista. Ágyon. A szemem előtt — a 

kutyát ! Megérdemelte . . . Mind azt érdemlik 
ezek a stráfosok, ezek a csillagosok, szegény 
katonák hidegszivü hóhérai, háborúk csinálói, 
akik a népeket éveken át ölették, gyilkoltat-
ták, — mind azt érdemli ! 

Roubatin. (Könyörögve) lehet, hogy önnek 
igaza van, Uram és az is igazság, hogy mi 
most még többet szenvedjünk és mi bűnhőd-
jünk. A magunk számára nem is kérek ke-
gyelmet . . . De egy fiatal leány van itt, aki 
senkinek a világon nem vétett, s akinek apja 
volt az a tábornok . . . és ő imádta az apját. 
Mi nem mondtuk meg neki, mitörtént az 
apjával, ha most az a gyermek mindent egy-
szerre megtud, ha megtudja, hogy — 

Roubatin. A gárdista nem onnan jön . . . 
ihafcozva). Ertünk jött . . . nekünk majd el 

kell vele mennünk, kislányom . . . te ne f é l j . . . 
itt maradsz . . . mi — megyünk — 

A'adja. El akartok menni ? ! Az lehetetlen . . . 
Csak egyszer egy héten vagytok itt . . . még 
nem is beszéltem veletek . . . Nem zongoráz-
tunk . . . nem énekeltünk. Én betanultam ám 
azokat a dalokat, amelyekről a mult héten 
beszéltünk . . . Elénekeljem ? Meghallgatjátok ? 

Roubatin. (A gárdistára néz.) Azt hiszem 
— ezt — meghallgathatjuk nemde. 

A gárdista. (Komoran iger.t int.) Egyenként 
leülteti a társaság tagjait, végül a Gárdistát 
is, akinek szigorú tekintete elől hirtelen 
Decskovhoz menekül : Jöjjön, Decskov ki-
sérjen! 

Nadja. (Odalép a pianino elé . . . Decskov 
kiséri . . . Bánatos orosz dalok s megható 
kis történetek jönnek — az egész társaság 
komor figyelemmel hallgat rá. a gárdista is 
tragikus arcával ott az ajtónál . . . De egy-
szerre megint felharsogó zaj, puskaropogás 
messziről és robogás a folyosón és a lépcső-
kön, s hangok kint.) 

Vladimír ! Vladimír ! 
A gárdista. (Hallgatódzik, aztán gyorsan, 

határozottan.) Oltsák el a csillárt ! (Megtörté-
nik. Sötétség. A gárdista az ajtóhoz megy, — 
kinyitja.) 

Hangok. (Kint.) Vladimir ! Hé Vladimír ! 
Mi az? Mi van ot t? 

A gárdista. (Amint a külső vörös fény meg-
világítja, egész alakjában kiszól az emberek-
hez. Kilép.I S e m m i . . . Átkutattam a h á z a t . . . 
Nincs itt senki. (Behúzza az ajtót maga után. 
A zai elhal. Sötétség a szobában. Csend.) 

Függöny. 
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MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : L A J T A A N D O R 

A mozi május 1-én 
Az idei május elsejei ünnep lesz az első igazi 

munkás-ünnepély, a dolgozó milliók ujjongó 
ünnepnapja. Budapesten százezrekre menő töme-
gek fognak fölvonulni, hogy az Internationale 
napját megünnepelhessék. 

Nagyon természetes, hogy a nagy napon a 
mozit is a tömegek szolgálatába akarják állítani, 
ami nem kis fáradtsággal történik meg, de jelen-
tősége annál nagyobb lesz. íme, nyilvánosan is 
be fogják bizonyítani, hogy a mozi a legalkal-
masabb eszköz a tömegek fölvilágositására és a 
gyors informálására és végre a nép széles ré-
tege is meg fog arról győződhetni, hogy a mozi 
az a szórakoztatási eszköz, amelyből a legtöbbet, 
a legnemesebbet és a legszebbet tanulhatják. 

A május elsejéi ünnepből az egész filmszakma 
kiveszi a részét. A filmgyár, a mozgóképszín-
házak, az alkalmazottak, szóval, mindenki, aki 
ehhez a szép. de egyúttal nehéz „branshoz" 
tartozik, ott akar lenni a nagy fölvonulásban. 

Az egész filmszakma nagy fölvonulási terve a 
következő : 

I I I SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
Ű I KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE SÁNDOR 

A színház, irodalom és mű-
vészet minden agáról, rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 

A vaskos^ 1 , — , —I 
kötet ára: 8 V K O l > 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Hat szürke mén vörös takaróval huzza a film-
tekercskolosszust, amely mechanikai mozgásában 
szimbolizálja az első kommunizáit üzemet, a 
mozgófényképipart. A paripákat vörös sapkás, 
vörös kötényes munkások vezetik A díszkocsi 
oldalain elhelyezett őrség Merkur szám; as 
diadalmi dzsidájával őrzi a filmkolosszust. A 
menetet egy vörösfilm szalagszerü zászlóerdő 
zárja be s a zászló alatt a moziszakma ismert 
egyéniségei vonulnak föl. A menetben a legki-
válóbb mozistarok legjobb szerepeik kosztüm-
jeiben öltözve vesznek részt. 

A mozikban ünnepi szavalat és az Internatio-
nale eléneklése vezeti be a/ előadásokat. A kö-
zönség az uj himnuszt vetített szövegről lógja 
énekelni a zenekar kísérete mellett. Erre az al 
kalomra a rendezőség 160 000 példányban osztja 
szét az Internationale szövegét. A mozgófény-
képszinházak május elsejei előadásain félhely-
árak lesznek. A nagy májusi ünnep keretében 
160.000 munkás szórakoztatásáról gondoskodnak 
a mozisok. Az egyes mozgóképszínházak oldal-
falain fényirássa! jelenik meg a következő fölirás : 
„Éljen a szociális világforradalom I" 

Az Oktogon-téren, a Kossuth Lajos utcában 
és a Rákóczi-uton hatalmas vászonra fogják 
vetíteni a legújabb világeseményekről Sióló 
híreket. Ezt a mozgóujságot egyébként állandó 
sitani fogják és május elsejetől kezdve éjjei-
nappal fogják olvashatni az utcán a járókelők a 
legfrissebb híreket. 

Minden ftonyv megrendelhető a 
, Színházi Élet" 
kiadóhivatalába: 
Erzsébet-körut 29 

ßRAUNNE blous , pongyo la é s 
j u p o n kü lön legessé -
gek m é l y e n U s z a l -
l i t o t t a r a k mel le t t . 
V „ H o n v é d - u t c a 3 8 . 
V-gsz'.nház Hl szemben 

N E M Z E T I ( R O Y A L ) KABARE H S & « f f i 8 
Minden esta ' « 7 órakor. Vasár- és ünnepnap l/»3 órakor 

a ezen ációs a j műsorral 

Virágh Jenő vendégfelléptével 
ÍRTAM EQÏ DRÁMÁT ! 

B^keffy LA»«16 t r é fá ja 

TÖRVÉNY NEVÉBEN 
Szőke Szakáll aktuális 

t ré fá ja 

NEM AKAROK ANYÓST LÁTNI 
T r é f a 

irta : Szfike Szakáll 

HÁZI KONCERT 
Békofry László 

t réfája 

CIOAA-RETAA ! 
Blüett 

i r t a : Pártos Jenő 

Viráifh Jenő Solti Hermin, Papp J á n o i , S a l a m o n 
Béla, Zöldi Márton, Forgács JenS. Sándor Stefi, 
Máté Sámlor, Gyenis Ede, Dezsőify Lá>/.16 és Bárdi 
Irén. Pártos J e n i és Morvái Böske, Arányi Józse f , 
Gombócz Vi lma, Kardos József és az összes szín-

házi éa varieté-at trakciók fellépte., 

Finom arcbőrt 
nyer, ha EUFEMIA a r c kr é m e t 

használ. 
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PÖR EGY MAGYAR FILMDARAB MIATT 
BERLINBEN. A berlini bíróság előtt a minap 
igen érdekes pör folyt le, amelynek tárgya egy 
magyar filmdarab volt. Hans Heinz Ewers világ-
hírű darabjának, az Alraune megfilmesítése körül 
már az elmúlt évben támadtak nézeteltérések és 
pörök. Egy berlini filmgyár állítólag megvette az 
Alraune megfilmesítési jogát, viszont a tulajdon-
képeni jog a magyar Hunnia illetve a német 
Neutral filmgyáré volt. A Hunnia tudvalevőleg 
az Alraunet filmre is hozta és hogy milyen si-
kerrel, bizony.tja az, hogy nemcsak Magyar-
országon aratott a darab nagy sikert, hanem 
a külföldön is. Két berlini filmgyár állolt egy-
mással szemben és mindakettő magának vindi-
kálta az Alraune megfilmesítésének a jogát. 
A bíróság a Neutral-filmgyár javára döntött, 
amely azonban nem a saját gyártmányát hozta 
forgalomba, hanem a magyar Hunnia filmgyár 
Képét és igy a magyar Alraune minden további 
akadály nélkül fut majd a német mozgófénykép-
szinházakban is. 

CARUSO A FILMEN IS FELLÉP. Igen érde-
kes hír érkezik Amerikából. Eszerint Caruso, az 
Amerikában élő világhírű olasz operaénekes és 
tenorista, legközelebb filmen is fel fog lépni. 
Az Artcraft nevü ame'ikai filmgyár kérte meg 
Carusot, játsszon el egy nagyobb szerepet egy 
My Cousin (Az én unokanővérem) cimü darabban. 
Caruso ebben a darabban egy szobrász szerepét 
játssza és mint az amerikai lapok irják, meg-
lehetős nagy ambícióval készül a szerepre. 
Caruso ugyanis mellékesen szobrászattal is fog-
lalkozik és igy neki a szerep épen kedvére jött. 
A darab többi főszerepeit a legkiválóbb amerikai 
színészek játsszá-t. 

FILM ÉS DIVAT. Egy igen előkelő berlini 
moziban, a Marmorspielében nemrégiben nagy-
szabású „Wodeschau'-t rendeztek, amelyen ki-
váló berlini moziszinészek, illetve moziszinész-
nők léptek föl. A legújabb divatkreációkat a leg-
nevesebb filmdivák mutatták be, igy többek kö-
zólt Ossi Osswalda, Lucie Kieselhausen és mások. 

ÜZENETEK. 
Anonyme. Most már többé nem kellenek ezek 

a kurzus k. Egyébként forduljon személyesen 
Mattyasovszky Ilonához, Rózsa-utca 38/b. alá. — 
Színházi Élet olvasó. 1. Kopenhágában. 2. Körül-
belül 36 éves. 3. Nem tudjuk. 4. Ezt se tudjuk. 
5. Ez az igazi neve. — V. Ily Nagykanizsa. 
Forduljon kérdésével Mattyasovszky Ilonához 
Budapest VII, Rózsa-utca 38/b. alá, ő majd 
megadja a szükséges információt. — H. Bözsike 
Karczag. Olvassa el fönti üzenetünket. — Szőke 
baba Jelenleg az úgynevezett „Filmközpont" in-
tézi, hogy melyik színész milyen darabban köte-
les játszan;, mert a filmgyárak eddigi értelmük-
ben megszűntek. A kérdezett is a Filmpközpont-
nál van beosztva és ott kapja ki a szerepeket. 
A szóbanforgó budai mozgóképszínháznak az 
üzletvezetője Gyárfás Gyula. — Sz. P. Bpesl. 
Tévesen értelmezte, mert színészek is játszhat-
nak a filmen és igy természetes, hogy Várkonyi 
és a többiek a jövőben is fellépnek a filmen. 
Ök csak nem ,.hivatásos" filmszínészek. 

I l í l ^ l m i ^ d c n f á ^ 
ADY ENDRE 

költeményei uj kiadásban megjelentek : 
Vér és arany 14 — K 
A halottak élén 14-— K 
Uj versek 10 — K 
A menekülő élet ... 10— K 
Ki látott engem 14 — K 
A magunk szerelme 10"— K 

REGÉNYEK : 
D'Annunzio: A gyönyör ... 22— K 
Daudet: Fromont és Risler 12-— K 
DoVztojevszky : Szegény emberek 8.— K 
Flaubert Gustave : Egy fiatalember törté-

nete 20— K 
Gyóni Géza: Rabságban 8.— K 
Göndör Ferencz: Ilonka.. 6.— K 
Heller: Collin ur kalandjai 5.— K 
Kádár Endre : Balalajka 12.— K 
Masson : Napoleon és a nők 11"— K 
Művészeti Almanach 1919. évre 10 — K 
Schnitzler Arthur : Beata asszony meg 

a fia 11.— K 
Strindberg : A cseléd fia 14.— K 
Strindberg: Vallomások 14 — K 
Szenes Béla: Csudaszép Magda 12-— K 
Újhelyi Nándor: Egy férfi szerelmei ... 14 — K 
Zémlak Semene : Karcsuka... 16-— K 
Portó egyenként 50 fillér. Megrendelhetők a „Szín-

házt Élet" boltjában, VII., Erzsébet-körul 2... 

beíe keringő (Dimer) 4-56 K 
Bölcsődal (Pogány) 4.— K 
Bolseviki nóta (Pogány) 4.— K 
Egy szál cigá iynyal (Zerkowitz) 4 — K 
Gróf Rinaldó 1. II. füzet (Szirmai) 14 — K 
Gyufa (Boros dal Szirmai) 5.— K 
Internationale ... 3 60 K 
Leszerelek (Boross dal) (Szirmai) 4 — K 
Lili bárónő 2 füzet (Huszka) 16— K 
Szíp asszony hagyjuk egymási békében 

(Zerkowitz) 4.— K 
Vallomás. 2 dal (Kondor) 4'— K 
Zimberi zombori nóta (Zerkow tz)... ... 4.— K 

LEVELEZŐLAP ÚJDONSÁGOK: 
Megjelent az uj levelezőlap-sorozat. Gyönyörű 

szép felvételek az alábbiakról : 
Rajnai Gabor, Z Molnár László, Lóth Illa, 
Simonyi Mária, G Kertész Ella, Kertész 
Dezső, Beregi Oszkár, Hollay Kamilla stb 

A 20 lapból álló sorozat ára 10.— korona. 
Portó 50 fillér. 

Megrendelhető a »Színházi Élet" boltjában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
M. László. Tessék érintkezésbe lépni valamely 

festőművésszel. — Rokon, Szatmár. 1. Nem fontos, 
mert esetről-esetre az iskola, illetve a szinház 
adja. 2. Igen. — B. ur 417. 1. Nincs. 2. Pipacs. 
3. Nem ad. 4. Nőtlen. — Noémi. 1. Ezt csak 
nem nehéz eltalálni. Gondolkozzék rajta. 2. Nem 
lehetetlen. 3. Ugyanott. 4. Pest környékén. 5. 
Köszönjük, átadjuk. — L. István. 1. 2. Legalább 
4 középiskola. 3. 26 éves. — K. Kálmán. 1. 2. 
Ez az ember veleszületett adománya. 3. Kecs-
keméti-utca.— Csincsalavér. 1. Szeptember elején. 
2. Évi 120 korona. 3. 3 éves a tanfolyam. 4. 16 
éves kortól. 5. Rákóczi-ut 21,. — G. llnta. 1. 
Royál-szálló. 2. 3. A Színházi Élet-ben megtalálja 
majd. — Vasi, 83. Milyen jó dolguk is van önök-
nek, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznak ! . . . 
— Fogadás. 1. Lánczy Margit 1911 szeptember 
8-án lépett föl először a Nemzeti Színházban a 
Suzette cimü 3 felvonásos színműben. 2. Hubay 
Jenő 1858 szeplember 15-én született. 3. Miha-
lovich Ödön 1884 novemberében foglalta el 
igazgatói székét a Zeneakadémián. 4. Jókai halá-
lozási napja 1904 május 5. (79 éves volt). 5. A 
Király Színházat 1903 november 7-én nyitották 
meg. Színre került az Aranyvirág cimü operett. 
(Szövegét irta Martos Ferenc, zenéjéi Huszka 
Jenő). — E. Jenőné. A „Csók" cimü vígjátékot 

Dóczy Lajos irta. A Nemzeii Szinliá/ban hosszú 
időn át szerepelt a műsoron. — Tanító, 20. 1. 
Bármely énekesszinháznál. 2. Elegendő. 3. Szept. 
első napjaiban. 4. Igen. 

Művészet. 1. 2. Nős. 3. 1900-ban szerződött a 
Nemzetihez. 4. Azt csak ott tudják. — Sz. Alice. 
1. A címtárból kell kikeresni. 2 Délben. 3. Al-
kotás-utca 7/b. 4. Nem vezetjük ezt a rovatot. 

S. L. 1. Csanádi-u. 21. 2. Ferenc-körut 6. 
3. Akácfa-u. 5. 4. Király-u. 102. 5. Pozsönyi-ut 
4. — Lexi. Ilyen könyv nem jelent meg. — Can-
dida. 1. Nem igaz. 2. Igen, nős. 3. Címe: Opera-
ház. — G.-tánciskola. 1. Temesvár, szinház. 
2. Nagymező-u. 22. 3. Zeneakadémia. 4. Rózsa-u. 
38/b. 5. Palota tér 5. — Pesti fiu. Már fentebb 
5. L. jelzéssel válaszoltunk az ön Írására. — 
G-rajongó. 1. 1890 dec. 9-én született Buda-
pesten. 2. 1881 februárban született. — Vinusz. 
A vallás nem fontos a művészi életben, ilyen 
természetű kérdésre tehát nem válaszol a Szín-
házi Élet. — W. Regina. 1. Vörösmarty-u, 61. 
2. Király-u. 102. 3. Személynök-u. 16. 4. József-
körut 17. — F. Mariska. 1. Aréna-ut 19. 2 Royai-
szálló. 3. Palota tér 5. 4. Király-u. 82. 5. Szondy-
utca 98/a. — Szép Heléna. 1. 1884 ápr. 14-én 
született Budapesten. 2. Férje mérnök. 3. 39. 
4. 29. 5. 26. — T. József. A pontos adatokat 
a színháznál megmondják. — Váradi érdeklődő. 
A „Fekete Sas"-t Biharvármegyének messze föl-
dön hires fogadóját Balda János nyugalmazott 
dragonyos hadnagy építette a 18-ik század ele-
jén. Mikor báró Wesselényi Miklós az erdélyi 
színészet leglelkesebb és legbőkezűbb mecénása 

B e r l i n i k o z m e t i k a i i n t é z e t . í r f t K 
Jtfzief 49 51. Tailtr&nyok felvétetnek. Halszálakat, ezepifit 
azemfilo^St, mítessorti eltávolít villanynya!. Aroháaiiaa ztáa 

mm ÛH HEGEDÜLNI! 

KitSnő hangú 

HEGEDŰT 
habos jávorfából, vonó-

val együtt kapható: 
Hangszer Otthon 

FEKETE MIHÁLY 
meBternél, 

B u d a p e s t , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 9 . s z . 
Hangszerek, grammofonok legnagyobb választékban 

NEMZETI ( R o y a l ) ORFEUM 
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL. JÓZS. 121-68 

Minden este s / i 6 órakor asQtfirtök, Tatár- és ünnepnap d. a. V<3 árakor előadás 

Világ proletárjai egyesüljeteti ! 
Zenés jelenet, Irta : Zerkovitz Béla. 

operett 

SIDI LUCIE GAND URBANIS 

K. S O L T I H E R M I N és V I R Á G J E N Ő 

ROKOKO JELENET 
előadják: Kovács LUli es Kertész Erzst 

PAPP JÁNOS 
SÁNDOR STEFI Dr. ERDÉLYI GÉZA 

LIESZKOVSZKYARANKA GOMBÓCZ VILMA 
és a pompás áprilisi műsor összes attrakciói 

Budapest, Koronaherceg-
utca 10. IV., Calvin-tér ELSNER 

, női divat nagyáruháza. 

Fióküzletek : Rákóczi-ut 
32., II., Buda, Fő-utca 52 
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m 
sas; e e ! 383 

minden magyar! A "Wagner-féle tárogató-
isHola nemcsak tároga-
tóra , hanem kottára is 

1 egtanit minden zeneKedvelőt vagv kezdőt a legrövidebb időn belül. Ügyes 
példákká 1 magyarázza az iskola, miként kell kottát olvasni és tárcgatúzni ugy, 
h> gv tanítóra egyáltalán nincs szükség és mégis gyorsan tanulunk A „Wágner" -
féle tárogató- iskola gyönyörű magyar népdaloKat, ujabb magyar és régi Kuruc 
dalohat tartalmaz, többek között : 

Csillagfényes nyári 6 j j e l 
Messze mentél , nagyon messze 
Cserebogár, sárga cserebogár 
Ha majd egyszer a síromon 
Val lomás 
Három hervadt róz a 
Fürdik a holdvi lág 
Kék nefelejts 
Ugy még sohasem volt 
Ocskay brigadéros 
Hoffmann meséi -bői 
Eredeti Rákóczi-nóta 
Borda l a „ i á n k bán"-béS 
Bihari kesergöje 
M Tosca" operábóS 
Zsindelyezik a kaszárnya 
Leszopom a Jó bort stb. stb 

A „Wágner" féle tárogató-iskola gyönyörű 
ábrákkal, nagy a lakban, finom ki-
vitelben, csekély 6 koronáér t kap-
ható minden papir-, könyv- és zene-
műkereskedőné l , vagya kiadónál 

W Ä G N 
országszerte elismert e l s ő r e n d ű magyar 
h a n g s z e r és b e s z é l ő g é p e k á r u h á z a 

Budapest, VIII.. József-kör y f 15. 
Vidéki rendeléseknél az összeg e lő re küldendő! Wágner-féle láro-
gatök 500 koronáig ! Ár jegyzék 50 fillér értékű bélyeg ellenében. 

Óvás ! Figyeljen a „WÁGNER" névre, hogy máshoz be ne tévedjen. 

m 
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a kolozsvári színtársulatot Magyarországba volt 
kénytelen küldeni, Nagyváradot látta legalkalma-
sabbnak a színészet támogatására, ide indult 
tehát az első csapat, mely 1798 augusztus 23-án 
Nagyváradra érkezett és 3 nap múlva előadták 
a „Siketnéma" c. darabot, majd az „Asszony-
gyülöló"-t. Az előadást a „Fekete Sas"-ban tar-
tolták és ezért bir kulturhistóriai jelleggel ez a 
vendéglő. — A Nándor. 1. Kivételesen talán 
lehet, ha ugyanis tehetségesnek bizonyul. 2. Nem 
egyforma. 3. Szeptember első napjaiban. 4. A 
vállalat igazgatóságánál. 5. Énekelni, vagy sze-
représzletet kell előadni, aszerint, amilyen sze-
repkört kiván betölteni. — E. Jenőné. A nyarat 
a Balatonon fogják tölteni. — Erdők fia. Ilyen 
isko'a nincs ; a pálya különben annyira túlzsú-
folt, hogy a haladás egyelőre reménytelen. — 
H. Dalma. 1. Budapesten született 1882-ben. 
2. Az előbbi. 3. Vörösmarty-u. 78/b. — G. J. 
Ehmann-telep. Máskor ne adjon autogrammot, 
majd aztán nyugodt álmai lesznek. — B. Zotlán. 
Igaza van ! Reméljük, rá kerül a sor I — Kegek. 
A jelige is, a vers is eléggé furcsa. — Aludj. 
Népdal. — Zalaegerszeg 1. Igen. 2. 26 éves. 
3. Krisztina-körut 15. 4. 23. — Hoffmann meséi. 
1884-ben született. — W. Hella. A címtárban 
megtalálja. — L. imádó. 1886-ban született. — 
/roletár kislány. Igen. — S ch. Gizi. Ugy tudjuk, 
iiogy Damjanich-u. 49 alatt fog lakni. 

Izabell. 1. Első nagy szerepe Julia volt. (Rómeó-
ból). 2. 1888-ban született. — Olvasó. 1. Dohány-
u'tc 62. 2. József-körut 17. 3. Szondy-u. 98/a. 

Aranyeső. 1. Pesten, 1899 ben. 2. 2 éve mű-
ködik ott. 3. Azelőtt a Modern Színpadnál mű-
ködött. 4. Csak névrokonok. 5. Nincs meg. — 
/ajongógimnazista. l.Lea. 2. Svengali = Fenyvesi 
Emil, Trilby = Delli Emma volt. 3. Nem. 4—5. 
Nem felelünk vallási kérdésekre — Operett-
rajongó. Igen, rá kerül a sor. — G-né rajongó. 
I. Igaz 2. 20. 3. Nem felelünk. 4. 41. 5. Jó 
családból. 

Színházi képrejtvény 

H A J S Z A L A & â T 
véRleg,utónyom nélkül viI!anykczelé«gtj«:foltok, szeplő 
éti szemölcs végleges eltávolítása, á i^^f t lasztó. Patta-
nás, szeplő, fehéritőkrém ós pnder. Dh^trét vidéki szét-
kill lés. Tanítványok felvétetnek. Q u c h h o l c N ő v é r e k 
,,ttoaalie" konnetlkalntísete Budapest. Király-u. 51,1. 9. 

LOHR MARIA (Kronfusz) Budapest, VIII., Baross-utca S5. 
Legrégibb fővárosi vegytisziitó és kelme estő. 

Fiókok : II., Fő-ut a 27, IV., Enki'-ut 6. és Kecskeméti-u. 14. 
VI., Andrássv-ut 16, Teréz körút 39 és Teréz-körut 24». 

V., Harmincad-u. 4, VIII., József-körut 2. 

K A V É H A Z 
ÉT VE RE M KAROLYI 

R Á K Ó 4 K I - U T 7 4 . 

36-ik Páci Laci primáa muzsikál. 
Tulajdonos VIDA PÉTBR. 
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ÍEIiBFOHSZfiMftl: 

Szerkesztőség : 
J ó z s e f 128—35. 

Kiadóhivatal : 
J ó i a e f 121—72. 

Jegypénztár : 
J ó z c e f 121—73. 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. dij : Egy magyar iró színműve. (E héten 
Biró Lajos ,,Francia négyes" cimü színművét 
sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép. (E héten Len-
keffy Ica fényképét sorsoljuk, a művésznő saját-
kezű aláírásával.) 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 16. számában közölt rejtvény 

megfejtése: „Ifjú szellemi munkás." Megfejtették 
219 en. 

Garami Ernő: „Megváltás felé" cimü könyvét 
Schatz Kató, Rákos-utca 1. Fedák Sári fényké-
pét Dietz Kálmán Szentendre és a kottát Mol-
nár Irmuska, Csokonai-u. 12. nyeríe el. 

~ v •»<• 

( « P A R B 0 M N egp Unom pipere • 
~ H B segélyével háziszap-

szgppan, ha H B panból otthon főzi I 
Másfél kilogramm pi-

pereszappanhoz elegendő Carbonin és illa-
tosító 7 korona — Kapható mindenütt. 
Főraktár! H o n v é d d r o g é r i a 

Budapest, I., AtlUa-körut 3. sz. 
és TÖRÖK J . gyógytára, VI, Király u. 12. 

f I NÍ 
KOS NQÜEREK 

n6i ruha és kal»p8«alcn 
Állandó m o d e l l o k , 
oloaó árak. Budapest, 
V., Falk Mlksa-ntoa 15. 

végleg eltávolít Bach M a n c i 
kozmetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák keielése, szeplőel-

távolitás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs ju-
ányos bérletben. Bndapest, VII., AlmAsiy-ntca S. szám. 

Hajszálakat 

Nyomatott Thália műintézet kö- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky.j. 12—i4. 






