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A Hattyuvért — amit most játszik 
Bárdos Artúr a Belvárosi Színházban — 
az öregedő Strindberg irta. Olyan, 
mintha nem is ő irta volna. Nem mintha 
tehetségben és szépségben nem mér-
kőzhetne Strindberg többi munkáival. 
Nem F Ez a hatalmas géniusz nem lett 
sem kisebb, sem homályosabb mig 
csak az utolsó szót le nem irta (és az 
iró akkor hal meg igazán, amikor az 
utolsó szót leirta.) Teljes értékű ez is, 
de más mint az iró többi műve. 

A Hattyuvér ajándék, amit ez a zord 
mester, ez az engedhetetlen nőgyűlölő 
harmadik felesége számára irt. A nő-
gyűlöletnek ez a haragos Ezsajás pro-
fétája ugyanis háromszor nősült életé-
ben. Harmadszor öreg korában. Ez 
nem azt jelenti, mintha világnézetét 
megtagadta volna a gyakorlati életben. 
Ó gyűlölte a nőt, tehát a nő érdekelte 
őt. Izgatott és nyugtalan gyűlölet volt 
ez. Strindberg nem volt közömbös a 
férfi ős ellensége iránt, őt állandóan 
kinozta, marcangolta, hevítette, érde-
kelte az ellenfél. Pillanatig sem tudott 
szabadulni a nőtől, akinek odaddi gyű-
löletében élt le egy nemcsak Íróilag, de 
emberileg is példátlanul érdekes életet. 

Első házasságáról a „Bolond vallo-
másaidban, ebben a fanatikus remek-
műben számol be. Második házasságá-
nak húsba, lelkületbe vágó kínzó tanul-
ságai egész sereg színdarabján, regé-
nyén és elbeszélésén vonulnak végig. 
Harmadik felesége színésznő volt. Az 
ő számára irta a Hattyuvért, ezt a mese-
játékot, ami nem más, mint egy udvarias 
bocsánatkérés a nőtől. Korábbi művei-
ben : minden rosszat és gonoszat a 
nőkről, ebben az egyben : minden szé-
pet és jót. Strindberg már öreg ember 
volt, amikor ezt a darabját irta, fele-
sége egészen fiatal nő. Ez sokat ma-
gyaráz. 

Kérdés : ez a darab vájjon repedést 
von Strindberg írói jellemén ? Azt hisz-
szük, hogy nem. Zola, hogy azokat, 
akik őt egy életen át ugatták, elhall-
gattassa, tnegirta a habfehér tisztaságú 
(szerfelett unalmas) Álmot. „íme, ha 
kell tudok én is olyan ártalmatlan és 
olyan együgyü lenni, mint Feuillet". 
Ibsen, akiből pedig minden egyes szó 
ugy jött, olyan komolyan és olyan 
véresen, mint valami erkölcsi paran-
csolat, egy német színésznő kedvéért 
más belejezést ír a Nórának. A hősnő 
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végül is otthon marad. Nóra enged 
Helmer kérésének. A nyárspolgárok 
meg lehetnek elégedve és — az egész 
darabnak semmi értelme sincs. 

„Az álom" és az uj befejezésü Nóra-
játék, amire komoly művésznek szabad 
ráérnie egy életben egyszer. (Sokkal 
többször nem nagyon ajánlatos.) A 
„Hattyuvér" kicsit más eset. Strindberg-
ez a halálig kiegyenlítetlen kedélyű 
óriás, hitt benne, amig irta. Őszinte 
munka. Legalább mig vei« foglalkozott, 
az volt. Más kérdés, hogy később nem 
bánta-e meg ezt az irodalmi nászaján-
dékot? Konnyen lehet, hogy igen. Har-
madik házassága később rendületlenül 

keserves volt. Nem maradt mögötte 
az elsőnek és a másodiknak. 

Talán meg is bánta valamikor, hogy 
megirta a Schwanenweiss-t, haragos 
életében ezt az egyetlen irodalmi fehér 
pontot. A nézőnek és az olvasónak 
azonban nincs oka arra, hogy sajnálja 
Strindbergnek ez egyetlen következet-
lenségét. 

A Hattyuvér tiszta, magasrendű költé-
szet, amellett Strindberg, ha más is, 
mint a többi. Strindberg ellágyulhatott 
egyszer az életben, d« nem annyira, 
hogy irás közben alul maradt volna 
élete többi munkájának. Nem tudott 
mást irni, mint nagyszerűt. 

FEDÁK SÁRI VÁGÓ BÉLA — FEDÁK SÁRI 
a Fehér Anna régi előadásán a Fehér Anna régi előadásán 
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Két III darab igazságszolgáltatás ellen adta és Vitéz 
_ m » O M i k l ó s parasztdrámáját, amelynek cime a Madach Szinnazban Akiknek egy * sorsuk. 

A „Holnap reggel" hatalmas sikersoro- A France-darab régen ismert, de még 
zatát megszakította a Madách Színház nálunk nem kapott színpadot. Folyton 
vezetősége, bár a Karinthy-darab még Ígérték a bemutatását és mindannyiszor 
állandóan zsúfolt ház előtt ment, mégis elhalasztották, attól féltek, hogy a 
újdonságokkal akart szolgálni. Két uj régi publikum nem fogadja szívesen 
darabot mutatott be a mult hét szom- Crainquebille apó különös és fájdalmas 
batján, a világirodalom egy színpadi történetét. Lehet, hogy nem is fogadta 
remekét és egy fiatal, nagytehetségű volna tetszés, egykor régen ezt a külö-
magyar szerző remekbe készült kis darab- nös és súlyos vádiratot, mely kemény 
ját. A Crainquebillet, Anatol France szavakkal mondja el, hogyan kerget 
gyilkos és keserű szatíráját a polgári a régi igazságszolgáltatás nyomorba, 

László Rózsi 
Visszatérnek a régiek. 

* Sorra jelentkéznek a nemrég' 
visszavonultak, kik még teg-
nap a népszerűség fényében 
és az aktualitás jegyében 
tündököltek. A változott idők, 
a proletáriátus uralma nem 
tűri meg, hogy bárki is tét-
lenül töltse napjait, leg-
kevésbbé az, aki tehetséges. 
Minden tehetségre szükség 
van most és a régiek, a már 

t fémjelzett tehetségek nem 
térhetnek ki e követelmény 
elől. így üdvözölhetjük most 
újból a színpadon László 
Rózsit. A magyar kabaré-
művészet megteremtesében 
oroszlánrésze volt, neve ösz-
szeforrott a magyar kabaré 
első aranykorszakával. A 
Teréz-köruti „Bonbonniere" 
kabarénak volt tagia, végte-
lenül kedves, mulatságos, 
szellemes, hallntlanul nép-
szerű. Neki készült minden 
jó kupié, őt utánozta minden 
pesti asszony, divatban volt, 
ünnepelték, lelkesedtek érte. 

László Rózsi korán elégelte 
meg a dicsőséget, otthsgyta 
a színpadot, de a bucsu, 
mint most igazolódik, nem 
szólt örökre. László Rózsi 
visszatér a színpadra, a Víg-
színház szerződtette és leg-
közelebb már megkezdi mű-
ködését. Régi közönsége bi-
zonyára lelkes örömmel fo-
gadia visszatérését, az uj 
pedig kétségtelenül a régi 
nyomdokaiba lép és ép ugy 
fogja szeretni, tapsolni, mint 
amelyik még a Bonbonniere 
korszakából ismeri. , 
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MAKAY MARGIT (Liliom) ANTAL IDA (Liliom) 

bűnbe, züllésbe egy becsületes, tiszta-
szándékú öreg embert. Megkapó és 
megrázó ennek a szegény utcai zöldség-
árusnak elkeseredett harca a polgári 
előítéletekkel, ez a szélmalomharc az 
elavult polgári társadalom hazugságai 
és ostobaságai ellen. Egy dramatizált 

' elbeszélés ez a darab, melyet megrá-
zóvá és mélyhatásuvá a Madách Szín-
ház előadása és rendezése tett. Crainque-
billet Szentiványi játszotta, uj színész a 
pesti színpadon, de máris nagy érté-
ket jelent, igen komoly sikert hozott 
neki ez az első nagyszabású alakítása. 
A többi szereplők: Magas, Darvas, Mihó, 
Niczkyné, Koór Ida, a kis Lubinszky 
egyformán elsőranguak voltak, szép 
volt a díszlet és kitűnő a rendezés, 
az egész előadás fényesen igazolta a 
Madách Színház hivatottságát és értékét. 

France-darab mellett egy eredeti 
parasztdrámát adott a Madách Szinház. 
Vitéz Miklós a szerző, akinek egy darabja 
már sikert aratott pesti színpadon. Uj SZENT-ISTVANYI JULISKA daléneKesno 
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művt , az Akiknek egy a sorsuk már a 
fejlődést mutatja és igaz értéket árul 
el. A magyar paraszt és az orosz paraszt 
háborús sorsát, a magyar falu háborús 
életét viszi színpadra olyan hűséggel, 
annyi erővel és olyan igaz beállítással, 
hogy a hatása és sikere elmaradhatat-
lan volt. A szegények, elnyomottak 
igazsága harsog ebből a kis drámából, 
a magyar paraszt keserűségének és az 
orosz paraszt szomorúságának igazsága. 
Ezenfelül a megtisztult, nemes asszonyi 
szerelem igazsága is kivirul ebben a 

drámában, melynek mélységes hatása 
és őszinte sikere volt. A sikert itt is 
fokozta az előadás, mely valóban első-
rangú volt. Egy fiatal színésznő excel-
lált: Kálmán Erzsi, aki ezzel a szerep-
lésével egyszerre „beérkezett*. Darvas, 
Magas és a darab többi szereplői is 
elsőranguak voltak. Meg kell még dicsér-
nünk a rendezést, mindkét darab stíl-
szerű színpadát és meg kell állapi-
tanunk, hogy a siker teljes és őszinte 
volt. A Madách Szinház kiállta a máso-
dik próbát is. 

Szabados 
Piroska 

Jövetelét nem jelzi han-
gosszavu reklám, a színházi 
kommünikék dobpergése. 
Csendesen, szerényen jön, 
mint az igazi tehetségekhez 
illő és biztos a dolgában, 
éppen mert tehetség, hogy 
a hozzáértők fel fogják fe-
dezni. A vidéken, kincses 
Kolozsvárott működött Sza-
bados Piroska, sok szép 
sikerrel, eredmérnyel és fel-
jött Budapestre, hogy itt 
próbáljon szerencsét, itt 
igyekezzék tehetségét, tudá-
sát érvényesíteni. Előbb a 
Belvárosi Szinház szerződ-
tette, de mert ott nem tudott 
megfelelő szerepkörhöz jutni, 
barátságos megegyezéssel a 
Vigszinház' tagjaínak díszes 
sorába jutott. Legközelebb 
már be is mutatkdzik, „A 
tanítónő" címszerepét fogja 
játszani és Budapest szín-
házi közönsége gyorsan meg 
fogja jegyezni Szabados 
Piroska rokonszenves nevét. 
Egy uj tehetség igaz kibon-
takozása lesz ez a debü, 
egy érték érvényesülése, 
mely örömmel töltheti el a 
művészet minden őszinte 
barátját. 
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A takácsok 
Hauptmann-repriz a Vígszínházban 

Szigorúan elkülönített, egymástól távol, mér-
hetetlenül távol álló két világ volt még akko-
riban a nagytőke és a proletariátus, mikor 
Hauptmann Gerhard, a modern német dráma-
irodalom legkiválóbb képviselője megírta 
„A takácsok"-at. A kilencvenes éveket irtuk 
akkoriban, a munkásság mozgalmai megtörtek 
a csendőrszuronyok vértje mögé menekülő 
kapitalizmus ellentallásén, a sztrájkok vérbe-
fultak és a dolgozók ezreinek verejtéke hizlalta 
kövérre a gyárost. Ezekben az időkben irta 
Hauptmann merész, bátor őszinteségü izgalmas 
sztrájkdrámáját, mely sokáig vörös posztó volt 
a színpadon a kapitalista közönség szemében 
és még a legújabb időkben is akadtak német 
cenzorok, junker pribékek, akik hatalmukkal 
visszaélve, ezt az irodalmi remeket letiltották 
egyik-másik színház műsoráról. 

A Nemzeti Színház Hauptmann-reprize után 
most a Vígszínház eleveníti fel a kiváló 
drámaíró egyik legnevezetesebb darabját : elő-
adja „A takácsok"-at, mely mér a múltban is 

FÖLDES! SÁNDOR 
Magyar Színház : Fehér Anna 

sok értékes sikert jelentett a színháznak. 
Német színészek hozták először hozzánk 
„A takácsok"-at. Brahm Ottónak, a Lessing-
Theater megalapítójának társulata játszotta 
rendkívül nagy hatással a Fővárosi Orfeumban, 
az ő előadásuk nagy sikerének hatása alatt 
került azután a Vígszínház színpadára, ahol 
most u j életre kél, mint a legméltóbb színjáték 
a proletárkultura szolgálatára. 

A mult század negyvenes éveiben, egy 
sziléziai posztógyárban játszik Hauptmann 
megrázó erejű darabja. A gyáros, Dreissiger, 
a kapitalista markánsul megrajzolt típusa. 
Gyűjti a ve gyónt, kizsákmányolja a munkásait, 
de eközben farizeus módjára játssza az emberei 
iránt atyailag érző gazda szerepét. A munkás-
ság nyomoréval a gyár hivatalos szobájában 
ismerkedünk meg. Pfeifer intéző, Neumann 
pénztáros és egy inas fizetik ki a takácsokat, 
akik az otthon szőtt érut leszállítják. A mun-
kások közt van a szocialista Becker, az öreg 
Baumert és mások, akiket kevés vonással 
pompásan karakterizál Hauptmann. A munkabér 
valóságos éhbér, jóformán betévő falatra sem 
elég és egy fiatal gyerek, aki a gyártól távol 
lakó szüleitől hozia a nehéz posztóvégeket, 
az éhségtől kimerülten rogy össze. 

A második felvonás Ansorge, a zsellér há-
zának kis szobájában játszik. A munkásnyomor 
döbbenetes képe ez a kis szoba. Két fiatal 
leány, Emma és Berta, az öreg Baumert leányai 
ülnek a szövőszék mellett, Baumertné az orsót 
forgatja és húszéves idióta fia ségit neki. Ott 
van a kis Fritz is, Baumert Emma törvényte-
len gyermeke, négy éves csöppség, aki éhesen 
siránkozik kenyér után. Az éhség ül az arco-
kon, az éhséget panaszolja minden száj. Meg-
érkezik a vén Baumert, aki eledelt hoz magá-
val : kutyahust, amit jóizüen igyekeznek elfo-
gyasztani. Vendéget is hozott az öreg : Jäger 
Móricot/ egy derék obsitos-huszárt, aki meg-
járta már a világot és idegen, forradalmi esz-
mék csiráit hozza magéval. 

Az elnyomott munkásság elkeseredése egyre 
növekszik. Welzel korcsmájában, ahol a har-
madik felvonás játszik, a takácsok már han-
gosan szidják a szipolyozó gyárost. Különösen 
Bäcker, a takács, Jäger Móric és Wittig, a 
kovács izgatják a tömeget, mely elhatározza, 
hogy Dreissiger háza elé vonul és gúnydalo-
kat énekel. 

A negyedik felvonás otthonéban mutatja be 
a gyárost. Dreissigeréknál éppen társaság van, 
mikor odakin, a ház előtt, felcsendül a taká-
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csok dala. A gyáros magánkívül van dühében, 
elfogatja az egyik tüntetőt, Jäger Móricot és 
a csendőröket hivatja. Az éhségtől elcsigázott 
munkásság most már elveszti türelmét. Zajosan 
követelik társuk szabadonbocsátását és amikor 
a .csendőrök Jägert megkötözve el akarják 
vezetni, megrohanják őket, a csendőröket el-
verik és társukat kiszabadítják. A fenyegetett 
helyzetben Dreissigert elhagyja minden bátor-
sága. Az előbb még zsarnok kapitalista gyáván 
menekül a nép dühe elől és éppen jókor, mert 
a takácsok betörnek a szobába és szétrombol-
ják az egész házat. 

A felszabadult proletariátus most mér elemi 
erővel rohan elnyomói ellen. Csak az öreg, fél-
kezü Hilse házában van még csend. Az öreg 
emier nyugodtan dolgozik szövőszéke mellett, 
ott vannak vele öreg, vak, majdnem süket fele-
sége, a fia Gottlieb és a menye, Lujza. Hornig 
a rongyszedő hozza a hirt a nagy események-
ről, de a jámbor Hilseék nem akarják hinni. 
Csak amikor már a gyerekek jönnek hozzájuk, 
kezükben oly tárgyakkal, melyek Dreissiger 
házából származnak, hiszik el, hogy valóban 
fordult egyet odakint a világ. Hilseék azonban 
nem akarnak semmit a zsákmányból, vissza 
akarnak adni mindent a gyároséknak. Gottlieb  
el is volt, hogy az ingóságokat a községhá-
zára vigye, de csakhamar visszatér, mert a 
takácsok már a község felé vonulnak. Hilse 
nem vesz tudomást a zendülésről, de a menye, 
Lujza, a többiekkel megy. Becker, a takács, 
hivja a vén Hilset is, de hiába. Híre jön, hogy 
katonaság vonul a sztrájkoló munkásság ellen. 
A két menet összecsap és eldördül az első 
sortűz. Gottlieb szekercét ragad és társai segít-
ségére siet, az öreg Hilse pedig az ablakhoz 
siet, hogy onnan figyelje a harcot. Hiába figyel-
mezteti egy leány, vigyázzon, golyó találhatja, 
az öreg nem tagit az ablaktól. Eldördül a , 
második sortűz is és a vén Hilse holtan ésik a 
szövőszékre. A takácsot ádáz gyűlölettel rohan-
nak a katonákra, kikergetik őket a faluból és 
vonulnak tovább a kapitalista gyárosok meg-
büntetésére. 

művészete ad erőt és tartalmat. Góth Sándor 
Hornig rongyszedő alakjában a legkitűnőbb 
epizódszerepét játssza, G. Kertész Ellának pedig 
Lujza szerepében van* sok hatásos jelenete. 
A fiatal Lukács Pál, Fenyvesi Emil, Kardos 
Géia, Ke/nenes Lajos, Szeiemy Zoltán, Tanay 
Frigyes egy-egy kitűnően megfigyelt kabinet-
alakítást nyújt, Haraszthy Hermin, H. Balla 
Mariska, Dal los Olga, Kűrthy Sári, Csáky Irén, 
Kende Paula pedig a női szerepekben egészítik 
ki az együttest. A kapitalista részén állókat 
Fenyő Emil (Dreissiger), Vendrey Ferenc (Pfei- 
fer intéző). Pártos Gusztáv (Kutsche, csendőr) 
személyesitik. Rég nem volt mér a Vígszínház-
ban ilyen nagyhatású, tökéletes előadás, melyért 
minden elismerés illeti meg Jób Dániel ren-
dezését is. A Hauptmann-darab előadásait 
annak idején a Lipótváros előkelő kapitalista-
közönsége nézte végig szórakozásból. Ma Buda-
pest felszabadult proletáriátusa tapsol lelkesen 
a színpad kiválóságainak, akik ezt az időszerű 
darabot oly tökéletes átérzettségével a nagy 
eszméknek játsszák végig a dolgozó ezrek 
tanulságára, épülésére. 

A Vígszínház nagyszerű realizmussal játssza 
el a mély szociális igazságokkal telitelt öt fel-
vonást. A szerepek a legjobb kezekben vannak 
és a közönség örömmel állapithatja meg, hogy 
léha vígjátékok művészei miíyen pompás drá-
mai színészek. A becsületes Hilse alakjában 
Hegedűs Gyula nyújt páratlan alakítást. Jäger  
Móric jellegzetes szerepének Csoitos Gyula 

FEDÁK SÁRI - VÁGÓ BÉLA 
a Fehér Anna régi előadásáról 
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A csibészkirály 
Az uj irányzat, amely a színházi politikában 

is érvényesül, a szinpad produkcióiban nép-
nevelési eszközt keres. Sutba dobja az alantas 
irodalmi nivóju, érzékekre ható léha fércet-
ményeket és a modern „slágerek" mellőzésével 
olyan műsorral szolgál, amely nemcsak szóra-
koztat, hanem nemesiti az Ízlést és a nagy 
tömegek számára is közelebb hozza az igazi 
1rodalom és zene magasabbrendü alkotásait. 

Az amúgy is könnyebb fajsúlyú operett, 
nagyon is elbírja a termelési színvonal eme-
lését. Az utóbbi években úgyszólván teljesen 
ki voltunk szolgáltatva a bécsi importnak-
A Ring kávéházainak színházi tőzsdéjén keres-
kednek agylágyult irodalmi alkuszok librettóik-
kal, amelyeknek bárgyuságát csak alkotóik 
sajnálatos szaporasága múlja felül. Elárasz-
tották, inficiálták az egész európai piacot : 
színházat, közönséget és — irót. Igazi, hivatott 
Írónak már nincsen kedve hozzányúlni a kon-
tároktól monopolizált mesterséghez, aminek 

GELLERT LAJOS (Karinthy rajza) 

aztán az is a szomorú következménye, hogy még 
a tehetséges zenész is képtelen megbirkózni 
a szöveggel, amely inspirálni volna hivatva őt. 

Operettszínházaink tehát — nagyon helyesen 
— reprizekre készülnek, előszedik a régi, bevált 
jót és mér az eddig elért sikerek is bizonyít-
ják, hogy a közönség is szívesen logadja az 
üdvös ujitást. 

A Királyszinház A csibészkirály feleleveníté-
sét tervezi a közeljövőben. Csaknem tizenkét 
év mult el a bemutató óta, amely nagy sikert 
hozott a szerzőknek, A szövegszerző, Széli 
Lajos, nem vérbeli iró ugyan, hanem talentumos, 
elmés ember és egy eredeti alapötlet ügyes 
felhasználásával mulatságos és kedves librettót 
csinált. A rendőrség razziáján a csibédnek 
kiöltözött primadonnát fogja el és az ebből 
származó komplikációk és helyzetek, a vonzó 
bohém-miljő és a fordulatos, elmés dialógus 
mindvégig lekötik a közönséget. 

Buttykay Ákos A csibészkirály bemutatóján 
mér ismert nagysága volt zeneéletünknek. 
Mint brilliáns zongoraművész tünt fel, de már 

első kísérletei a zeneszerzés te-
rén oly sikerrel jártak, hogy 
benne kellett látnunk a jövendő 
egyik legbiztatóbb reménységét. 
Igazi művésziélek,felszerelve az 
invenció gazdagságával, tökéle-
tes formaérzékkel és a tudás, a 
hangszerelési mesterség teljes 
fegyverzetével. Nem követi az 
ultramodern túlzók irányzatát 
hanem a régi nagy mesterek 
klasszikus hagyományainak re-
spektálása mellett a maga sajá-
tos egyéni eszközeivel teremti 
a művészi ujat és szépet. 

Buttykay Ákosnak erőszakot 
kell tennie önmagán, ha operett-
zenét ír. Nekünk azonban élve-
zetes dolog megfigyelni, hogy 
miként emeli fel a maga művészi 
egyéniségének nívójára azt a 
műfajt, an ely még mindig elég 
módot nyújt arra, hogy kereté-
ben és kisebb formáiban az 
igazi tudás, a tiszta művészet 
is érvényesüljön. A csibészki-
rály újjászületésének estéjén 
erről a közönség is meg fog 
győződni, 

M. M, 
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Rip van Winkle 
(Felújítás * Városi Színházban.) 

Mig a Király Színház estéről estére 
táblás házak mellett játssza a Cornevil/ei 
harangok-at, a Városi Színház is el-
készült Planquette legérdekesebb sujet-
jü operettjével, a Rip van Winkle-\e\. 
A Meilhac librettója, mely a maga 
nemében egyike a legjobbaknak, az 
első pillanattól végig leköti érdeklő-
désünket. 

Planquette zenéje viszont a francia 
operett irodalom egyik legkristályosabb 
terméke. Melódiagazdagság, hatalmas 
kórusok, a két mesterien felépített finálié 
teszik, hogy szinész és muzsikus min-
denkor a legszívesebben interpretálták 
a Rip van Winkle-1. 

A Városi Színház nagy ambícióval 
készült a reprisere és az eredmény 
nem maradt alatta a várakozásnak. 
Bihari Sándor Rip-Rip-et legjobb szere-
pei közé számithatja ; férfias baritonja 
tömören csengett, alakítása igazi színészi 
munka volt, belépőjét, a gyermekekkel 
énekelt tercettjét a közönség zajos 
tapsokkal jutalmazta. 

Pécsi Erzsi, mint Lisbet (I. felvonás) 
bájos és megindító asszonyiságával 
hatott; igazán szemrevaló volt, mint a 
Kékhegyek szelleme (rózsaszín trikóban), 
bájosan lányos volt a III-ik felvonásban, 
mint Alice. Éneke a legkényesebb igé-
nyeket is kielégítette, mélységben, 
magasságban egyaránt győzte a nagy-
igényű szerepet. 

Derrick polgármestert Tapolczai 
Dezső játszotta, (jó régen nem láttuk a 
színpadon). Szerepének különösen prózai 
részében aratott nagy sikert. Sziklai 
Jenő Van der Bilt szerepében megmu-
tatta, hogy a klasszikus operettrepertoir-
nak ép oly kitűnő erőssége, mint a 
modernnek. Elszólásai (volt köztük jó 
egynéhány uj is) mind megtették a 
hatásukat, harsány derültséget keltvén. 
Nik és Jean kettős szerepét Inke Rezső 
legjobb alakításai közé számithatja; 
diszkrét és jóizü is tudott lenni egyszerre. 

Demény Arthur szimpatikus tenorja 
csengően tolmácsolta a Szellemhad-
nagy-oi (II. felvonás) és Adrien-t 
(III. felvonás.) Mátrai Ernő imponáló 

és kulturált énekü Hudson kapitány 
volt. Palásti Irén pajzánul és rokon-
szenvesen játszotta és énekelte Katrine-t 
s meg kell említenünk Rigócz Mariska 
kedélyes és jóhangu Charlotte-ját is. 
A két gyermekszereplő kedves volt, a 
lámpák elé is ki kellett jönniök. 

A rendezést S toll Károly végezte 
azzal a rátermetséggel, amelyet tőle 
régen megszoktunk, a tömegjelenetek 
elevenek voltak, a második felvonás 
szellemtablója megkapó. A színház ki-
tűnő orchestere elsőrangú munkát vég-
zett Stephanides Károly mesteri veze-
tése alatt; a nyitányt ilyen szépen rég 
nem hallottuk. Az est sikere nagy volt 
és őszinte. K. L. 

SERESS ARANKA -"GYÁRFÁS DEZSŐ 
Szenes Andor — Hajós Károly : Fox Trottli 

Fővárosi Orfeum (Alexy felv.) 
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A párisi színházak 
és mozik jövedelme 

A L'Illustration egyik legutóbbi számában ér-
dekes adatokat közöl F. Honoré a párisi szín-
házak, mozik és mulatóhelyek jövedelmének az 
utóbbi esztendők alatt történt növekedéséről. 

E kimutatás szerint : 
1912 bon 
fre volt 

1918-ban 
fre volt 

1913-ben a párisi mozik jövedelme 14,200,000 
1918 „ „ » 18,731,000 

Ebből az óriási jövedelemből maga a Gau-
mont palota mozgó 3,000,000 frank bevételt for-
galmazott. 

Az egyes nagyobb szinházak közölt igy osz-
lott el a jövedelem : 

1912-ben 1918-ban 

A szinházak összjövedelme 34,080 735 38,732,000 
A mulatók „ 7,441,000 10,245,750 
Cirkuszok , 4,719,000 5,947,630 
Hangversenytermek „ 9,458,000 11,127,450 

A legérdekesebb azonban a mozik bevételének 
szédületes fejlődése. 

fro 
1908-ban a párisi mozik jövedelme 4,892,000 
1909 „ , „ „ „ 5.426,000 
1910 „ „ . , 6,136,000 
1911 » „ „ » 7,169,000 
1912 . . . „ 12 215,800 

Comédie Française 
Odeon . . . . . . 
Opera . . . . 
Opera Comique . 
Vaudeville . . , 

2,614,000 3,035,000 fre 
1,005,000 1,978,000 „ 
3,266,000 4,092 000 , 
3,116,000 4,310,000 „ 
1,419,000 2,117,000 „ 

Ez a nagy bevételi többlet nemcsak a sűrűbb 
szinházbajárással függ össze, hanem abban a 
jegyárak emelésével rlért különbözet is jelentős 
szerepet játszik. 

Végül megemlítjük, hogy Párisban 175 mozgó-
képsíinház és 39 szinház van. Ez utóbbiak közül 
csupán az Opera, Opera Comique és Comedie 
Française állami szinházak, a többiek mind ma-
gán vállalkozások. 

Ha nem szabad'kártyázni... 

Esküszöm, nem kártyázom többé! Mivel töltöm el majd az időmet ? 

Megvan ! Pénzbe fogok bújócskát játszani ! Csak nem fogok ölhetett kezekkel ülni . 
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Bumbi 
Irta : KŐVÁRY GYULA 

Bumbi, az a kutyám neve. Kutyaszakértők azt 
mondják, hogy francia buldog, nekem azonban 
erós meggyőződésem, hogy ősei afrikai szere-
csenek voltak. Azért is kereszteltem el ezzel a 
négerhangzásu névvel. Ahogy elnézem, — pedig 
gyakran elnézem, olyannak találom, mint egy 
szép néger csecsemőt. Mint az nagyon sok 
emberéletben előfordul, én is kutyámnak köszön-
hetem életemet. Ugyanis — bár ez nem igen 
látszik rajtam, — kisétü ember vagyok és ha 
bizonyos családi tradíciók nem hoznák eszembe 
a táplálkozást, én bizisten napokig elfelejtenék 
enni. Ámde, mint Schillert a rothadt almák, 
ugy inspirál engem Bumbi az evésre. Orrcimpái 
állandó permanenciában rezegnek messziről 
megérzett táplálékok után, az asztal megtéríté-
sét pedig már két lábon ülve, vagyis vigyázz-
állásban szemléli végig. így aztán nekem is 
meghozza ez a megható lelkesedés az étvágya-
mat és kizárja annak lehetőségét, hogy szóra-
kozottságból éhenhaljak. 
fei Egyébként Bumbi művészcsaládból származik, 
joga van tehát hozzá, hogy a szinházi lap hasáb-
jain elmondjak róla egyet-mást. Nagyszüleinek 
bölcsőjét Gyárfás Dezső barátom ringatta. Az 
e frigyből származó egyik gyönyörű leány-
gyermek, illetőleg kutyaleány 
Patat Leó, (az Apollo karmes-
tere) tulajdona lett. A Leó Bläck-
jének leánya pedig az én Bum-
bim. Jelenleg féléves. Tud pi-
tizni, praclit adni, tud diszkré-
ten kikéredzkedni, székiábelrá-
gásban pedig a legöregebb szú-
at is megszégyeníti, olyan gyors 

ís tökéletes munkát szállít. Ha 
als hangon énekel vagy fütyül 
valaki, hangos üvöltéssel tilta-
kozik ez ellen a legnagyobb 
művészi felháborodással. To-
vábbá — nagyon helyesen — 
utálja a főzelékeket és jelenleg 
fox-trott-ot tanul. Ennél többet 
én magam sem tudtam féléves 
koromban, az igaz, hogy még 
most sem igen tudok. Kollegáim 
állítása szerint Bumbi nagyon 
jól imádkozott, hogy hozzánk 
került, mert feleségem éppen 
ugy rajong érte, mint jómagam. 
Édes kicsi gyermekemnek ne-

vezi, fürdeti, ápolja, ugy, hogy e nevelés folytán 
ma Bumbi Pesten a legnagyszerűbb, legengedel-
mesebb és legszebb kutya. Gyerek egy kutya I 
Akarom mondani : kutya egy gyerek I 

Mindezeket szükségesnek tartottam bekon-
ferálni Bumbiról, mert legközelebbi darabomban 
fel fog lépni, e célból tehát bekellett mutatni 
a lapban életrajzát és a „művésznő" arcképét, 
ahogy mér illik. 

A SZÍNÉSZ PETŐFI ADÓSSÁGA Ha Petőfi-
ről, pláne a szinészkoráról van szó, egészen 
termeszetes. hogy adósságnak is elő kell for-
dulnia az eseiben. Petőfi egyébként is a világ-
zsenik korlátlan és szuverén bohémiájával élt, 
természetes, hogy szinészkorában különösen 
érvényre jutott ez a vonása. A csillagokba nézett 
és közben csetiett-botlott a prózai kavicsok kö-
zött, amelyeket az útjába szórt az elet. A Szín-
házi Élet közreadja a kulturhistóriai időszaknak 
egy bájos dokumentumát. 

Vagyis Peiôfi Sándor, a színész, nem tudott 
kosztot fizetni. Bizonyára kemény tusák után 
adósa maradt a kosztosasszonyának. Kosztos-
asszonyok és anyagi zavarok ugyanis mindig 
voltak, ahol bohém valaha volt és Petőfi adós-
levelei irt a háziasszonynak. A magyar kultur-
históriában nincs szó arról, hogy az adóslevelet 
később visszaváltotta-e a világraszóló poéta. 
Ha nem váltotta is vissza, a maga tüneményes 
nevének örökkévaló ragyogásából juttatott egy 
kis fénysugarat annak, aki korholó bangón beszél-
getett a rosszul fizető komédiással . . . 
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Napoleon 
— Pogány József darabja a Nemftiben — 

A Nemzeti Színház vezetőség-e május 9-r« 
tervezi a Napoleon bemutatóját. A császárról 
már sok drámát irtak a világ-irodalomban, ez 
az első olyan darab azonban, amely a törté-
nelmi materializmus kritikájában és megvilágí-
tásában helyezi elénk Bonaparte érdekes his-
tóriai alakját és cselekvését. Pogány József-
nek, az Írónak, szociológusnak és politikusnak 
ez az első darabja. Amikor évek előtt benyúj-
totta a Nemzetihez, nyomban elfogadták elő-
adásra, a bemutatással azonban opportunista 
felfogással vártak, elhalasztották jobb időkre. 
A jobb idők most igazán itt vannak és a 
Nemzetiben nyomban kiosztották a Napoleoi 
szerepeit. Megkezdődtek és most már javában 
folynak a próbák, különösképpen a szerző 
személyes jelenléte nélkül. A szerző, Pogány 
József népbiztos, ugyanis a román támadás 
megindulása óta odakünn van a fronton és 
mialatt idehaza a darabját próbálták, odakünn 
hadseregparancsban dicsérték meg példás 
hősiességét. 

A Nemzeti a legjobb kezekre bizta a Napo-
leont, legelső művészeinek egész seregét fog-
lalkoztatja a hatalmas drámában. Napoleont 
Odry Árpád játssza. És a csodálatos és kivé-
teles művész újra olyan nagyszerű szerephez 
és színészi feladathoz jutott, mely alkalmat ad 
neki ragyogó képességei teljes kifejtésére. A 
Napoleon teljes szereposztása egyébként a 
következő : 

Napoleon Odry 
Leticia Hegyesi M. 
Joseph ... Garamszeghy 
Lucien Náday 
Lajos Lubinszky 
Elisa Lánczy Margit 
Karolina Mátray Erzsi 
Paulina Aczél Ilona 
Hortense Gombaszögi 
Talleyrand Pethes 
Talma Beregi 
Cupraza Sugár 
Hong-rati Horváth 
Barrier Ónody 
De Mólé Hajdú 
Bourgeois Bartos 
Bianca Paulay Erzsi 
Soult Bodnár 
Ney Losonczy 
Messena Dózsa 
Murát Paulai 
Berthier Dénes 
Soultné ; Rozsos 
Davoustné Gervay 

Sebestianiné . Gyulai 
Monstuelie Nagy 
Molleo Kürti Józs»f 
Rusitán Fehér 
Tiszt Zombori 
Borghese herceg Treványi 

Kellemetlen köszöntés 
Magyary Lajos a korzón sétált a héten. 

Történetesen Szép Ernő is odakünn járt a 
Dunaparton és elálmélkodva és elmélázva a 
tavaszi napsütésben azon törte a fejét, hogyan 
lehetne valakit — ugratni. Törte — törögette 
a fejét, amikor megpillantotta Magyaryt. Meg-
látni őt és határozni egy pillanat műve volt. 

Magyary nyugodtan és derülten sétált, mint 
aki tudja, hogy ő a Magyary és mint aki 
tudja, hogy ezt róla a korzón sétálók is tud-
ják. Ő a Magyary, nem több, de nem is keve-
sebb, szinte hizott attól a jóérzéstől, amelyet 
most az érez, aki ezt érezheti. Hizott és mo-
solygott magában. Ebben a pillanatban ért 
hozzá két lépés közelségbe Szép Ernő és 
mielőtt Magyary egy szót is szólhatott volna, 
lekapta a kalapját és mély hódolattal, de annál 
hangosabban ráköszönt : 

9 " T á l 1 M 

— Alásszolgája, méltóságos uram. 
Magyary arcén megfagyott a mosoly. Hátra-

tántorodott és uccu neki vesd el magad, elfu' 
tott a korzóról. Nem akarta, hogy méltóságo? 
urnák nézzék. 

Tanítsd meg azt, ki e csarnokba jő, 
Nemesre, jóra, hogy buzduljon ő, 
Tanítsd meg rá, hogy szent legyen neki : 
Hazája, nyelve s mind, mi nemzeti ! . . 

Az Istvdnteri-szinhdz alapkőletételt ünnepén 
elmondott vers el ' szakasza. 1872 szeptember. 
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37laga csati tudja 
INTIM PISTA, mit csinál Hatvani Lili ? 

— Moziszinésznő lett. A múlt héten 
Heinitz Béla társaságában fölkereste Paulik 
Bélát, a mozi politikai megbízottját és azt a 
kérést terjesztette elő, hogy moziszinésznő 
akar lenni. Paulik behivatta Vajda Lászlót, 
a művészeti bizottság tagját, továbbá Virág 
operatőrt, mint fényképész szakértőt. Ott 
voltak még Forró Pál és Damó Oszkár 
titkárok is. Ez előtt a bizottság előtt vizs-
gázott Hatvani Lili, akit mint gyakorlatra 
bocsátott színművésznőt föl is vettek. 
Ugyanazt a fikszfizctést kapja, mint a 
többi gyakorlatosok, azonkívül ruházati 
térítést és hatvan korona napidijat, ami-
kor játszik. 

— És mikor játszik ? 
— Már legközelebb. Annak a filmdrámá-

nak egyik női szerepét játssza el, amelyet 
ő maga irt. 

— Zsazsa mire készül ? 
— Operettszerepre. 
— Gyorsan a részleteket. 
— Nincsenek részletek. A csibészkirály 

reprize után még egy nagyszabású repríz 
lesz a Király Színházban Felújítják az Én, 
te, ő-t, ezt a pompás, régi operettet, mely-
nél most csak az előadása lesz jobb és 
érdekesebb A darabban ugyanis két nagy 

női szerep van. Az egyiket Fedák játssza, 
a másikat Kosáry Emmy. 

— Jaj ! de érdekes lesz ! Pallay Anna 
hogy van ? 

— Köszöni szíves érdeklődésüket, jól. 
A lábficamodás szerencsére nem volt ko-
molyabb természetű, a táncmüvésznö már 
annyira jól van, hogy járni már tud és 
rövidesen újra táncolhat is. 

— Uj szerződésekről nem tud ? 
— Dehogy nem, az ismert, kipróbált 

művésznők sorra visszatérnek sikereik és 
igazi hivatottságuk szinterére, a szín-
padra. Szoyer Ilona, az Opera és a Nép-
opera volt kiváló énekesnője a 1 árosi 
Színházhoz szerződött, Dióssy Nusí, a ki-
váló primadonna pedig visszatért az ope • 
rettszinpadhoz. 

— Uj darabok ? 
— Azok is lesznek. Csaknem valamennyi 

kiváló magyar színpadi szerző dolgozik 
és már juniusban igen érdekes eredeti 
bemutatók lesznek. 

— Juniusban ? Ne mondja. 
— De mondom. Juniusban, sőt juliusban 

is. Nem ugy van most, mint volt régen. 
Minden szinház egész nyáron nyitva lesz 
és mert most minden este mindenütt tsu-
folt ház van, sorra tartanak bemutatót az 
összes színházak. Pá. 

A fiatalok 
Dömötör Kató — Sámson Mária — Faludi Sándor 
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Szinészavatás 
A közoktatásügyi népbiztosság, színházi meg-

bízottai hivatalbal^pésük után egyik legelső kö-
telességüknek tartották, a színjátszók gárdájának 
legsürgősebb k egészítését. Tettek azt egyrészt 
azért, hogy a meglevő és szervezés alatt álló 
színházak minél ha'almasabbésjobb szinész együt-
tesekkel legyenek ellátva ; másrészt — igen helye-
sen — azért, mert a Tanácsköztársaság becsülete 
megkövetelte, hogy mindazok a tehetségek, akik, 
— míg a színházakat kapitalisták és klikkek 
vezették — a színpadot, kiábrándultan otthagy-
ták, vagy arra fel sem léptek, méltó helyüket 
ott minél előbb elfoglalhassák. 

Bizottság alakult tehát, hogy a jelentkező szí-
nészek, színésznők tehetségéhez merten — osztá-
lyozhatók és elhelyezhetők legyenek. — E bizott-
ság Bdnóczy László elnöklésével óriási és igen 
dicséretes munkát végzett. 

Több, mint két hétig tartóit, amig a több, mint 
háromszáz pályázó tehetségéről nagyjában tiszta 
képet nyerhettek. Ez arbiirage-ok, mentesek vol-
tak a szokás s fölényes nagyképűségektől és a 
legtisztább tárgyilagosság jegyében folytak le. 
az eredmény pedig a legvérmesebb várakozáso-
kat is fölülmulta. Fölvették a következőket : 

Somossy' Renée, Schönberger Ilona, Rapech 
Gizella, Galgóczy Lajos, Urai Mária, Dr. Mé". 
s 'áros Albertné, Neumann Géza, Bejcz' 
Györgyné, Gárdos Jolán, Gabos Margit, Győri 
Ferike, Neményi BUnka Horváth Juci, Dávid 
Margit, Vermes Alice, Baior Berta, H. Fényes 
Erzsi, Gerőffy Rózsa, M hájlovics Flóra, Szilas 
Frida, Egri Irén, Farkas Ilonka, Fábián Mihály 
Tarnai Anna, Margittai Margit, Sugár Ferike' 
Szabó Olga Balázs Margit, Cseh Ferenc, Soltj 
Ernő, Dr. Schwarcz Gyula, Jászai Olga Saboly 
Nusy, Schwarzmehr József, Váradi Erzsi Fótlr 
Frida, Vajda Piroska, Pískai József Donáth Pi-
roska, Pálma Tusi, LeitneT László, Beky Mária, 
Quartin Klár*, Tihanyi Zoltán, Környei Paula, 
Bartkó Etel, Berkes Biri, í-árdor Nelli. Tóth 
Stefi, Drexler Giga, Magaziner Böske, Várhalmi 
Irén, Somlvó Aranka Szalontaí Ferike. Kohut 
Irma, Fái Anrie, Szentirmai Béla, Németh 
Gyula, Csík Irén, R. Gyergyai Margit, Arany 
Oíga, Takács Mihály, Rudas Bódog; Hercog 
Stella, Róna Stefi, Pásztor Béla, Feledi Erzsi, 
Csikvári r Margit, Top> lanszki Heddy, Péry 
László, Ádám Pál, Feienczy Margit,' Komái 
Berta, Somogyi Adtienne, Sz. Hevesi Guszti, 
Kádár Mária. Szomolányi Rózsi, Szesedi Erzsi, 
Berki Kató, Andrejka Marg t. Varja« Juci, Urai 
Lili, Asztalos Mária. Váradi Izsó, Diósi Nusi, 
Zala Lili, Rédei Szidi, Riskai József Fekete 
Etel, Négvesi Ann.i, Haltai Nelli Fiat Irma.' 
Petráki Irén, Kádas Mariska, B. Gáli Gitta, Fa-
ludi Boriska, Szegő Józsa. 

Ezenkívül felvettek százhuz kardalost és 
kardalosnőt. 

Uj színészek 
t. Körmendi Leó — 2. Kossovick Pál és K._Forró Margit — 3. Vámos Ferenc — 4.tSebessi Vilmos 
5. Rudnai Ferenc — 6. Pálma Tusi — 7. Nagy György Piroska — 8. Székely Bela — 9. Neményi Imre 
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A „Marika" próbáján 
Az Operában előadják a „Marika" cimü két-

felvonásos operát. Négy évig feküdt a Marika az 
Operaház igazgatójának iróasztalfiókjában és 
u j kornak, u j embereknek kellett jönni ahhoz, 
hogy egy zeneszerzőt, — Krausz Mihályt — 
azért mert fiatal, megszólalni engedjenek az 
ország első dalszínházában. 

Az Operaház negyedik emeletén van a szín-

ház házi színpadja, itt folynak a próbák a 
Marikából. Diszletek, székek és kellékek tö-
mege veszi körül az alacsony házi színpadot, 
hol Sámson Mária, az opera címszereplője 
énekel ép egy dalt a Marikából. Gábor József 
a partnere Sámson Máriának. Most egy duett 
következik, Szikla Àdolf hévvel zongorázik, 
Ferenczi Frigyes rendező nagy taglejtésekkel 
magyaráz, majd újra kezdeti a jelenést, mind-
addig, mig az kifogástalanul nem megy ! . . . 

Uj sz in tszek 
1. Varga Sári — 3. Somogyi Adrienne — 4. Zöldi Elza — 5. Körmendi Ilus — 6. Kahana Mózes 

7. -Fábián Mihály; - 8. Takács" Mihály - 9. Székely Gyula 
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Egy fiatalember nyit be a terembe, Krausz 
Mihály, a szerző. Az alig 22 éves zeneszerző 
zavarba jön, majd kérésemre beszélni kezd, a 
darabról, magáról, meg a szereplőkről. A darab 
témájával kezdi. — Nyári hajnalban kezdődik 
az opera szövege, mikor Mihály gazda kijön 
az udvarra a cselédeit felkölteni. A ház népe 
fölkel, kijön Marika, Mihály gazda lánya is* 
kit a gémeskutnál mosakodó cselédség viz-
leöntéssel üdvözöl. Marika erre a munkásokat 
visszaöntözi, de Mihály gazda dühösen kergeti 
el a cselédeket* dolgozni a mezőre. Marika a 
dühös Mihály gazdát le akarja csillapítani 
kedvesen közeleg hozzá, majd tréfából őt is 
leönti vízzel. Mihály gazda erre féktelen mé-
regbe jön, be akarja dobni Marikát a kútba, de 
közbelép Péter, a béres, Marika titkos ideálja 
és kiragadja Marikát Mihály gazda kezéből. 
Marika hálás szemmel néz Péterre, majd 
egy együttesen elénekelt dalban szerelmet 
vallanak egymásnak. Mihály gazda erre meg-
hökken, tudatja a leánnyal, hogy őt az ispán-
nak szánta feleségül és kikergeti Pétert a 

PÉCHY ERZSI - GALETTA 
Lili bárónő (Papp ftlv.) 

házból. A második felvonásban Marika eskü-
vőre megy az ispánnal, Péter belopódzik a 
templomba és orgonazúgás közepette énekelni 
kezdi a szerelmi dalt, melyet egykor egymás-
nak a ház udvarán elmondtak. Marika figyelmes 
lesz a dalra, nászfátyolát ledobja magáról, 
Péterhez rohan, de Mihály gazda csendőrökkel 
lefogatja Pétert, Marika látván szerelmese el-
fogatását és semhogy inkább ahhoz menjen 
feleségül, akit nem szeret, kirántja az egyik 
csendőr szuronyát és szivenszurja magát. Péter 
szeme vérbeborul, zokogva veti magát kedvese 
tetemére és egy őrizetlen pillanatban a véres 
szuronnyal leszúrja Mihály gazdát, ki kedvese 
és az ő romlását idézte elő . . . 
I LMajd a szereposztást mondja el Krausz Mi' 
hály. Marika = Sámson Mária, Mihály gazda 
= Kálmán Oszkár, Péter, parasztlegény = Gáboi 
József, Ispán = Szügyi Kálmán, Vince = To-
ronyi Gyula, Csendőrőrmester = Palló Imre. 
A darabot Ferenczi Frigyes rendezi és Szikla 
Adolf vezényli. Az opera a székely népéletben 
látszódik le, felvonul benne az erdélyi nép-
viselet minden öltözéke. Most magáról beszél 
Kraus»- Mihály, a régi világ kulturbűnei vo-
nulnak fel szavaiban, a fiatal művészsors ! El-
mondja, hogy négy évig járt fel az Opera 
régi igazgatójához darabja sorsa iránt érdek-
lődni és u j embereknek kellett jönniök, hogy 
egy szerény, ajánlólevél nélküli fiatalember 
végre színpadon láthassa egy ifjúság, egy fiatal 
élet gyümölcsét I 

A színpadon — közben — felcsendül egy 
gyönyörű dal utolsó koloraturája, Sámson 
Mária, a Bohémélet kedves „Mimi"~je lejön a 
színpadról és beszél a szerepéről. 

— Egy székely leányt játszom a Marikéban, 
— mondja — a szerepem ennélfogva nem 
nehéz, mert én is született székely vagyok, a 
székelyek honában nevelkedtem fel. Az opera 
bővelkedik a stebbnél-szebb melódiákban, 
szivből fogom a szerepemet énekelni, tehát — 
azt hiszem, — sem a közönség, sem a szerző 
nem fog rém haragudni . . . 

Gábor is „végzett" közben, lejön ő is, meg-
kérem, hogy beszéljen. 

— Mit mondjak a szerepemről ? . . . Jó, szép, 
nekem való szerep'! . . . Elég? . . . Megnyug-
tatom, hogy igen és miután Kálmán Oszkár 
sem mondott többet* a rendezőt, Ferenczi 
Frigyest „fogom" meg. Ferenczi bácsi bevezet 
a szobájába, leültet. 

— Hét kedves elvtárs, — kezdi Ferenczi 
mester, — ettől • fiatal embertől még sokat 
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várunk . . . Szerénysége tehetségével egyenlő 
és bizony Krausz Mihály nagyon szerény. . . . 
És ha jó egy pár esztendő múlva, ha a most 
alig 22 esztendős fiatal ember közelebb lesz a 
harminc évhez, fogunk mi még sok szép mu-
zsikát hallani Krausz Mihálytól . . . 

Márkus Pál 

Szigligeti gyászjelente'séről : .Mint drámaíró 
és tisztviselő egyaránt erős támasza volt ő a 
Nemzeti Színháznak, fennállása óta 40 éven át. 
Nincs az országban művelt ember, ki nem is-
merte fáradhatlan tevékenységének sikereit, nem 
méltányolta önzetlen jellemének tisztaságát, nem 
melegedett hazafias alkotásainak tüzénél." — 
1878 jan. 19. 

U j színészek 
TJ. Fiath Irma — 2. Jakabffy Jolán — 4. Incze Béla — 5. Bellák Emma dr. — 6. Szilágyi József 

8. Könnyű Gyula — 9. Sternberg Ferenc 
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Szent Antal csodája 
— A Belvárosi Színház újdonságai — 

Régi, kedves tervét valósítja meg Bárdos 
Artúr igazgató, mikor a Belvárosi Szinházban 
a modern dekadens drámairodalom két érde-
kes és különös darabját bemutatja. A flamand 
Maeterlinck is az északi Strindberg szólalnak 
meg ezúttal a Belvárosi Szinház szinpadán és 
különösképen, bár mindegyik darab az iró erős 
egyéniségétől átfűtött, remekbe készült kis 
dráma, egyik sem sorolható abba a jellegzetes 
sablonba, amit e két Írótól megszoktunk. Külö-
nösen, nem Maeterlinck kétfelvonásos szatirikus 
legendája, a „Szent Antal csodája". 

A „Péleas és Melisande" szerzőjének ködös, 
kékes fényben derengő miszticizmusa helyett 
e darabjában egészséges pozitívumokkal állunk 
szemben. Arról szól a darab, hogy a jó öreg 
páduai Szent Antal lejön a földre, mert meg-
hatja Virginia, az egyszerű cseléd imádsága 
és fel akarja támasztani halottaiból Hortense 
kisasszonyt, a gazdag aggszüzet, kinek ravata-
kít már a nevető örökösök állják körül. Az 
abszurditásnak valóságba való beállítása adja 
a mese magvát, de a lehetetlen szituációk 
mögött éles szatíra, pompás persziflázs moso-
lyog, az egész mai társadalom tükörképét 
mutatja Maeterlinck egy görbére csiszolt tükör-
lapban, melyen sorra felvonulnak Hortense kis-
ass*o«»y kapzsi hozzátartozói, a kapzsi Gusztáv, 

a nyegle Achille, azután a kenetes, álszentes-
kedő pap. a sarlatán orvos, az ostoba bürokrácia. 

Mert hát Szent Antal jövetelével senki sincs 
megelégedve. Talán csak Virginia, az istenhivő, 
jámbor lélek örül a jelenésnek. Gusztáv azon-
ban már elkergeti, Achille kigúnyolja, a pap 
megtéveszti, az orvos őrültnek akarja nyilvání-
tani. A jó szent mégis csak feltámasztja Hor-
tense kisasszonyt, aki egy hangos, folyton 
beszélő vénkisasszony és hálából kidobatja, 
mert engedelme nélkül be mert jönni a szobá-
jába. Végül is Szent Antalt letartóztatják és 
a rendőrségre viszik. Hortense kisasszony pedig 
ismét gyertyái és koszorúi közé hanyatlik a 
ravatalon és most már végérvényesen meghal. 

A Belvárosi Szinház művészgárdája kitűnően 
megértette a szavak, mondatok és cselekmény 
mögött rejlő mélyebb értelmet és nagyszerű 
verve-vel játssza a Maeterhnck-darab két biztas 
kézzel felépített felvonását. Szent Antalt Gellért 
Lajos játssza tökéletes stílussal, brilliáns ala-
kításban. Hortense kisasszony holtjából ébredő 
alakjába Mészáros Giza művészete önt igazi 
életet, a jámbor Virginia szerepét a szinház 
u j tagja, Kassák Lajosné játssza, a férfi sze-
repekben pedig Bánóczi Dezső, Bérczy Ernő, 
Zilahy Gyula válnak ki. A rendezés Bárdos 
Artúr szellemes és művészi megérzésü műve, 
a szövegben pedig néhai jó Cholnoky Viktor 
irásművészete elevenedik meg. 

Az egyfelvonásos újdonság, Strindberg 
Ágost „Hattyuvér" cimü mesejátéka, csak a 
Belvárosi Szinházban uj, egyébként azonban 
már játszották Budapesten. Az egykori Uj 
Szinpad, melyet az építőiparosok Aréna-uti 
palotájának szinpadán vezetett Révész Bélával 
Bárdos Artúr, mutatták be hét évvel ezelőtt. 
A reminiszcenciát élénkebbé teszi, hogy a 
darab hét szereplője (a Mostoha és Hattyuvér) 
azonos a hét év előttivel. Az egyik Harmos 
Ilona, a másik Simonyi Mária, aki ezúttal is 
a címszerepet játssza. Mellettük és körülöttük 
ugyanaz a szinpad mai díszlete, Gulácsy Lajos 
hangulatos dekorációja, mely tökélet ^sen kom-
ponálódik Strindberg meséjének finom szövé-
sébe. Strindberg hivatott magyar fordítója, 
Mikes Lajos ültette át a „Hattyuvér"-t a ma-
gyar szinpad számára, ahol az u j időkben 
bizonyára méltóbban érvényesül Strindberg 
remeke, mint az első bemutató alkalmával. 

BENEDEK MARGIT 
a Belvárosi Szinház uj tagja 

(Major rajza) 
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Az uj moziszinészek 
A mozi ma már odafejlődött, hogy nem alkalmi 

játék többé, hanem igazán művészet és exisz-
tenciát biztosit annak, aki a pályán van. Ezért 
erre a kenyérkereső és művészi pályára ráter-
mettség és előképzettség nélkül senkisem lép-
het többé. 

Pakots József elnöklete alatt álló művészbizott-
ság vizsgálta meg azokat, akik a jövő nagy 
moziszinészei, a jövő Asta Nielsenjei és Psylan-
derjei lesznek. E művészbizottság tagjai : Siklósi 
Iván dramaturg, Kertész Mihály, Balogh Béla, 
Deisy Alfréd és Lajtai Károly mozirendezők. 
Mattyasovszky Ilona és Margittay Gyula mozi-
szinészek és Balogh Béláné színésznő, mint a 

Színészek Országos Szakszervezetének kikül-
döttei ; továbbá Farkas J. József, Farkas Miklós, 
Széless László, Adler Dezső vasmunkások, mint 
a Társadalmasított Mozgóképüzemek Központi 
Tanácsának kiküldött tagjai. 

A zsűrinek igen nehéz feladata volt, több mint 
kétezer jelentkező közül kiválogatni a megfelelő 
művészi anyagot, ha tekintetbe vesszük, hogy 
egyelőre csak negyven moziszinészre s mozi-
színésznőre van szüksége a Magyar Tanácsköz-
társaság filmpropagandájának. Minden nő, aki-
nek valamirevaló alakja és minden férfi, kinek 
valamennyire megfelelő megjelenése volt, ide 
szaladt, hogy menedéket kaphasson. Különösen 
nők akarnak moziszinésznök lenni, mintegy ezçr-
négyszázan voltak. A jelentkezők között voltak 

A mozi művészei 
1. Szvisztoits Dodó — 2. Szentiványi Iván — 3. Gáthy Rózsa — 4. Parlagi Iván — 5. Babocsay Erzsi 
6. Müller Gizi — 7. Werder Gerti — 8. Dénes Oszkár — 9. Werder Gerti — 10. Biró Béla 

11. Tesséki László —k12. Szalay Ernő — 13. Hochstädter József — 14. Profits Danica , . 
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grófnők, katonatisztek, földbirtokosok, urlovasok, 
ügyvédek, jogászok, színinövendékek, artisták, 
táncosnők, nevelönök, modellek, probirmamzellek, 
gimnazista diákok és igen sok házileány. 

Minden jelentkezőnek fényképet kellett bemu-
tatni és ezzel igazolni, hogy „fényképarca" van. 
A művészbizottság előtt mindenkinek személyesen 
kellett megjelenni és maóát többszörös rosta-
vizsgálatnak alávetni, ugy, hogy az alkalmas 
jelöltek négyszer, ölször is megjelentek a bizott-
ság előtt. A bizottság a sok jelentkezőt először 
csoportokba osztotta és rátermettségük, alakjuk 
szerint öt osztályba sorozta, amelyekből azután 
a megfelelőbbeket mindig eggyel magasabb osz-
tályba helyezték. 

A bizottság ugy döntött, hogy moziszinész-
jelölteket és moziszinészgyakornokokat választ 
ki a megmaradt anyagból. A moziszinészjelöl-
teket havi 500 koronás fizetésben, 20 korona 
felléptidij, zsaket vagy estélyi ruha megtéritési-
dij címén 10 korona, városon belül* két órai 
szereplésnél ebéddij, városon kivül pedig egy 
érai szerepidőnél szintén ebéddij megtérítésben 
részesitik; a moziszinészgyakornokokat pedig az 
ijumunkások Országos Szakszervezetének kere-
tében levő ifjuszinészek alosztályába sorozza, 
— és mint ifjumoziszinészeket — a szininöven-
dékeknek járó — havi 300 korona segélyben 
részesítik, — a többi járandóságokat pedig ugy 
kapják, mint a moziszinészjelöltek. 

Alkalmunk volt engedéllyel ezeken a vizsgá-
latokon résztvenni. A művészbizottság oly szi-
gorúsággal, annyi objektivitással és igazsággal 
végezte nehéz munkáját, hogy feltétlenül meg 
lesz a kivánt eredmény. Mert sehol a világon 
ilyen művészkiválogató munka még eddig nem 
folyt és sehol annyi művészi anyag nem gyűlt 
egybe, mint éppen ez alkalommal. 

A vizsgálat sem volt oly egyszerű, amint azt 
sokan képzelik. A moziszinész első kelléke a 
mozifelvételre alkalmas külső, úgynevezett exte~ 
rieur és azután a jellegzetes, karakterisztikus 
ire, — és erre igazán születni kell. A rostálás-
nál ez a két főszempont volt irányadó, csak 
azután következett a részletesebb vizsgálat, 
amidőn is a jelölt a vizsgálóbizottság minden 
tagja előtt megállott, en face és azután pro-
filban mutatkozott be, — néhány lépést tett 
előre és hátra, — megfordult, ugy, hogy minden 
oldalról láthassák. A nőknek ezenkívül a fru-
fruját és frizuráját fel kellett emelni, hogy lát-
ható legyen egész homloka. Különös súlyt he-
lyezett a bizottság a szép nagy szemekre és 
az ép, szép fogakra. Mikor már ezeket a moz-

gási gyakorlatokat is elvégezte a jelölt, barátsá-
gos, mosolygós arcot kellett vágnia és azután» 
összehúzva szemöldökét vad, haragos, indula-
latos ábrázatot is kellett bemutatnia. Mikor a 
jelölt képességeiről is meggyőződött a bizottság. 
Pakots, a szigorú elnök, kikérdezte személyi 
adatait, főleg azt, mi volt eddigi hivatása, miért 
hagyta el, hajadon e, vagy asszony, nős-e vagy 
nőtlen, ha férjezett, van-e családja — és bizony 
sokszor a mult miatt nem vette fel a bizottság 
a jelöltet. 

A művész-bizottság különben 37 moziszinészt 
és moziszínésznőt vett fel havi 500 korona fize-
téssel és 45 ifjumoziszinészt és színésznőt havi 
300 koronás segélykiutalással az ifjuszinészek 
szakszervezetébe. 

A harminchét férfi és nő, akit fölvettek, a 
következő : Blázi János volt huszárkapitány, 
Diettrich Antal gimnáziumi tornatanár, Bellai 
Lajos vidéki színész, Ditrói Zoltán tartalékos 
főhadnagy, Ditrói Mór fia, Szalay Ernő közhiva-
talnok, Malatinszky Böske és Gáthy Rózsi szí-
nésznők, (Gáthy Rózsi a jövő Erna Morenája) 
Parlagi Iván bankhivatalnok, Rítta Valero, a 
Jardin táncosnője, Leopold László színész, Böjtös 
Árpád huszárkapitány, Riccotti Egon miniszteri 
hivatalnok, Dénes Oszkár, a hires műugró, Szent-
iványi Iván urlovas, Czagáhy Rezső földbirtokos,, 
Protics Danica modern anyaszinésznő, Zichy 
Klára (Zichy Hermanné, akit a bizottság a legszen-
vedőbb nöi arc típusaként vett fel, Nyári Rezsőn? 
24 éves fiatal asszony, akit a bizottság „a leg-
szebb asszony" típusaként vett fel, Reiner Róbert 
szinész, Breznai Anna vidéki színésznő, Stepát 
Eugén orosz fogoly, aki itt telepedik le Magyar-
országon, Laky Betty, Hollay Kamilla moziszi-
nésznő édesanyja, mint anyaszinésznő. Borte-
leky Valéria (Zichy Hermanné sógornője), akit 
gyönyörű alakjánál fogva választottak be, a há-
ború alatt külömben mint hivatalnoknő működött,. 
Daróczy Ilka ismert színésznő, aki már több 
filmen az anyaszinésznő szerepét játszotta nagy 
sikerrel. Varga Anna szinésznő, Róth Ernöné, 
aki Niel Erna név alatt ismeretes, Helmár Ágost 
volt alezredes, aki civilben a legjobb ápaszinész 
tipusa, Nagy András keresk delmi akadémiát 
végzett földbirtokos és nagyszerű lovagló, Fá-
bián Mihály szinész, Jucher Aitur volt tartalékos 
főhadnagy, akiben a jövőPsylanderjét tipelik, Kar-
dos Ilonka (Feld Mátyás voltszinidirektor felesége), 
Gombaszögi Margit, Gombaszögi Frida nővére, 
Radó Istvánné, Radó István mozilapszerkesztő 
neje, Orbán Dezsőne", Orbán Dezső szcenikai-
diszletmester felesége, az alsó proletáranyának 
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legjellegzetesebb képviselője, Szőllősy Zsófi 
íBÜvésznő, Storer Viktor, az ismert repülő fő-
hadnagy és Werder Gerti, az Északamerikai 
Egyesült Államok honpolgárnője, aki ilymódon 
a Magyar Tanácsköztársaságban helyezkedett el. 

A 45 ifjú moziszinész közé is sok érdekes 
név került és pedig: Máté Gizella, Biró Béla, 
Kis Böske, Potusnikov Nándor (orosz színész, 
aki mint fogoly itt telepszik le), Mauthner Nán-
iorné, Szalkay Sári, az öreg Szalkay leánya, 
Marosi Mihály szinész, Percell Jolán és Nelly 
nővérek, Maurer Broniszlava, a Pavillon Mascot 
Buffet hölgye, Hochstädter József, Svisztovix 
Adolfné, Seilei Maxvell Gartenburg Erzsébet 
(volt gróf), (Nyáry Rezsőne huga), Péterfi Iván, 
Serényi Magda, Tesséki László, Splényi Árpádné 
(volt;; báró Splényi Árpád özvegye), Horeczky 

Rózsi, Minosevits János volt főhadnagy, Rét 
Márián, Bolváry Géza földbirtokos, Lencox 
Auróra román leány, Nordley Lusy, Kertész 
István, Somogyi Vilmos, Merényi Dezső, Jáni 
Tibor, Reichmann Fany, Hajnal Ilona, Nudlák 
Irén, Zsoldos Vilmos, Babocsay Kajós Erzsébet, 
Hortobágyi József, Frankné Hollósy Gizella>  

Müller Gizi, Orbán Zsuzsánna, Polednik Józsa, 
Tóth Károly, az ifjú komikus, Vas Éva, Scaler 
Manci, Sándor Gizi, Dömötör Kató, Major Mimi 
és mások. 

Mindezen fölvételekkel együtt a moziszinészek 
mai státusa a következő-. 41 moziszinész és 
moziszinésznő (22 nő és 19 férfi) az itt felsorolt 
37 moziszinész- és szinésznőjelölt (19 nő és 
18 férfi) és a 45 ifjú moziszinész. 

Szerényi Simon 

A mozi művészei 
1. Borteleky Valéria — 2. Nordley Lucy — 3. Rilta Valero — 4. Orbán Irmus — 5. Borteleky 
Valéria — 6. Gartenburg Erzsébet — 7. Károly Margit — 8. Zichy Klára — 9. Hajnal Ilona — 
10. Major Mimi — 11. Böjtös Árpád — 12. Jucker Artúr — 13. Bolváry Géza — 14. Réth Mariane 

15. Czagány Rezső 16. jucker Arlur 
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Repülőgép és gőzhajó 
a szinpadon 

Nemcsak a háborúnak van technikája. Vi-
gasztaló, hogy az emberek másra is használták 
a feltaláló és konstruáló tehetségüket, mint öl-
döklő szerszámok kieszelésére. A színpadi tech-
nika ma már csodákat tud. 

A csodák azonban csak kifelé csodák, a néző-
tér számára. Hátul a szinpadon mindennek 
elmés és érdekes megoldása van. Kolumbus itt 
tojástőzsdét nyithatna az egyszerű és frappáns 
ötletekből. 

Európa legnagyobb kiállitásos és trükkös 
színháza ma a párisi Chatelet-szinház. Ennek 
egy-egy revüjében a ravasz gépezetek és trük-
kök olyan sora fordul elő, hogy a darab lehe-
tőségekben szinte a filmet éri utol. Itt van pél-
dául a Chatelet egy régóta ismert műsordarabjai 
„Les aventures de Gavroche" cimü revü. 
Ebben többek között két meglepő jelenet for-
dul elő. Először is : megjelenik a szinen egy 
igazi repülőgép, balról beszáll a színpad fölé 
odarepül egy ház tetejéhez, a repülőgépen ülő 
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két ember beemeli a gépbe azt a hölgyet, aki 
a háztetőn várja a szöktetést, aztán a gép ^s-
mét megindul és eltűnik. 

Egy másik jelenetben Gavroche és társai 
viharos éjszaka a nyilt tengeren hányódnak 
egy kis csolnakon. Egy nagy hadihajó észre-
veszi és üldözni kezdi őket. Megjelenik a szi-
nen a hatalmas hajótest, de épen mikor a 
csolnakhoz érne, felrobban és elsülyed. 

Ez a két jelenet a nézőtérről nézve egy-
szerűen megmagyarázhatatlan. A színpadról 
nézve azonban igen logikus és egyszerű. 

A repülőgép természetesen nem repül-LHa 
minden este repülne, még pedig ilyen pontosan, 
akkor ez volna a világ legjobb gépe a legjobb 
pilótákkal. I?e viszont a gép igazi. Pontos 'mo-
dellje Wilbur Wright repülőgépének, saját mo-
torral dolgozik. De viszont olyan sínpályája 
van, mint a hegyekben gyakran látott drótkötél-
vasutnak. Ezt a pályát elmés szerkezettel fel 
lehet húzni a zsinórpadlásra és minden este, 
mikor a repülő-jelenet következik, le lehet en-
gedni. A pálya maga nem látható, mert ügye-
sen elrendezett felhőrongy-diszletek feídik, 

Színpadi gőzhajó a nézőtérről nézve 
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amelyek felülről épen annyira lógnak le, hogy 
a pálya ne legyen látható, a repülőgép igen. 
Ezen a pályán a gépet saját motorja hajtja. 
Meg tud állni, tovább tud menni. Három ember 
befogadására képes. 

A gőzhajó trükkje nem kevésbbé érdekes. 
Az Amazon — igy hivják a darabban a hajót 
— óriási darun fel van függesztve a zsinór-
padláson. Láncon leereszthető, súlya 4000 
kilogramm. 

Mialatt a revü egy jelenete a rivalda előtt, 
a keskeny előszinpadot veszi csak igénybe, az 
elől lógó héttérfüggöny mögött serényen ké-
szítik elő a nyilt tenger díszletét. Először is 
két sint raknak le. Ezt a sínpárt az ábrán a—/és 
<9l—i1 betűk jelzik. A sínek ráfutnak az ABCD 
platóra. Ez a plató mozgatható. Csak A ponton 
van leszögezve, e pont körül oldalt fordítható 
ugy, hogy épen a sülyesztő nyílása fölé lehet 
fordítani. 

Ekkor leeresztik az Amazont. Ez csak a néző-
térről fog látszani nagy hajónak. A színpadon 
kocsinak látszik. Kerekes társzekér, amelyre 
hajótest van részerelve. A hajónak a néző felé 
eső része zárt, a hátsó része azonban, mint a 

rajzon látható, nyitott, hogy a gépész kényei-
emsen dolgozhassék. A hajó 6.50 méter magas, 
9 hosszú és 3 széles. 

A tenger szinét az e betűvel jelzett diszletek 
ábrázolják. Teljes illúziót adnak. Ezek a vá-
szongátak ét vannak a sinnél vágva, de a nyí-
lások épen azért nem látszanak, mert az Amazon 
pályája rézsútosnak van beállítva «s a hullá-
mok hiányét elfödik a nyilás előtt álló hullám-
díszletek. 

A hajókatasztrófa jelenetekor felmegy a füg-
göny. A színészek a szinpad elején egy csol-
nakban vannak, amely külön készüléktől hány-
kolódik. A színfalak mögött szélzugást, vihart, 
tengermormolást, hullámzuhogást utánoznak 
külöríféle gépek, ugy, hogy a díszlet a nézőben 
az igazi tenger tökéletes illúzióját kelti. 

Adott jelre hat diszletmunkás lassan tolni 
kezdi a kerekes hajót a sinen. Valahányszor a 
hajó u j diszlethullámok közé ér, u j munkások 
veszik át, akik a hullámdiszletekből nem lát-
hatók. A hajó tetején matrózoknak öltözött 
statiszták állanak, a hajó belseje transzparen-
tikusan ki van világítva, kéményéből egy külön 
készülék vastagon hömpölygeti az ártalmatlan 

A színpadi gőzhajó trükkje 



színpadi füstöt, amelyet reflektorral meg is 
világítanak. 

Mikor a hajó a platóra ért, a munkások, akik 
a csónakot követő e hullámdiszlet mögött 
vannak elbújva, a platót pontosan a sülyesztő 
fölé fordítják. Ekkor a hajóban levő gépészek 
vak bombákat sütnek el, bengáli tüzet gyújta-
nak és olyan port égetnek, amely a szinpadi 
füstöt adja. A hajó oldala behorpad, mert már 
előre ugy van készítve, hogy darabjai kiszed-
hetők. 

Mikor a publikum teljesen odavan az óriási 
hajórobbanás illúziójától, odalenn megindítják 
a sülyesztőt. A hajó lassan eltűnik. Lenn a 
pincében a munkások kiszállnak belőle és haza-
mennek vacsorázni. Ez a szinpadi hajótörés. 

I Af rT» DARABOK. A Magyar Színház társal-
K C T a gójában történt. Vágó Béla a színházak 
. ^ j à » körüli uj szerződésekről számolt be és 

i ß J g L J közölte kollegáival, hogy az Operaház 
tagjai közé sorozta dr. Mihályi Ernőt. 

— Érdekes dolog — szólt Törzs Jenő. — dr. 
Székelyhidy, dr. Dalnokv után íme a harmadik 
diplomás operaénekes, dr. Mihályi. — No lám, 
— vágott közbe Vándori Gusztáv — a Magyar 
Színházban az „Orvosok", az Operában a 
„Doktorok". 

Egy páholy falára 
Áldott legyen e kis tapéta ajtó, 
amelyen ő bejött ! 
És én, az árva, nyugtalan halandó, 
leborultam kis lábai előtt. 

És a brokátnak vérpiros szövetje, 
melyre árnyéka gyengéden hajolt, 
Mig a színpadon szerelmet susogtak 
és mélán fénylett a szinpadi hold. ^ 

Áldott legyen a bársony,süppedt zsöllye 
melyen cipője lágyan nyugodott, 
Amig a zilált orkeszter-zsivajban 
a dobos hetykén verte a dobot. 

Áldott legyen, ó. a tükörüveglap, 
mely látta, hogy a vágyban elveszünk... 
S amely titokban fénylőn visszaverte 
szorosra kulcsolt reszkető kezünk. 

\ 

SOMLYÓ ZOLTÁN 
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SARKADI — PÉCHY E. — SZIKLAI — Gábor Jenő : „Autogramm Lili' című filmjében 
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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 ujabb válaszok: 

A proletárdiktatúra színházainak műsorát 
nagyon élénkíthetné, egy-két felújítás. Rossini 
egyik legkiválóbb műve a „Teli Vilmos" már 
évek óta nem szerepelt Operaházunk játékrend-
jén, pedig Schiller kiváló drámájának ezen zenei 
földolgozása, már a tárgyánál fogva is, biztosan 
nagy hatással volna a mai idők embereire. Úgy-
szintén Wagner remekművét „A bolygó hollan-
di "-t, már évek óta nem játszották Operaházunk-
ban, pedig a norvég hajós és Senta szomorú 
romantikus története, Wagner hatalmas zene-
drámai feldolgozásában nagy hatással lehetne 
a proletár lelkekre. 

Ugy a Városi Színház, mint az Operaház szá-
mára nem ismerek szebb feladatot a klasszikus 
operák, valamint vigoperák reneszánszánál. Auber 
„Fekete domino", „Fra Diavolo", »Kreutzer", 

„Granadai éji szállás", „Boieldieu", „Fehér nő", 
Lortzing „Cár és ács", Donizetti „Don Pasquale" 
és a többi népszerű klasszikus, de azért könnyen 
fölfogható vigoperák életrekeltését tartom a Vá-
rosi Színház legszebb és leghálásabb feladatának, 
melyeket mindenki első hallásra megért és élvez. 

A közoktatásügyi népbiztosság nagyon helye-
sen megszüntette a Király Szinház és a Buda-
pesti Színház en suit operett előadásait. A tuda-
tos hatásvadászattal és sokszor bizony nem a 
legelőkelőbb eszközökkel megcsinált bécsi ope-
rettek helyett, több régi klasszikus operett elő-
adását pl. Audran „A baba", Hervé „Lili", Mil-
löcker „Szegény Jonathan", Offenbach művei 
közül a „Szép Heléna" és az „Orpheus a pokol-
ban" cimü operettek, a magyar szerzők közül 
Konti József a „Királyfogás" vagy a „Citerás", 
a ma is élő szerzők közül Huszka Jenő „Arany-
virág* és Lehár „Cigányszerelem" cimü operet-
tek reprizét tartanám a Király Szinház, illetve 
a Budapesti Szinház számára leghelyesebbnek. 
Ezek és a többi klasszikus operettek felújításá-
val elérnénk az arany középutat a klasszikus 
vigopera és az orfeum között. Az operettnek 
nem az orfeum felé kell devalválódni, mint 
ahogy az a legutóbbi időkben történik, hanem 
a klasszikus vigopera felé kell közelednie. 

A Medgyaszai Szinház felújíthatná Adamnak 
„A nürnbergi baba" cimü klasszikus egyfelvoná-
sos vigoperáját, továbbá Suppé-nek „Szép Ga ' 
lathea" cimü ugyancsak egyfelvonásos operáját 
és esetleg bemutathatná Dohnányi Ernőnek 
„Simona néni" cimü egyfelvonásos'Budapesten 
még elő nem adott vigoperáját. 

Bezzegh István — Orsz. Zeneművészeti Főis-
kola növendéke. 

Vf 
A fiatalok 

Szenes Andor (Kelen rajza) 
A fiatalok 

Kósa Miklós, Zoltán Andor (Major rajzai) 
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1. Pierre Wolf „Liliom" Márkus Emíliával a 
főszerepben. 2. Zsiross „Fátum* Beregivel a fő-
szerepben. 3. „Közönyt-közönnyel", amit az idén 
még nem adtak elő. 4. „Lammermoori Luciát" 
az operában Sándor Erzsivel a főszerepben. 
5. Gábor „Cyk!ámen"-jét Góthékkal a főszerepek-
ben 6. Pásztor „Vengerkák". 7. „A tékozló fiu"-t 
Galafrés-val és Dohnányi zongorakiséretével. 

Egoista. 
• • • • 

Tisztelt szerkesztőség! Legutóbbi számukban 
közzétett felhívásuk alapján bátrak vagyunk kéré-
sükre azon nézetünket kifejteni, hogy boldog-
ságunknak netovábbja az volna, ha a Nemzeti 
Színházban a „Cyrano de Bergerac"-ot, „Az em-
ber tragédiáját", a „Vadkacsát" és a „Sasfiókot" 
játszanák. 

Gáspár Marienne, Nagylaky Gyöngyike. 
• • • • 

Körkérdésükre válaszolva azon szerény véle-
ményemnek adok kifejezést, hogy: Hajó Sándor 
„Holnap"-ját, Shaw : „Blanco Posnet árultatásá-"t, 
Rostand: „Sasfiók-"ját, Tolstoj : „Élő halott-"ját, 
Sem Benelli: „Gunyvacsora-'ját, Budapest mai 
színházi közönsége nagy örömmel üdvözölné 
újra a színpadon. 

Elvtársi üdvözlettel egy bankmunkás. 

A fiatalok 
Halász Ernő (Major rajza) 

4» 

A Magyar-színházi műsoron 
Az Éjjeli menedékhely után 
Andrejev-darab lesz műsoron. 
A nagy orosz iró 
Még ebbe 
A szezonban igazolja, mily jó 
Lehet Az ember élete. 

* 

Özvegy Karnyóné naiv 
Bájén merengve eszembe jut ma : 
Vájjon látott-e a jó Csokonai V 
Itéz annyi pénzt egész életében, 
Amennyi ma egy esti tantiemképen 
Rájutna. 

* 

Ez is olyan csuda, 
Mint ma akad száz : 
Világosságot terjeszt 
A sötét ház. 

* 

Hol ama toll, 
Mely itt Pesten 
Méltó méltatni bút, ó Mester, 
France Anatol ? 
Ezért hát arról, darabja menny ire tetszett, 
Ceruzával irtam e kis verset. 

(LENGYELRE) 

Az első magyar pro'.etár-szinríarab Csiky Gergely 
műve, címe : „A proletárok". Előadlák 1880 január 
23 an a Nemzeű Színházban, ezzel a szerep-
osztással : Szedervári Kamilla = Prielle Cornélia, 
Irén = Márkus Emília, Mosolygó = Újházi, Timót 
Pál = E. Kovách Gyula, Zátonyi Bence = Halmi 
Ferenc, Darvas Károly = Nagy Imre, Bankó 
Bér.i = Vízvári Gyula, Elza = Helvey Laura, 
Tulipán = Szigeti József Neje = Szatmáryné. 
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Beregi Oszkár {Lá:ár rajta) 
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Hogyan kell 
kiozidarabot irni? 
Vezérfonál filmírók számára, írja: FORRO PÁL 

III. 

Hogyan írjuk meg a témát ? 
Először is legyünk tisztában a főszereplőkkel, 

állapítsuk meg pontosan : hány férfi és hány 
iői szerep lesz a darabban. (Az epizódisták, 
statiszták nem számítanak) Nagyon ügyeljünk, 
Logy négy-öt főszereplőnél több ne legyen. Ha 
kevesebb van, tiszta haszon, ha több, okvet-
enül baj. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, 
»ogy a film meséjének mindig világosnak, 
ogikusnak és átlátszónak kell lennie. Gondo-
lán kerülni kell az össze-vissza bonyolitésokat. 
\ z ideálisan jó film az, melyen kevés ember 
:özött történik az összeütközés és ezt az össze-
itközést kell fordulatosán, ötletesen és ugy 
negirni, hogy nagy játszási alkalmakra nyújtson 
ehetőséget. A szereplők jellemét következete-
.en kell megépítenünk, mert a közönség gúnyos 
evetéssel vesz észre minden logikátlanságot, 
fem szabad váratlanul és előkészítés nélkül 
gyszerre más viszonyok közé állítanunk vala-
it, megváltoztatni viselkedését stb. Miután 
gy tisztába jöttünk azzal, hogy kik lesznek 
Irámánk hősei és azzal, hogy mi fog a drá-
nában történni, megkezdhetjük a scenérium 
ulajdonképeni megírásét. 

IV. 
A scenáríum beosztása. 

A filmdráma képekből és feliratokból áll. Az 
Írónak pontosan meg kell mondania, hogy 
minden egyes kép hol játszódik le és hogy mi 
történik abban a képben ? Egy felvonás átlag 
20—25 képből áll, egy négyfelvonésos film-
dráma összes képeinek száma eszerint : 80—100 
kép. Minthogy azonban a rendező az egyes 
képéként részekre osztja (például az estélyi je-
leneteket, vadészjeleneteket, kirándulásokat, 
csolnakázést stb.) végeredményben 120—14t 
kép van egy normális filmdrámában, melynek 
hossza 2000—2500 méter és előadási tartama 
átlag egy óra. A feliratok száma egy négy-
felvonósos drámában átlag 50—70 között vál-
takozik. 

A főtörvény, hogy minden egyes képben 
kell valaminek történnie. Tehát nem elég, hogy 
a hősnő sir, vagy a hős orrét lógatja, hanem 
ezenkívül még egy olyan eseménynek is kell 
történnie, ami előreviszi a drámát. Ha ezt 
nem tesszüjf, ugy a film unalmas lesz és ér-
dektelen képeket nyerünk. A film némajáték, 
ahol nem hathatunk szellemes szavakkal s igy 
ezeket szellemes helyzetekkel, színészi játékkal 
kell pótolnunk. Ámde a szinész csak akkor tud 
játszani, ha olyan jeleneteket irunk, melyekben 
a szinész képességeit kifejtheti. Ez azonban nem 
történhetik meg, ha a szinész csak lót-fut, k-i 
és bejár a szobában, vagy ül és kesereg. Játék 
— kivéve néhány kiemelni szándékolt lelki tu ' 
sát, melyet a hős önmagéval viv — csak több 

Nagy Zoltán (Major rajza) 
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ember között lehetséges, igy tehát kerülni kell, 
éppen ugy, mint a szinpadon, a filmen is a 
monológokat. Rendkívül ügyeljünk arra, hogy 
hol játszatjuk le a cselekményt ? Ne felejtsük 
el, hogy amit leírunk, azt le is kell fényké-
pezni és ezért ne kívánjuk, hogy a gyár egy 
középfajú és értékű dráma kedvéért leutaztassa 
a gyár társulatát a tengerpart mellé,' autókat 
béreljen, báltermeket építtessen, gleccserek te -
tejére küldjön ekszpediciókat, vagy éppen India 
maharadzsáinak ünnepi körmenetét fotografál-

tassa le. Egy ilyen kirándulásos film rengeteg 
pénzbe, legalább egy negyedmillióba kerül 
holott egy-egy átlag film összes költsége nem 
haladhatja meg a 40—50,000 koronát. Csakis 
egészen rendkívüli sikert igérő filmek kedvééri 
bocsátkozhat a gyár kivételes költségekbe 
Ezért tehát a képeket ugy kell megírnunk 
hogy a cselekmény színhelye semmilyen külö-
nös nehézséget és költséget ne okozzon. 

Most térjünk át a feliratokra. Ez egy egé-
szen különálló tudomány. Annyira speciális 

1. Szerényi Simon. — 2. Balla Ernő. — 
9. Róbert Oszkár. — 7. Román Kálmái. 

A fiatalok 
3. Ráby Simon. — 4. Tölgy László. — 5. Paizs Ödön 

— 3. Ivor Dénes. — 9. Szamosi Armand. (Major rajzai 
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művészet, hogy a nagy filmgyárak a feliratok 
elkészítésére külön irót szerződtetnek. A jó 
felirat ugyanis lelke a filmnek és nagy része 
i'an a sikerben. 

Melyek a jó felirat szabályai ? 
Az első, hogy a felirat ne legyen hosszú. 

Azután nem szabad párbeszédeket vetíteni. A 
felirat legyen csattanós, szellemes, tömör, ér-
dekes, drámai erejű és költői szárnyalású. Saj-
r \ o s , a gyakorlatban mindeddig mostohagyer-
mekként kezelték a felírásokat és csak mosta-
nában ismerték fel nagy jelentőségüket. Hisszük, 
hogy a közeljövőben végleg eltűnnek azok a 

É
iegbotránkoztatóan naiv és ostoba felírások, 
\elyek a legmegrázóbb jelenetek közepette 
acagtatták meg az embert, tönkretéve a film 

hatásét. 
V. 

A szereplők bemutatása 
A dráma hőseit mindjárt az első jelenetek-

ben kell bemutatni. A szó-szoros értelmében 
be kell mutatni őket, meg kell mondani, hogy 
kicsodák és ezenfelül olyan helyzetben, olyan 
történés közben kell őket a nézők elé vinni, 
logy a közönség nyomban tisztában legyen az 
Uetők jellemével. 

Lássunk egy példát. 
A „Bosszú" cimü film első képe a követ-

kező : Felírás : Mirjam, a falu legszebb leánya. 
Szin : Egyszerű falusi zsidó szatócs szobája. 

\ szobában félhomály. Mirjam az ágyban fek-
szik és alszik. Bejön Mirjam édesanyja, jósá-
gos, idősebb nő, mosolyog, félrevonja a füg-
gönyt, nappali világosság ömlik a szobába. 

Zádor István önkarrikaturája 

Gyönyörködve áll meg leánya ágya előtt, azután 
tréfás korholással ébreszti : Felirat : Kelj fel, 
te álmos cica í Mindjárt itt a vőlegényed ! — 
Mirjam felébred, nyújtózkodik, mosolyog és 
azt mondja : Olyan gyönyörűt álmodtam I Ál-
momban grófkisasszony voltam ! Anyja rossza-
lólag csóválja fejét. Mirjam felül ágyában és 
öltözködni kezd. Ebből az első jelenetből a 
közönség nyomban látja a hősnő jellemét, hogy 
Mirjam egy buja, kényelmet szerető, nagyra-
vágyó leány, aki nem szereti vőlegényét, gaz-
dagságról, fényűzésről sző álmokat. — 

Ha egy fontos személyt akarunk bemutatni, 
lehetőleg ugy írjuk meg a jelenetet, hogy az 
illető ne akkor legyen a színen, mikor a kép 
kezdődik, hanem később lépjen be. Ezzel a 
közönség figyelmét élénken ráirányítjuk. 

A főszereplőket egy-egy fontos jelenetben 
nagyított felvételben is bemutatjuk, hogy ezzel 
a jelenet fontosságét kiemeljük, másrészt, hogy 
a szinész arc-karakterét szemléltetővé tegyük. 
Ezek a nagyított felvételek szegték mér annyi 
ambiciózus színésznek és színésznőnek film-
karrierjét. Mert az ilyen nagyított fényképen az 
arc legkisebb, szabad szemmel észre sem ve-
hető rendellenessége élesen meglátszik, a leg' 
gondosabban elsminkelt ráncok napvilágra ke-
rülnek, a fogak legparányibb hibája feltűnővé 
lesz. Bizony, a fénykép nem hazudik és aki 
öreg, ez a filmen semmiféle művészettel nem 
fiatalithatja meg magát és aki az életben a 
csinosság látszatát kelti, mert szép arcszíne, 
gyönyörű haja van, az a filmen tökéletesen 
megbukhat ik, mert a film nem a színek, hanem 
a vonalak szépségét tükrözteti vissza. Ezért 
áll megfordítva, hogy valaki, aki az életben 
nem szép, viszont a filmen nagyon csinos 
lehet. (Folyt, köv.) 

A fiatalok — Szigeti István önkarrikaturája 
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Ugyanaz férfiben 
I r t a : KARINTHY FRIGYES 

SZEMÉLYEK : 
Sándor Békeffi László 
Bella Korthy Myra 
Fuksz ... Gellért Lajos 
Szín : Sándor szobája, félig iroda, félig szalon, 
balra és jobbra ajtó, nagy íróasztal, ra j ta te-
lefon. Jobbra és balra az ajtó mellett oszlop, 

vázatartó, apró szobrokkal. 
Sándor (az íróasztalnál ül, telefonál.) H a l l ó -

igen . . . tessék csak elküldeni, majd kiadom... 
igen, igen, köszönöm ! . . . holnap beküldőm 
az osztálytanácsos urnák . . . köszönöm . . . 
halló . . . volt szerencsém . . . (Leteszi a kagy-
lót, óráját nézi.) Félhat . . . (Sóhajt.) Mindjárt 
itt lesz . . . (Leveszi a kagylót.) Most ne zavar-
janak egy darabig (leteszi a kagylót.) Csak 
jönne már . . . (Felveszi az álló fényképet.) 
Te édes . . . édes . . . (Leteszi.) így, rendben 
van minden. (Óráját nézi.) Félhat (Leoltja a 
villanyt.) (Kifelé figyel, aztán elhelyezkedik az 
íróasztal előtt, pózokat próbálgatva. Egy ha-
tásos pózban megállapodik, ez a póz hanyag, 
merengő hangulatot fejez ki, a messzeségbe, 
ábrándozó tekintettel, mintha órák óta ülne 
'&Y- IST marad. Kopogás.) (Halkan.) Szabad . . . 

Bella. (Csinos nő, fátyolban, balról jön, igen 
exaltált ideges lény, mozdulatokban, hangban, 
stílusban felfokozott és szendergő. Aféle meg' 
nemértett tipus, fájdalmas és szenvedő, min-
denben a különöset keresi.) Én vagyok az . . . 

Sándor (ugy marad.) Köszönöm, hogy fel ' 
jött . . . 

Bella. Csak igy? Fel se áll? Mióta ül igy itt? 

A fiatalok 
Hermann Lipót önkarrikaturája 

Sándor. Órák óta . . . Csak ugy nézek ma-
gam elé . . . 

Bella. S mire gondol ? 
Sándor. Nem tudom . . . Valamire, amit nem 

tudnék kifejezni. 
Bella. Sándor . . . ugye, tudja, hogy ez, hogy 

én feljöttem magához, nem azt jelenti, amit 
más asszonynál jelentene . . . mert ha ezt nem 
tudja, akkor . . . 

Sándor (mély érzéssel.) Bella . . . igazán azt 
hiszi, hogy ezt nekem külön meg kell m o n ' 
dania ? Még mindig nem hiszi el, hogy én 
értem magát . . . hogy csak én, csak én értem 
meg magát Bella . . . a maga lelkét . . . 

Bella. (Innen kezdve a társalgást a két szí-
nész Ízlésére bizott mozdulatok kisérik.) Hi-
szem, Sándor . . . tudom és remélem, hogy 
maga megért engem . . . Hogy magánál nem 
arról a közönséges és ostoba kalandról van 
szó, ami más közönséges férfit lelkesít, ami-
kor megkér egy asszonyt, hogy látogassa me&\ 

Sándor (szenvedélyesen.) Bella — egy pilla-
natig se tévesszen össze ezekkel . . . Beszélgetni 
akar tam csak magával, Bella . . . a szavakon 
keresztül érezni a lelkét . . . a szavakon ke-
resztül érni a maga gyöngéd, édes lelkéhez... 
amit szeretek . . . Látja, elsötétítettem a szo-
bát, hogy ne hozzon kísértésbe az, ami durva 
és szemtelen gondolatokat kelthetne bennem, 
hogy ne is lássam azt, hogy maga nő és én 
férfi vagyok. Magának csak a teste nő, Bella 
— a lelke egy nagy és csodálatos lélek, — lel-
két szeretem, Bella és a szavait . . . ezért 
akar tam egyedül lenni magával. Mindig meg-
vetettem azokat, akiknek elég egy csinos ar-
cocska ami véletlenül egy nőhöz tartozik. Én 
nem ugy szeretem meg magát, hogy meglát-
tam és megtetszett. Emlékszik ? Ott a Margit-
szigeten... a telkeink egyesültek. 

A fiatalok 
Bródy illés önkarrikaturája 
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Bella (merengve) Lehet, hog y igaza van . . . 
Én is sokat gondolkoztam ilyesmin . . . Iste-
nem ! Mit tudom, mí is vagyok én ? Látja, 
néha csak ugy nézek magam elé és nem 
gondolok semmire. 

Sándor. Bella — ha tudná, milyen szép 
dolgokat mondot t most . . . Megfogom je-
gyezni magamnak, olyan mély és igaz. De 
Bella vallja be, hány ember érti ezt meg, 
amit m o s t mondott ezer közül ? (Feláll.) 

Bella. Maga ér t i? 
Sándor. Én értem, Bella — és csodálom a 

maga mélységes, szép lelkét. (Feláll.) 
Bella. Lehet, hogy igaza van, én sokszor 

nem értem önmagamat. 
Sándor. Elhiszem, Bella. O beszéljen csak ! 
Bella. Sokszor ugy érzem, szeretnék valahol 

máshol lenni, mint ahol vagyok. 
Sándor. Ugye? Ugye? folytassa. 
Bella. Nem is tudom megmondani, hogy 

hol . . . valahol, ahol mé j sohase voltam. 
Sándor. Bella . . . milyen igaz, milyen cso-

dálatos ez . . . Hogy mondta, engedje meg. 
hogy a lelkembe véssem . . . „Valahol, ahol 
még sohase vo l t am" . . . 

Bella. Azt hiszem, az emberek nem ar ra 
születnek, amivé lesznek. 

Sándor. Bella, milyen igaz ez! Milyen gyö-
nyörű. 

Bella (karikirozottan sóhajt). 
Sándor. Bella — most mondja meg, miért 

sóhaj t ? 
Bella. Ki, tudja — én magam sem tudom. 
Sándor. Én tudom, Bella . . . ez válasz volt 

a kérdésemre. Ezután a válasz u tán t isztába 
vagyok magammal és magával. Nem is kér-
dezem tovább, érzem, hogy értem magát és 
csodálom. És nem akarok semmit m a g á t ó l . . . 
(Egyre jobban közeledik). 

Bella (húzódik tőle.) Nem, Sándor, ne kö-
zeledjen . . . most elmegyek . . . 

Sándor (fájdalmasan). Bella, már elmegy ? 
Bella. Megyek . . . dolgom van . . . és most 

ez a pillanat olyan szép volt, hogy nem sza-
bad folytatni . . . (Hátrál). 

Sándor. (Utána megy) De, ugye . . . Bella . . . 
Bella. Holnap . . . holnap félhatkor. Tehát 

holnap ! 
Sándor. Bella . . . Isten vele. 
Bella (hátrálva ledönti a szobrot.) Jaj . . . 

de megijedtem . . . Milyen ügyetlen vagyok ' 
Sándor (szenvedélyesen.) Ügyetlen ? Ó 

Bella . . . higyje el nekem, ebben a mozdula-
tából annyi volt magában a maga csodálatos 
álomszerű lényéből. Csodálom ezért a moz-
dulatáért. (Kezet c»ókol) 

Bella. Viszontlátásra, Sándor ! 
Sándor. Viszonilátásra, Bella ! (Hosszan né-

zik egymást, Bella hirtelen kitépi kezét és 
elmegy). 

Sándor (utána néz, sóhajt, merengve az 
asztalhoz jön, felgyújtja a villanyt). Na, tér-
jünk magunkhoz. Dolgozni kell. (Az aktákat 
nézi.) Na mi ez ? Ez még itt fekszik ? A kutya-
istenit neki, hát ezt még nem vezették ! (Leül.) 
Azi a keserves istenit neki ! (Ordit.) Fuksz ! 
Fuksz ! 

Fuksz (sápadt, nagyhajú rosszul öltözött 
fiatal ember). Parancsol, igazgató ur ? 

Igazgató. Hallja, Fuksz ! Miért nem vezette 
be ezt a nyavalyás gummiszerződést a Kra-
kauer aktába ? 

Fuksz. Bocsánat, igazgató ur, egészen kiment 
a fejemből. 

Igazgató. Kiment a fejéből ? Mivel van tele 
a maga nyavalyás feje, mi, ha ilyen egyszerű 
dolog kimegy belőle . . . Hát mit csinál maga 
itt egész nap a pénzemért? Hát hülye 
maga? Mi? 

Fuksz. Ne tessék haragudni, igazgató ur ! 
Én nem tudom . . . sokszor olyan furcsán ér-
zem magam 

Igazgató. Furcsán érzi magát ? Talán a 
hasa fá j ?, 

Fuksz. Ó, nem . . . de én magam se tudom 

A fiatalok 

Reiner Je ő szobrász Vén Magda festönő 
(Lázár rajzai) 

Koch Ernő iparművész 
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tessék elhinni . . . néha csak ugy nézek magam 
elé és nem gondolok semmire. 

Igazgató Néz maga elé és nem gondol sem-
mi re? Az én pénzemért? Akkor menjen a 
hülyék intézetébe, ott kezelik az ilyesmit — 
ne álljon be irodába az én pénzemért '. Mégis 
hallatlan ! 

Fuksz Ne tessék haragudni rám, igazgató 
u r . . . sokszor, tessék elhinni, ugy érzem, 
hogy szeretnék máshol lenni, mint ahol 
•vagyok. 

Igazgató. Máshol ? Ugyan ! Na ez nem rossz ! 
Talán nir.cs megelégedve a ruggyanta-osztály-
lyal, maga taknyos ! Persze, a gummiosztályba 
szeretne kerülni, ahol csak délelőtt kell dol-
gozni. Csakhogy oda nem kellenek ilyen 
hülyék, mint maga fiam, aki még ezen az 
osztályon sem felel meg. 

Fuksz. Nem ugy értem, igazgató ur ! Nem 
is tudom hová, . . . valahová, ahol még sohase 
voltam. 

Igazgató. A Fr ímmbe, f iam, a F r immbe . 
Odavaló maga. 

Fuksz. Igazgató ur . . . az emberek nem arra 
születnek, amivé lesznek. 

Igazgató. Ne mondja ? Tud még egy pár 
ilyen marhaságot ? Nem szégyeli magát, fel ' 
nőtt ember létére mindenféle marhaságot 
beszél itt, ahelyett, hogy mentegetné a buta-
ságát. 

Fuksz (sóhajt.) 
Igazgató. Mit f u j ? Mit f u j ? El akar f ú j n i ? 
Fuksz. Ki tudja ? Magam se tudom. 
Igazgató (feláll.) Ki tudja ? Maga se tudja ? 

Ezt feleli a képembe. Hát ma jd megfogja 
t u d n i ! (Hadonászva az aktával, közeledik.) 

Fuksz (ijedten hátrál.ledönti a másik szobrot). 
Igazgató. Marha I Ügyetlen marha ! Nem 

lát ? Nem dolgozik és még kár t csinál. Vegye 
tudomásul, hogy elsején ki van dobva ! Mehet 
a fenébe 1 Vigye ezt a piszkot. (Utánadobja 
Fuksznak az aktákat.) Ilyen hülyéket külde-
nek a nyakamra. 

Függöny. 

A fiatalok 
Szemere Pál ( Major rajza) 

A Szinészegyesület 
feloszlott 

A forradalom vihara természetszerűleg elsö-
pör minden elavult intézményt, mely útjában 
áll s igy mi sem természetesebb, hogy a 
Szinészegyesület sem kerülhette el a sorsét. A 
fővárosi és vidéki szinészek szakszervezeti 
alapon tömörültek és megalakították az Orszá-
gos Szakszervezeti Szín ész egyes ül etet. Az uj 
vezetőség a modern kor szellemében fog 
működni, mely elé ezer és ezer szinész teljes 
reménységgel tekint. 

S most hogy elbucsuzunk a régi Szinész-
egyesülettől : egy pár vonással hadd vázoljuk 
az intézet történetét dióhéjba foglalva. 

Már a hatvanas évek vége felé több oldal-
ról kívánták, hogy a vidéki színészet árva ügye 
némileg rendeztessék. Az intézkedés szüksé-
gességét maguk a szinészek sürgették elsősor-
ban, mert hiszen ha közülök valaki elaggott, 
munkaképtelenné lett, nem támogatta késő vén-
ségükben senkisem. 

Rajkai István a „Szinpad" cimű lapjában 
vetette meg az alapját annak a mozgalomnak, 
mely megteremtette első sorban a közponii 
irodát, azután a nyugdíjintézetet. 1871 ápr. 
6-án volt az első magyar szinészkongresszus, 
melyen 120 vidéki szinész jelent meg, 45 kép-
viselővel. Itt elhatározták, hogy minden magyar 
szinpadon működő szinész tartozik keresménye-
nek két százalékát nyugdijalapra fizetni. A 
többi főbb kívánságokat 6 pontban foglalták 
össze és pedig : kimondták, miszerint igazgató 

A fiatalok 
Bíró László (Kelen rajza) 
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csak „kebelzeti" tag- lehet, belügyminiszteri 
engedély alapján ; hogy csak kebelzeti tagot 
szabad szerződtetni az igazgatónak ; szerződést-
szegő szinészt nem szabad szerződtetni ; az 
igazgató nyáron is tartozik játszani, hogy 
ezáltal a szinész kenyere jobban legyen bizto-
sítva, évenként nagyhéten kongresszust tarta-
nak vidéki képviselőkkel és végül elkészítették 
a nyugdijszabályzatokat. — Ugyanez év junius 
1 én szentesitette Tóth Vilmos belügyminiszter 
a Szinészegyesület alapszabályait. Elnökké 
megválasztották Ribácy József belügyminiszteri 
tanácsost, alelnökké Feleky Miklóst és Várady 
Gábor orsz. képviselőt ; titkár : Bulyovszky 
Gyula ; jegyző : Paulay Ede és Szigeti Imre, 
pénztáros : Benedek József. — Az első neve-
zetes mozgalom egy országos gyűjtés alakjá-
ban nyilvánult meg ; összegyűlt 7641 frt 33 kr. 
A tagoktól és kamatokból befolyt 3087 frt 
99 kr. Egy év múlva a kebelzetnek 356, a 
nyugdíjintézetnek 238 tagja volt. — Az inté-
zetnek nevezetesebb mozgalmait a következő 
adatokban ismertetjük : 

1873-ban elhatározták, hogy a kebelzet és a 
nyugdíjintézet egybeolvasztassék. 

7877-ben bevezették a tagsági-díj befizetési 
kötelezettségét 2 frtnyi összegben. 

1878-ban az országot 30 kerületre osztották 
fel. (Ez volt az u. n. „kerületi rendszer.") 

1880-ban a nyugdij-alapszabélyokat érvé-
nyesítették. 

7883-ban megválasztották az Egyesület 
tisztikarát. Irodaigazgató : Bényei István, tit-
kár : Vedress Gyula, pénztáros : Szuper Károly, 

A fiatalok 
Ha ák Emil (Lázár rajza) 

könyvelő : Kovács István. Ugyanez évben meg-
indult a „Színészek Lapja" első évfolyama. 

1885-ben Bényei István megalapította e 
segélyalapot. 

1886-ban ugyancsak Bényei pendítette meg 
a szinészpalota épitési tervét ; az alapmunká-
latokat 4 év után 1890 febr. 27-én kezdték 
meg, Bobula János épitész tervei szerint. A 
palota részére a főváros 336 • ölnyi telket 
adott el, ölenkint 20 forintjával, e vételárat 
azonban az 1890-iki fővárosi közgyűlés ingyen 
adta át. 18Q0 aug. 15-én megnyílt a sziné-
szeti kiállítás, az Egyesület buzgólkodásával. 
Az összes jövedelem: 2261 frt 46 kr-ra rúgott. 
Ugyanez év okt. 24-én ülte meg a Szinész-
egyesület a magyar színészet 100 éves jubi-
leumát. Ez időben a tagok száma 1658 főre 
szaporodott; a nyugdíjintézet vagyona 137,997 
frtot tett ki. 

18Q4 junius 2-án megnyílt a Szinészegye-
sület menháza Nagysurányban, szintén Bényei 
István fáradhatatlan buzgólkodása mellett. 

7Q03-ban megnyitotta a szinésziskoláját, e 
Vígszínház igazgatósága támogatáséval. 

Az egyesület vezetősége élén állt : Mészáros 
Kálmán irodaigazgató (21 évig működött itt), 
Ditrói Mór (1397 óta volt elnök), Roboz Elek 
számfejtő 1904 január T-én lépett szolgálatba r 
Szilágyi Vilmos (eddig alelnök, most elnök), 
Géczy István titkár (előbb irodatiszt), Verner 
Lajos főkönyvelő, Almoslino Alfréd könyvelő, 
Györgyi Antal irodavezető és Delli Lajos 
pénztáros. Erödi Jenő 

HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
A SZÍNHÁZI ÉLET NÉPDAL ÉS TÁNCMA-

TINÉJA rendkívüli nagy siker jegyében zajlott 
le vasárnap délelőtt a Royal Apollóban. Régi és 
uj népdalok örökszép melódiáit interpretálták 
Komlóssy Emma, Szántó Gáspár, Kurucz János, 
Palló Imre. A zsúfolásig meglelt ház közönsége 
minden számot megismételtetett s fgész előadás 
alatt ki nem fogyott a tapsból. Az operaház 
balletkara, Brada Ede vezetésevei eltáncolta a 
palotást, körmagyart, csárdást, nagy hatást keltve. 
Kurucz Jánosnak és Berkes Bélának, mint az 
egyes számok kísérőinek is kiilön jól megérde-
melt sikerben volt részük. 

UJ TÁNCISKOLA Marositz Irma és Fekete 
Pál tánciskolája a Splendid-kávéház különter-
mében (Károly-körut 24.) megnyílt. Beiratkozá-
sok d. u. 4 - 8 óráig. Telefon 85-22 . 
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És Vendrey — mit szólsz e képhez, 
Karcsii, hosszú, i f j ú legény lesz. 

A torzító tükör már szerzett 
Akárkinek sok kedves percet. 

A „ S Z Í N H Á Z I ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
kapható piros, világos- és sötétkék sziliben a kiadóban 6-50 K árban. Portó 65 fillér. Egy évfolyamhoz 2 tábla ezlikaégea 

Király Ernő így lesz hiúvá, 
Válik széles valu fiúvá. 

Sot a tükör ah, miket játszik ? 
Huszár Pufi soványnak látszik. 
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MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : L A J T A A N D O R 

Az orosz filmirodalom 
A politikai, gazdasági és társadalmi viszonyok 

gyökeres megváltozásával egész érdeklődésünk 
Szovjet-Oroszország felé irányul, tanulmányozva 
mindazokat a kérdéseket, amelyeket az uj rend-
ben nálunk is megvalósítani lehet. Az orosz 
irodalom egyes nagyjai régóta kedvencei a ma-
gyar közönségnek, az orosz színdarabokat és 
irodalmi műveket régóta szeretettel és élvezettel 
olvassa a magyar publikum. 

Az orosz filmirodalom azonban jóformán is-
meretlen nálunk, hiszen filmirodalommal, mint 
ilyennel, nálunk alig foglalkoznak néhány év óta. 
Étről a kérdésről tartott a mult vasárnap igen 
érdekes és tanulságos előadást a Mozgókép-
Otthonban Jäger Samu elvtárs, aki huzamosabb 
ideig tartózkodoU Oroszországban, aíiol veze-
tője volt egy nagyobb filmgyárnak. Jäger előadá-
sának érdekesebb részletei a következők : 

Ez időszerint hat elsőrendű és kilenc másod-
rendű nagy filmgyár működik Oroszországban. 
A forradalom első idejében itt is megálltak az 
üzemek, nem \ oit szén, stb. hiányoztak a nyers-
anyago'-, de végre is túlestek ezeken a nehéz-
ségeken, úgyhogy az orosz kinematográfia ma 
már a fejlődés biztos utján van. A hat nagy 
filmgyár, amely n.ég a háború előtt alakult a 
következő : 

Hansonkov, Tiemann-Era, Jermolev, Neptun, 
Haritonov, Libkin. 

A másodrangú gyárak a következők : 
Skobolewski Komitet, Kinotvorzsestva, Pro-

•II othea, Peski, Sawa, Russ, Kozlowkin, Wenge-
row, Drankow. 

Ezek a gyárak azonban megalapításuk óta 
nem dolgoztak kivitelre, azért nem is ismerik 
nálunk ezeknek a gyáraknak a termékeit. Most 
már azonban rövid idő kérdése, hogy az orosz 
filmbehozatal megindul és igy módunkban lesz 
majd ezekkel a filmekkel közelebbről megismer-
kednünk. 

A filmgyárak rendezői a volt udvsri szinházak 
legjobb rendezői sorából kerültek ki. így pl. : 
Bauer, Csardinin. Maiergold, Maximow, Peres-
íiani, Oardin, Larin. Ezek közül Bauer egy film-
felvétel alkalmával kiesett az autóból és ször-
nyethalt. Temetésén képviseltette magát az orosz 
kormány és megjelentek az orosz filmszakma 
ezrei is. 

WÊùimp^dsn^^ÂC 
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 
Dosztojevszky : Szegény emberek 8.— K 
Flaubert Gustave : bgy fiatalember törté-

nete 20— K 
Gyóni Géza: Rabságban 8.— K 
Göndör Ferenc: Ilonka ... ... 6.— K 
Gerhardt Hauptmann : Atlantis 18'— K 
Heller: Collin ur kalandjai 5.— K 
Hugo Viktor : 1793 Regény 2 kötet ... 24 — 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 
Sienkiewicz : Montekarló ... 9'— K 
Strindberg: A cseléd f ia . 14.— K 
Strindberg: Vallomások 14 — K 
Szenes Béla: Csudaszép Magda 12'— K 
Újhelyi Nándor : Egy férfi szerelmei ... 14 — K 
Zémlak Semene : Kancsuka 16-— K 

Béke keringő (Dirner) 4 50 K 
Bölcsődal (Pogány) 4.— K 
Bolseviki nóta (Pogány) ... 4.— K 
Egy szál cigái ynyal (Zerkowitz) ...' 4.— K 
Gróf Rinaldó I. II. füzet (Szirmai) 14 — K 
Gyufa (Boros dal Szirmai) 5 — K 
Leszerelek (Boross dal) (Szirmai) 4 — K 
Lili bárónő 2 füzet (Huszka) ... 16 — K 
Szép asszony hagyjuk egymást 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. 

Miután utánvételes csomagokat most a oosta 
nem továbbit , kér jük a rendeléssel együtt az 

ö szeg beküldését is 
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Az Oroszországból hazatért elvtársaink a leg-
nagyobb elragadtatással beszélnek az orosz 
filmek nagy kvalitásáról. Némelyik film olyan 
impozáns méretű, hogy fölveszi a versenyt akár-
melyik nyugati nemzet filmjeivel. A filmgyárak 
ezidőszerint csupán oktató és szórakoztató fil-
meket készítenek. A közönség annyira szereti 
ezeket a darabokat, hogy azok a moziban sok-
szor heteken keresztül szerepelnek a műsoron. 
A legnépszerűbb film Oroszországban az „Oter 
Sergé" cimü dráma, azonkívül a Nabat, a Sestri 
Bronski, a Korol Parizsa stb. A klasszikus orosz 
rodalom darabjait mind filmre hozzák most. 

Az orosz filmszinésznők főbb exponensei a 
következők : Karalli, Czowskaja, Holodnaja, Li-
senko, Jurgenewa, Rindina, Pawlowa, Reisen, 
Csernow, Baranceyic, Goricsewa stb. A színé-
szek : Mazsuchin, Maksinow, Polonski, Runits, 
Chochlow, Swoboda, Ritnski, Panow, Radin, 
Penzaw, Fröhlich, Elski, Pitipa stb. 

Oroszországban a rendezők, színészek és ve-
zetőszakmunkások évi fizetése meghaladja a 
30.000 rubelt, ami normális magyar pénzérték-
ben kb. évi 90.000 koronát jelent. 

Filmkörökben most már alig várják az orosz 
filmek behozatalát és aligha csalódunk, amikor 
azt hisszük, a közönséget is érdekelni fogják az 
orosz mozidarabok. 

A F1LMS7AKMA .MŰVÉSZI BIZOTTSÁGA." 
A filmdirektórium a mult heti a következőket 
nevezte ki a Művészeti Bizottságba : Rendes ta-
gokul Siklósi Ivánt, Márkus Lászlót, Kertész 
Mihályt és Balogh Bélánét, póttagokul Vajda 
Lászlót és Balogh Bélát. A bizottság ügyrendjét 
most dolgozzák ki. 

VIDÉKI FILMOSZTÁLY. A Társadalmositott 
Mozgóképüzemek központi Üzemvezető Tanácsa 
vidéki osztályt állított föl, amelynek vezetőjévé 
Vári Rezső elvtársat nevezték ki. A vidéki mozgó-
képszínházak ügyeit Engel Fülöp, a vidéki filmisöl-
csönzők ügyeit pedig Kiss Sándor intézi. 

NAGY IRODALMI ESEMÉNY 

HUGO VICTOR 

1793 
il francia forradalom regénye 

Izzóan aktuális, lélegzetfojtóan 
érdekfeszítő a nagy francia író-

nak ez a könyve. 

Két kötet ára 24 korona 
Kapható a „Színházi Élet" bol t jában. 
Vidéki rendelők szíveskedjenek a mű árát 
és por tóra 50 fillért előre beküldeni. 

Minden könyv !K££ 
* Erzsébet-körűt 29 I E ! SZÍNHÁZI É L E T 

KÖNYVE, 
EV-

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE SÁNDOR 

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

A vaskos« A I . — -
kötet ára: i % F 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körűt 29. szám.) 

ßRAUNNE blous, pongyola és 
jupon kûlSnlegessé-
gck m é l y e n i*szAI-
l i to t t á r a k mellett . 
V., Honvéd-utca 38. 
Vígszínházzal szemben 

NEMZETI ( R O Y A L ) K A B A R E K Ä 
Minden eBtel/* 7 órakor. Vasár- ón ünnepnap V*3 órakor 

a szenzációs u j műsorral 

Virágh Jenő vendégfelléptével 
ÍRTAM EQÏ DRÁMÁT! 

B küffy László t ré fá ja 

T Ô R V É N Ï NEVÉBEN 
Szőke Szakáll aktuális 

t ré fá ja 

NEM AKAROK ANVÓST LÁTNI 
T ré fa 

irta : Szóké Szakáll 

HÁZ! KONCERT 
Békeffy László 

t ré fá ja 

C I S A A - R E T A A ! 
Bitlett 

i r t a : Pártos J e n ő 

Virááh Jenő. Solti Hsrmin , P a p p J á n o t , S a l a m o n 
Béla. Zöldi Márton. Forgács Jenő Sándor Stefi, 
Máté Sándor. Gyen i t Ede, Deziff í fy László és Bárdi 
Irén Pártol Jen 4 és Morvái B o j k e , Arányi Jfizsef , 
Gotnbócz V i lma , Kardot József és az Osnes szín-

házi és varieté-attrakciók fellépte.. 
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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.) 

P. kisasszony. A vers nem közölhető. — D. 
Terus. I. Nőtlen. 2. 1891 márc. 31-én született 
Kisvárdán. — Április. A Révai-Lexikon megfelel 
reá. — Szeretném tudni. Ismeretlen előttünk. — 
Ki van zárva. 1. 1892-ben született. 2. Cime: 
Városi Szinház. 3. Ferenc-körut 6. 4. Egyelőre 
nem tudják a színháznál sem. — Gy. J. Állam-
ügyészség. 1. Király-u. 95. 2. 1896 okt. 25-én. 
3. Szerecsen u. 57. — K. rajongó. 1893 március 
19-én született Nagyszebenben. — Többi kérdé-
seire nem felelünk. — Dömsődi műkedvelő. Pre-
mier volt. — M. Viliké. 1. Az Opera kórusában 
működik. 2. A fizetés a művész legsajátabb ma-
gánügye. — K. Rózsi. A Felhő Klári első elő-
adása 1896 ápr. 12-én volt ezzel a szereposztás-
sal : Aba Györgyné = Pártényiné, Aba András 
= Tamássy, Felhő Klári = Blaha Lujza, Katica 
= Ligeti Irma, Fátyol Ferkó = Vidor Pál, Ten-
ger Ádám = Szathmáry, Bálint = Szirmai Imre, 
Csik Vendel == Németh József, Istók = Újvári 
Károly, Viola Eva = Rákosi Szidi, Rokkáné = 
Klárné Angyal lika, Gergő = Eőry Gusztáv, 
Szita Pista = Szabó Antal, Esperes = Horváth 
Vince. — Hü olvasó. 1. Fenyvesi Emil 1886 ju-
nius 6-án vendégszerepelt a Nemzeti Szinházban, 
Dóczi Lajos : „Utolsó szerelem" c. vígjátékában, 
Lacfi Ápor István szerepében. 2. Szamosi Elza 
első szereplése (mint szerződött tag) az Operá-

B e r l i n i k o z m e í i k a i i n f É u e f , Ä ! 
J6z ie f49 51. Tanítványok felvétetnek. Hajszálakat, szeplőt 
szemölcsöt, miteasert eltávolít vlllanynyat. Archámlasztás 

ban 1904 szept 20-án volt Massenet .Na varr ai 
leányáéban. 3. Tarnai Ernő 1904-ben végezte a 
Rákosi Szidi szinésziskoláját, onnan a Magyar 
Színházhoz szerződött. 4. Boross Géza ugyan-
akkor végezte a Rákosi-iskolát. Első szereplése 
Pozsonyban volt, onnan Pestre szerződött a ka-
baréhoz. 5. Kökény Ilona 1905-ben végezte a 
Szinészakadémiát. 

Gishen. Nagykikindán született, 1882 junius 2-án. 
— Luló és Juci. „Dráma" jelige alatt megadjuk 
a választ. — Szerencse fel. A Színházi Élet 17-ik 
számában a 21-ik oldalon megtalálja a választ. 
— Professzor. 1. Shakespeare-rel nálunk Besse-
nyei György foglalkozik először, 1777-ben ; ma-
gyarul az első Shakespeare-munka 1790-ben je-
lent meg. Ez a Hamlet-dráma volt, melyet Ka-
zinczy Ferenc fordított színpadjaink számára. 
1834-ben bemutatják a budai színészekMacbeth-et. 
2. A leghíresebb Shakespeare-szinészünk : Egressy 
Gábor volt. 3. Ajánljuk -Shakespeare pályája" 
c. munkát, (irta Greguss Ágost) melyet a Szín-
házi Élet kiadóhivatalában meg lehet rendelni. 
— Tearózsa. 1. A Színházi Élet akkori példá-
nyaiból kikereshető. 2. Többek közt Somlai 
Artúr. 3. A művész magánügye. 4. Beregi és 
Márkus Emilia voltak a főszereplők. — M. Margó. 
1. Royál-szálló. 2., 5. Magánügy, nem válaszo-
lunk. 3. Nem. 4. Király u. 82. A. és B. 39 éves 
— M. imádó. 1. Kecskeméti-u. 13. 2. Dohány-u. 
62. 3. „Vigszinház" a címe. 4. Jelenleg nincs 
itthon. 5. Gellérthegy-u. 1. — Műkedvelő-proletár' 
lányok. A szinház titkáránál tessék érdeklődni. 

T. imádó. Nem jelent meg. V. imádó, 
Kecskemét. Tessék a Színházi Élet kiadóhiva-
talánál megrendelni. — L.Pál. l .C ime: Vigszin-
ház. 2. Nincs meg. 3. Kertész-u. 23. 4. Nem je-

A K m Ö N H E G E D Ü L N I ! 

Kitűnő hangú 

HEGEDŰT 
habos jávorfából, vonó-

val együtt kapható: 
Hangszer Otthon 

FEKETE MIHÁLY 
mesternél, 

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

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

Minden este ®/4 6 órakor 
cstttfirt&k, vasár- ég ünnepnap d. u. Y«3 órakor előadás 

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

operett 

S1DI LUCIE GAND URBANIS 

K. SOLTI HERMIN és VIRÁG JENŐ 

R D K 0 K 0 J E L E N Í T 
Előadják : Korács Ulli es Kertész Erzsi 

PAPP JÁNOS 
SÁNDOR STEFI Dr. ERDÉLYI GÉZA 

UESZKOVSZKY ARANKA GOMBÓCZ VILMA 
és a pompás áprilisi műsor összes attrakciói 
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Tanuljon fárogatát 
minden magyar! A Wágner-féle tárogató-

isKola nemcsak tároga-
tóra, hanem kottára is 

n egtanit minden zeneKedvelőt vagy kezdőt a legrövidebb időn belül. Ügyes 
példákkal magyarázza az iskola, miként kell kottát olvasni és tárogatézni ugy, 
h gy tanítóra egyáltalán nincs szükség és mégis gyorsan tanulunk A „Wágner"-
féle tárogató-isKola gyönyörű magyar népdaloKat, ujabb magyar és régi Huruc 
da'.ohat tartalmaz, többek között : 

Csillagfényes nyári é j j e l 
Messz : menté l , nagyon messze 
Cserebogár , s á r g a c s e r e b o g á r 
Ha majd egyszer a síromon 
1 ' a i i s m á s 
Három hervadt rózsa 
Fürdik a holdvi lág 
Kék nefelejts 
Ugy snég s o h a s e m voit 
Oeskay brigadéros 
H o f f i m n n mesái-bö! 
Eredeti Rákóczi-nóta 
Bordai a „ ! sánk b á n " - b ó i 
Bihari kesergője 
, ,Tosca" operábó l 
Zsindelyezik a kaszárnya 
Leszopom a j ó 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-
műkereskedőnél , a agy a'kiadónál 

WÄG N 
országszerte elismert e l s ő r e n d ű m a p a r 
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, Vili., József-kőrút 15. 

m 
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lent még meg egy lexikonban sem. 5. Király-u. 
112. —F. Bella. 1. Rákospalota, Zápolya János-u. 
47. 2. Palota tér 5. 3. Dohány-«. 62. 4. Cime : 
Városi Színház. 5. Alkotás-u. 7—b. — Nemzeti 
Színházi rajongó. 1. Báró Aczél-u. 3. 2. Aréna-ut 
1(J. 3. Baross-u. 8. 4. Bécsi-u. 1. 5. Csokonai-u. 
16. — Szőke Ria. Mire válaszoljunk ?— Romeo. 
Nem közölhető. — Kis szőke. A Színházi Élet 
a nem előfizető olvasóinak is készséggel vála-
szol 5 szinházi vonatkozású kérdésre. — B. 
imádó. 1. 1895-ben született. 2. A Nemzeti Szín-
házban. 3. Atyja kávéház-tulajdonos volt. 4. 
Baross-u. 8. — V. B. Kőbánya. Angelo mester 
c :me: Sziget-u. 4—6 Nem színésznőket is fo-
tografál. — Kérdezősködő. 1. Nem adnak. 2. 
A Szinházi Élet kiadóhivatalában tessék meg-
kérdezni. — M. László, Pestszentlőrinc. 1. Igen. 
2. Lipót-körút. — Dráma. Tessék a jelzett szín-
hez titkáránál érdeklődni. — Juci, Cegléd. 1. 
Royal-Szálló. 2. Cime : Vígszínház. 3. 43. 4. 16 
éves kortól veszik fel. A beiratkozás szeptember 
első napjaiban van. — Régi olvasó. 1. Rákóczi-
tér 16. 2. A Nemzeti Színház tagja. — Sz. K. S. 
A kérdezett művész 1881 nov. 18-án szülelett 
Budapesten. — Zsófi. 1. Füleken született 1888 
junius 13-án. 2. Eltalálta. 3. Dohány u. 62. 4. 
1390 febr. 2-án született Aradon. - V. Imádó. 
A szinház magánügye. Grätzi. 1. Palota tér 5. 
2. Sziniiskolába kell iratkozni, ha aztán végzett 
a tanulmányaival, leghelyesebb először vidéken 
próbálkozni. 

• • • • 

I "KtnupARBDNIN 
B J segélyével háziszap-

Danbol otthon főzi ! 

tgll llncmpípare 
szappan, ha panból otthon főzi ! 

Másfél kilogramm pi-
pereszappanhoz elegendő Carbonin és illa-
tosító 7 korona — Kapható mindenüt t . 

F ő r a k t á r : H o n v é d d r o g é r i a 
Budapest, I., áttlla-körnt 2. az. 

és TÖRÖK J. gyógytára , VI, K i r á l y n . 12. 

Hajszálakat 
POLLII SAROLTA 

n ő k a r c á r ó l , k a r -
I á r ó l v é g i e n k i i r t ] a 

felelősséggel 
kozm. Intézete, AndrásBy n t 88. I. »m. 
Rögtöni hatás . Minden eddigit felülmnl. 

. M I R A C L E * hajeltávolitószer szétküldése ntasitásual. 
Arcápolás összes szépséghibák kezeléte. Szemötcslrtás. 
Báuml&toa hatású háuUasztószerek, ára 3 6 K. — Ponder-
pótló 2 0 korona. Hajnövesztő 2 O korona. — Hajfestó 
20 korona. Illat- és szépit6»zerek Érdeklődésre válasz 

ftHOS H Ö t f É R E K 
B á l r u h a é a k a l a p s z a l o n 

Állandó m o d e 11 o it, 
oloMi árak. Budapest , 
V., Falk Miksa-atoa 15. 

végleg eltávolit B a c h M a n c i 
kozmetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, szeplőel-

távolitás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázs Ju-
ányos bérletben. Bodapest . VII., Almásay-ntca 8. szám. 

Hajssâlahat 

Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. díj : Egy magyar iró színműve. (E héten 
Lengyel Menyhért : „Névaparti estély" cimü szín-
művét sorsoljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Rátkai 
Márton fényképét sorsoljuk ki, a művész saját-
kezű aláírásával.) 

III. dij : Egy kotta. 
A Szinházi Élet 17. számában közölt rejtvény 

megfejtése : „Ugyanaz férfiban" Megfejtették 
317-en. 

Bíró Lajos : „Francia négyes" cimü könyvét 
Fehér Imréaé, izabella-u. 38., Lenkeffy Ica fény-
képét Szőllősi Lóránt, Berlini-tér 4 és a kottát 
Erdős Ferencné, Szövetség-u. 22 nyerte el. 

KAROLYI 
RAK6<CI-UT 74. 

XAVÉHAZ 
ÉTTEREM 

36-ik Rácz Laci világhírű olgány-
_ prímái mnzalkál. 
Tulajdonos VIDA PÉTER. 

S z í n h á z i élet 
?ELBFORSZAMRl: 

Szerkesztőség : 
J ó z s e f 1 2 S — 3 5 . 

Kiadóhivatal : 
J ó i a e f 121—72. 

J e g y p é n z t á r : 
J A a t e f 121—73 . 

Nyomatott Thália müintézet kő- és könyvnyomda rt.-ná) Budapest V., Csiky-u. 12—14. 






