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IKCnyuáíU. M e g n y í l n a k a s z í n h á z a k 
és ezzel visszatér az élet természetes rendje, munkája, KUzdelme és öröme, 
n i rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a színházak, máris talpra álltak, épen azért, 
mert a Tanácsköztársaság első cselekedete a színházak kummunizálása volt. 

fi jövendő történetíró számára, aki meg fogja állapítani ennek a siheder 
államformának, a pesti szovjetnek gyerekes éretlenségét, fontos lesz tudni, 
hogy legelső cselekedetük volt: a színházakra rátenni kezüket. Szakszervezet, 
bizalmi, szinészkategóriák és más elméleti abszurditásoknak az eleven életre 
való rákényszeritése — ez volt a szovjet a művészetben. Pedig, ha valahol 
van jogosultsága a „termelési anarchiának", az egyenlőtlenségnek, a kiváló-
ságnak, a versenynek, akkor az a művészet. 

fi tehetség ellen fellázadt tehetetlenség — ez volt a szovjet művészeti 
politikája. /Aíg a Nemzetiben a népbiztos Pogány çlvtàrs, dilettáns darabját 

mely legföljebb ha freudi szempontból lehetett érdekes — kellett játszani, 
addig a gyűjtőfogházba deportálták Herczeg Ferencet, /Molnár Ferenc , ,Ördög"-ét 
pedig szabad volt játszani egész Európában, csak épen Pesten nem. /Aadách 
„Ember tragédiáját" pedig a falanszter jelenet miatt teszi indexre a legfőbb 
szabadság nevében a kormányzó szovjet. 

Szellemi gályamunka, ez volt a diktatúra alatt sorsa nem csak az írónak, 
hanem a színésznek is, legelőkelőbb, legmagyarabb színészeket, színésznőket 
— hiába kapálóztak ez ellen — Szamuely szigorú parancscsal kényszeritette, 
hogy az ő tragikomikus vörös ármádiájuk számára rendezett toborzáson 
részt vegyenek- Semmit sem produkáltak, de elpusztították még romját is annak, 
amit a háború a régi világból meghagyott, fi fanatizmus kegyetlensége, a dilet-
táns hiúsága kormányozta az ő idegükben a művészetet is. fiz osztály elméletet 
akarták keserves erőlködéssel ráhúzni a művészetre, arra, ami csak ugy lehét, 
ha szabad és tiszta. 

fi káros zsarnokok legelőször a színpadon buktak meg. Ott szabotáltak 
először, fi gondolat szabadsága megbuktatta a dogmatikusok, a tehetségtelenek 
rémuralmát. Újra szabadok vagyunk- Ugy élünk, szólunk, Írunk, szeretünk és 
sóhajtunk, ahogy nekünk tetszik, fiz élet legyőzte a formákat. Csak egy veréb 
szállt az óramutatóra, de azért az idő halad tovább. És elsősorban a művészet. 
Előre: Kezdjünk, dolgozzunk újra! 



4 S Z Í N H Á Z I P . L E T 

AZ ÖRÖK SZÍNHÁZ 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ 

„A színháznál minden mindig más-
képen történik" — mondta valamikor 
az öreg Jauner. (Azóta ugylátszik, hogy 
a históriában is.) Ki merészelne hát 
programmot csinálni erre a most követ-
kező színházi szezonra, öt esztendő 
rémülete és izgalma után az első úgy-
nevezett normális szezonra. 

Mi lesz ? ... . Ebben a pillanatban még 
sok minden bizonytalan. Valuta, szén, 
helyárak, gázsik, csupa olyan probléma, 
ami az igazgatói gondolkozás minden 
rugalmasságát megköveteli. Napról-
napra kell majd dolgozni, napról-napra 
jobbat és napról-napra többet kell produ-
kálni, hogy helyreálljon az élet normá-
lis menete ebben a városban, amelyet 
azért és mindennek dacára nem kell 
félteni. Pest optimista város és ez a 
legnagyobb szerencséje. Az önbizalom 
a legjobb idegerősitő, a leghatalmasabb 
munkaserkentő. Ez a város akarja a 
színházat. Akarja, mert nem akar cseké-
lyebb és szegényebb kulturával el-
indulni, mint amekkorával kénytelen 
volt abbahagyni az iramot. Mint ünnep-
hez a napfény és a jókedv, ugy tarto-
zik hozzá a város normális életéhez a 
normális szinházi élet. Senki itt elhinni 
nem fogja és nem is tudja, hogy vissza-
tért az élet rendje, a munka békéje, 
mindaddig, amig nem lesz újra igazi 
jó* szinház. Olyan mint volt régen. 

Az irók . . . Alig hisszük, hogy van 
magyar szerző, aki az idei nyáron da-
rabot irt volna. Aki talán nagynehezen 
mégis nekilátott valaminek, annak az 
idegeiből sem futotta a befejezésig. De 
ez is ugy van, mint amikor a meg-
kötött, elkábított test kötelékeitől sza-
badul. A vérkeringés újra megindul. 

Az emberek annyi kábultság után újra 
tudnak gondolkozni, dolgozni. Ami pedig 
a publikumot illeti . . . Azt láttuk, hogy 
az utolsó esztendőkben minden ese-
mény és izgalom csak fokozta a szin-
házjáró kedvet. De téved, aki ugy szá-
mitana, hogy a sok hajszára következő 
fásultság, az idegek elernyedése, test 
és értelem fáradsága csökkentené a 
szinház iránti érdeklődést is. Ellen-
kezően. Az emberek csakhogy felejt-
senek — és mindenkinek van bőséges 
felejteni valója — érdeklődésük egész 
intenzitását a színháznak és az iroda-
lomnak fogják ajándékozni. 

Milyen darabok fognak kelleni a 
közönségnek ? . . . Itt megint csak azt 
lehet tudni, hogy milyen darabok nem 
fognak kelleni. Semmi esetre sem fog-
nak kelleni az olyan darabok, amelyek, 
ha akár a legburkoltabb célzás formá-
jában is, akár csak a legkisebb vonat-
kozásban lesznek a legutóbbi eszten-
dőkkel. A színpad nem újság. Nem 
szereti sem a politikát, sem az aktuali-
tást. Ami itt volt, azt majd meg lehet 
irni történelmi darabnak vagy regény-
nek — legkevesebb ötven év múlva. 

Előbb aligha és még jó lesz, ha már 
unokáink — Ízlésben és Ítéletben — 
megtalálják azt a történelmi távlatot, 
ami nélkül művészi becsülettel ezekhez 
még nyúlni sem szabad. A mai író — 
majd ugy öt vagy tiz esztendő múlva 
— beleszivárogtathatja munkájába az 
az 1 9 I 4 - 1 9 - e s esztendőkből a belső, 
a tisztára emberi dolgokat, de a poli-
tikai részt azt rá fogja bizni az újsá-
gok, történelmek és memoárok iróira. 
A politika nem a színpadra tartozik és 
aki mégis megkísérelné, hogy akár a 
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távoli történelmi darabok tolvajnyelvén 
is, a színházi pódiumon érzékeltesse 
meg açt, ami a legutóbbi esztendőkben 
politika és történelem volt, az meg fog 
bukni, de még ha sikere is volna, sem 
számitana igazi művésznek, legföljebb 
alkalmi darabirónak. 

Romantika vagy realizmus? Mi jön? 
Mókony, bóditás vagy az emberi élet 
keserű taglalása? Nem lehet tudni. 
Semmit se lehet tudni, csak azt, hogy 
ez a furcsa valami, a szinház, egy és 
változatlan azóta a sok ezer esztendő 
óta, amióta van. Törvényei, örömei, 
szomorúságai, izgalmai máig sem mó-
dosultak a régi görögök óta. A szinház 
önmaga közélet, számára alig is egzisz-
tált a másik közélet, a politika. Em-
beri dolgok, férfi, asszony, szerelem, 
házasság, érdekes alakok, furcsa hibák, 
kiváló szenvedések, különös gyarlósá-
gok, rendkívüli helyzetek és emberi 
sorsok — mindig ezek kellettek a szín-
házban a publikumnak. Jó és érdekes 
darabok. Amint hcigy — lényegében — 
nem változott szinpad és nézőtér hely-
rajzi elhelyezése, vagy nem változott 
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az akusztika, ugy nem változott a kö-
zönség érdeklődési köre sem. Ne felejt-
sük : fent emberek játszanak, lent em-
berek figyelnek. Ez a szinház sok ezer 
esztendő óta. Ilyen is lesz, valameddig 
csak lesz. Törvényei múlhatatlanok, mint 
minden emberi gyülkezeté, nemzeté. 

A tétova és találgató ember mégis 
szívesen keres a múltban példát. Ho-
gyan volt máshol és máskor, olyan 
helyzetben, amelyhez valamennyire is 
hasonlítani lehet a mait, a miénket ? . . 
Párisban az 1871 — 72 iki színházi sze-
zon, amely szerencsétlen jkülső és 
belső háborúra következett, épen olyan 
volt, mint az előzőek. A közönség to-
továbbra is csak a színházat kereste a 
színházban, nem a csatatereket és nem 
parlament üléstermét. A párisiak egész 
nap dolgoztak. Este pedig — aki te-
hette — színházba járt. A szinház pe-
dig folytatta a dolgot, ahol elhagyta a 
háború előtt. Darabokat játszott. Az 
egyik darabnak sikere volt, a másik 
megbukott. És ennél több nincs is. 
Siker, bukás . . . ez a színház legna-
gyobb eseménye, izgalma, szenzációja. 

Sik — Sarkadi — Galetta — Péchy Erzsi 
A felújított „Lili bárónő" (i. felv.) Papp felvétele 
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SZIKLAI KORNÉL + 
Irta : SZOMAHÁZY ISTVÁN 

SZIKLA! KORNÉL 
20 éves korában 

rából kizártak. Rendes időkben szines 
nekrológ járt volna neki, művészetét 
meleg cikkekben méltattuk volna, méla-
búsan emlékeztünk volna vissza a szép 
estékre, melyeket a nagyszerű gummi-
ember a régi Magyar Színházban szer-
zett nekünk, — most oly halkan és észre-
vétlenül tünt el közülünk, mint a füst-
foszlány, mely a levegő magasságában 
eloszlik. 

A maiak már nem is igen ismerték 
őt, az ötvenes évek felé baktató Szik-
lai Kornél rég otthagyta a nagy szín-
padokat, vállalkozó és üzletember lett 
s csak egy-egy pirosbetüs napon ra-
gyogtatta jókedvét a kis ligeti színház-
ban, mely anyagi jóléthez juttatta. Aze-
lőtt ő is csak bohém volt, mint a többi, 
kedves, könnyelmű, utolérhetetlenül 
vidám, ezer színpadi tréfa kieszelője, 
külön, nagy egyéniség a jótékony mes-
terek közt, akik a szomorú emberséget 
megnevettetik. Mikor a nagy, lomha, 
szögletesarcu Solymosi Elek csoszo-
gása örökre elnémult s a kis Kassay 
Vidor hirtelen otthagyta a Menelausz 

6 éves korában Legutolsó fényképe 

Régente a nekrológ nagysága volt 
az emberi érték legelső fokmérője s a 
kis ujságiró, aki egy nevezetesség ha-
lálát elsőnek közölte az olvasóval, ösz-
tönszerűleg megállapította mingyárt az 
értékveszteséget is, mely egy talentum 
kilobbanásával a társadalmat érte. Az 
érzék : kinek dukál tiz sor, külön cikk, 
egész kolumna, gyászkeret, anekdoták-
kal fűszerezett életrajz, minden újság-
írónak ott van az ujja hegyében, a napi 
krónikás a nagyméltóságú utókor vizs-
gálóbirája, akinek referátuma nem kö-
telezi ugyan a jövendő itélőszéket, de 
mindenesetre megkönnyíti a szigorú 
birák munkáját, akik a befejezett éle-
tek fölött Ítélkeznek. 

Szegény Sziklai Kornél ravatalánál 
nem volt ott az utókor vizsgálóbirája, 
— csöndben, észrevétlenül mult el, mint 
a sok szürke átlagember, aki után csak 
egy szám marad a temető anyaköny-
vében. Azt se tudtuk, hogy beteg volt, 
azt se, hogy eltemették, a krónikás 
mogorván és szerszám nélkül ődöngött 
az utcákon, mint a munkás, akit a gyá-
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király trónját és szőrköteles remetévé 
komolyodott, egyszerre csak előbukkant 
a homályból az ismeretlen trónkövetelő, 
aki néhány bátor és meglepő attakkal 
hirtelen kitűzte zászlaját a népszerűség 
ormára. Észre se vettük és ő lett az 
első komikus a pesti színházakban. Pe-
dig az instrumentumai mások voltak, 
mint a régieknek : a humor ősadomá-
nyán kivül valami hallatlan testi ügyes-
séget hozott magával a színpadra, a 
cirkuszi clown csodálatos gummiszerü-
ségét, melyet ízlésével, ötletességével, 
friss fiatalságával, zenei tudásával tett 
nemesebbé. O volt az első táncos 
komikusa a magyar operett-színpadnak 
s ő vágta az ösvényt azon az uton, 
mely később a kitűnő Rátkai Márton 
sikereihez vezetett. 

A figurák közül, melyekbe az ő meleg 
és zabolátlan jókedve öntött életet, 
különösen kettő nevezetes : a ravasz, 
öreg Krausz bácsi az Arany lakodalom-
ban és az uj operett-korszakot jelentő 
Gésák Vuncsija, melyre még most is 
boldogan és csettintve emlékezünk 
vissza az angol operett idők habituéi. 
Amit Sziklai Kornél ebben a szerepben 
művelt, az örökre feledhetetlen mind-
azok előtt, akik a Relie Iván régi zárt-

székeiből hallgatták az akkor első Íz-
ben feltűnő Sidney Jones melódiáit. A 
copfos kinai, akit akkor a sovány ko-
mikus megelevenített előttünk, örökre 
ott él a klasszikus operett-alakok közt, 
melyek valaha a magyar színpadon 
megnevettettek bennünket. 

A Sziklai szerepeit nem tudnám fel-
sorolni, a fotográfiák, melyeket a Szín-
padi Élet közöl, beszélneK helyettem. 
Száz figura nyert életet általa, mert ő 
nemcsak komikus volt, hanem az egyé-
nítés nagyszerű mestere is, aki gráciát 
és bájosságot hozott magával a szín-
padra és még valamit, ami nélkülöz-
hetetlen kellék a komikus utópodgyá-
szában : az emberi sziv melegségét. O 
azok közé a művészek közé tartozott, 
akik bizonyos tekintetben a nagyon ked-
ves asszonyokra emlékeztet bennünket : 
a legelső szót kimondta, a bizalmas-
ságnak, a megértésnek valami meleg 
kapcsolatát teremtette meg a színész 
és a néző között; ugy éreztük, mintha 
mindig ismertük volna, hangja, gesz-
tusa, nézése, minden mozdulata a ter-
mészetesség impresszióját költötte föl 
azokban is, akik testi alakjában legelő-
ször látták. 

Mikor legutóbb az ulcán találkoztam 

SZIKLAI KORNÉL KIVÁLÓBB SZEREPEI 
Kiskirály Drótostót Svihákok 
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ve le n a g y o n m e g i j e d t e m : s á p a d t és a 
r e n d e s n é l is s o v á n y a b b volt , a r c c s o n t j a i 
kiál l tak, d e a s z e m e d e r ű s és m o s o l y -
gós volt , m i n t s ikere i l e g f i a t a l a b b kor-
s z a k á b a n . A g g ó d v a k é r d e z ő s k ö d t e m 
tőle, mi a b a j a , d e ő k ö n n y e d é n m e g -
n y u g t a t o t t : 

— S e m m i . S o h a j o b b a n n e m é r e z t e m 
m a g a m , m i n t m o s t . N a g y t e r v e i m van-
nak , s az i dén a l i g h a n e m e g y u j s ze -
r e p b e n is fö l lépek . 

I g a z a v o l t : c s a k u g y a n fe l lépe t t .egy 
u j s z e r e p b e n , m e l y h e z h a s o n l ó t r a g y o g ó 
sz ínpad i p á l y á j á n s o h a s e j á t szo t t . E lő-
ször é l e t é b e n m e g r í k a t v a b e n n ü n k e t . É s 
c s ö n d b e n , t ap s t a l anu l , ne sz t e l en lépé-
sekkel t űn t el a ku l i sszák m ö g ö t t , m e -
lyek e g y s z e r az élet m i n d e n sze rep lő jé t 
e lnyel ik . 

Az első színész, kinek a nevéről utcát keresz-
teltek el ; Szerelemhegyi András volt. 1780 
körül Bécsben működött, ahol sok vig estét 
töltött társaival, tiszteletére Bécs egyik utcáját 
családi nevéről : Liebenberger-Gassenak nevez-
ték el. 1792-ben Budán működött. 

Aki művész-pályát óhajt, tövisét ne tekintse, 
Bátran törjön elő s tűnnek az éji ködök. 

Kisfaludy Károly. 

SZIKLAI KORNÉL KIVÁLÓBB SZEREPEI 
Hullám Ádám Szultán vér Svihákok 

Ma láttam őt az uccán 
— Nyarai Antalnak — 

Ma láttam öt a szürkült házak mentén, 

bizony már szürkül Antalunk haja ! 

A szürkeség a kornak hintaja. 

Ma láttam öt s nem mertem odamenni, 
mert bus virág nőtt Antal bus szemén. 
IS c búra oly fájón emlékszem én . . . 

Ma láttam öt. Ki tudja, mire gondolt, 
a korra-e, mely naggyá tette öt ? 
Vagy szivére, amelyből tüske nőtt? 

Vagy ifjúságiink lénykorára gondolt, 
mely ott leng álmok fellegvárain ? — 
Isten velünk, egyetlen Nyaraim ! 

Somlyó Zoltán 
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A deszkák 
Irta : Hajó Sándor 

itt van az ősz, itt van újra és a hagyo-
mányos mélabún felül uj rettegések száll-
nak meg. hogy itt van a szezon is. Isten 
óvjon, hogy jó néhány évi súlyos színházi 
tapasztalásunk fenyegetődzése valóra vál-
jék Az életet jelentő deszkákra gondolok 
és elszorul a szivem. Micsoda élet lesz ez 
a drszkákon 

A szivarom füstjén át visszanézek a mult 
szezonra és az élet, a valoságos élet már 
a reklámfüggöny mezőjéről ordit felém. 
Ujabb kis vászonfüggöny, — megint az 
életet látom, — a hatórai esti események 
legfrissebb vetítését. Végre a deszkák, az 
életet.jelentö deszkák. Megjelent Romeo, — 
aki egyszere, — néhány másodpero türel-
mét kérve Júliától, még az erkélyjelenet 
előtt sürgősen bejelenti a nagyérdemű 
közönségnek, hogy a kereskedelmi minisz-
ter alig néhány perce megbukott. És sze-
gény második József, aki hirtelen meg-
betegszik, mert kedvezőtlen hir érkezik 
a insurgensek táborából. 

Szóval a deszkák nagyon is kezdték az 
életet jelenteni. A napi élet paszepartut 
kapott a színpadra és színpad és élet soha 
ilyen nyilvánosan még nem ölelkezett. 
Brabanti Elza felolvas a á táblás háznak 
az ujabban beérkezett sürgönyöket. 

Szeretem az életet — és szeretem a szín-
házat, de szeretem a művészetet is. A 
múltról a jövő szezonra réved az elmél-
kedésem és találgatok : mi lesz az idei 
színházak sorsa. Lemondjak-e arról, hogy 
kuplék helyett dalokat is kapjak, „élet" 
helyett irodalmat, a valóság helyett igaz-
ságot. Szomjazom a szép mondatokra, 
l'iuom szavakra, egy-egy szépséges női 
mosolyra, amelyen újra el lehet érzé-
kenykednem. Színházat szeretnék és nem 
politikát. Es ha már politika, akkor . . 

A nagy Napoleonra gondolok, akinek 
Miiszkva égésénél is a régi nagy színház 
terveinek megvalósítása járt a fejében. 
I Ami azt illeti, a mi kis „Napoleon" -jaink-
nak az uj Moszkvaégésnél szintén csak a 
maguk régi kis színházi tervének a meg-
valósítása járt a fejükben). Vagy eszembe 
jut Páris, ahol a Tannhäuser első elő-
adása éppen olyan fontos politikai, mint 
művészi esemény volt. Wägner muzsi-
kája, mint politikai propaganda, igazi 
programmzene. 

De a magam szerény mindennapi hasz-
nálatára jobb szeretem a színházat szín-
háznak látni Az életet jelentő deszkák 

jelentsék csak a színházi életet. Nem 
szeretem, lia a villamosok csengése vagy 
a templomok harangja behallatszik a 
nézőtérre. Az előadás kezdeténél csukjuk 
be az ajtókat és huzzuk be a függönyö-
ket így az ablakon, az ajtón át, a maga 
nyüzsgésében hozni „életet" a művészettel, 
az élet és művészet legnagyobb meg-
hazudtolása. Az igazi életnek más utakon 
kell átszűrődni, míg a maga nemesebb 
művészi életéhez eljut. Mást keresek bent, 
mint a múltkori keretben. Torkig laktunk 
a mával, egy kis tegnapra, egy kis hol-
napra éhezünk. Elég volt a politikából a 
színházban, ránk fér már egy kis művé-
szet is. Mi is propagandaszinházat aka-
runk, t. i. propagandát a színháznak jó 
darabbal és előadással. És ha minden-
képen politika kell, ajánlhatunk azt is. 
A legjobb színházi politikát, amire még 
sohasem fizettek rá : a művészi politikát. 

ROMANELLI 

A legsötebb terror hónapjaiban vált fogalommá 
a Romanelli név. Egyetlen fórum, kihez feleb-
bezni lehetett, az egyetlen remény Romanelli 
alezredes .volt, az entente budapesti meg-
bízottja. És Romanellihez senkisem fordult 
hiába. Az újságírók kö zönhetnek Romanelli 
alezredesnek mégis legtöbbet. Mikor az újság-
írók közgyűlése kibuktatta a kommunistákat, 
a terrorfiuk letartóztatták a mozgalom vezetőit. 
Romanelli az újságírók küldöttségének fel-
kérésére azonnal automobilon sietett a letar-

tóztatott hírlapírókat kiszabadítani. 
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Annakidején — amint önök is emlékezhetnek 
rá, — irói körökben, sőt a közönség- szélesebb 
réteg-eiben is őszinte gyászt és megdöbbenést 
keltett Melák Jánosnak, a tehetséges fiatal 
Írónak tragikus halála. 

Haditudósitó volt és a harctéren halt hősi 
halélt hivatása teljesítése közben. A főhadi-
szálláson egy éjfélig nyúló vacsora után föl-
ment harmadik emeleti szobájába és az éj. 
folyamén tévedésből az ajtó helyett az utcai 
ablakon lépett ki. Mivel át volt izzadva és a 
levegő hideg volt, összezuzódott az utca-köve-
zeten és tüdőgyulladásban meghalt három havi 
szenvedés után. 

Lapja, a „Független Hírlap" nagyon nobilisán 
viselkedett halottjával szemben. Egy hasábos 
nekrológot közölt róla, amelyet a következő 
emlékezetes sorok vezettek be : 

„A nemzet dicsőséges küzdelmei en am-s 
szerkesztőségünk is lerótta gyászos véráldozatát 
a ha za oltárán. Fájdalommal közöljük, hogy 
jeles munkatársunk, Melák János a harctéren, 
midőn szakaszát rohamra vezette, katonái élén 
hősi halált halt." 

Az özvegy fájdalmát lehetetlen leirni és való-
ban nem is irom le. De néhány nap múlva 
aggódó pillantását a jövőbe vetve, el kezdte 
végig kutatni férje hagyatékét, amelyben a 
következő tárgyakat találta : Tizenhat öltözetet, 

három pár harisnyát, hatvannégy inget, egy 
zálogcédulát egy gyémánt melltüről, amely 
egyik főherceg monogrammját ábrázolta, a 
legutóbbi évek magyar könyvtermésének egy 
gyűjteményét és egy vivó-fölszerelést. Az-
egyetlen érckészlet egy papirnyomó volt, 
amelyet pezsgős üvegek sztannioljából gyűjtött 
össze a drága halott. 

Az özvegy már-már kétségbeesett jövőjén . 
amikor váratlanul az egyik fiók mélyén kéz-
iratra bukkant. Olvasni kezdte és mindjárt lát-
ta, hogy ebben a kéziratban valóságos arany-
bánya van eltemetve. 

Úgynevezett lélektani regény volt. A hőse, 
Jenő a világháborúban a hadsereg széna-
szállitója volt és egy év alatt szorgalmas 
munkájával több milliót gyűjtött össze. A 
világháborúban pályafutásét mint egyszerű 
gyalogos közlegény kezdette meg, de már az 
első lépéseknél belézavarodott a „széna-szalma" 
kérdésébe. Ezt a fogalom-zavart szénaszállitó 
korában is megőrizte és anyagi sikerei főként 
ennek voltak köszönhetők. 

Jenő megismerkedett Lillával, egy egyszerű, 
szerény, de bájos leánynyal, aki egyik operett-
színház karéban az elsők közt szerepelt. Jenőt 
különösen két erénye ragadta meg : az állha-
tatosság és a takarékosság. Lilla állhatatos 
volt, mert mindig ugyanazt a fiakkert hasz-
nálta és takarékos volt, mert a Ritz-vacsorák-
ról a zsardinettot mindig hazavitte selyem-
papirosban. A fejlődő szerelem változatos 
peripéciái után Jenő feleségül vette Lillát és 
boldog családi életet éltek. 

Ám egy boldog estén elkalandozván, a mult 
andalító emlékei között, Lilla bevallotta, hogy 
ő már Jenő előtt is szeretett valakit. Jenő fáj- ~ 
dalmas megdöbbenésében felhördült és . . . 
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Itt — sajnos — a kézirat félbemaradt. 
Az özvegy elsietett az „Otthon'-ba és meg-

kérte boldogult férje iróbarátait, hogy lenné-
nek szívesek a félbemaradt regényt befejezni-

S-iíia. 
<-». U« ljntk.PI»» . 

valakitől egy viccet hallott, sohsem adta to-
vább, hanem becsületesen, hiánytalanul depo-
nálta bohózatában. 

Lizsényi Ákos, több világjárt operett libret-
tójának szerzője és Végül Kerkovai a közismert 
dalköltő, az „Eridj te rong-yos" . . . kezdetű dal 
szerencsés kezű megalkotója. 

Összeültek haditanácsba, fölolvasták a kéz-
iratot, amely mindannyiuk tetszését egyaránt 
megnyerte. Egyszerre mind nemes vetélkedés-
sel ajánlkoztak, hogy ők fejezik be a remek-
nek induló műsret. 

Az özvegy zavarba jött. Nem tudott, de nem 
is mert volna választani a sok kitűnő iró között. 
Végre is abban állapodtak meg, hogy vala-
mennyien egymástól függetlenül, mindenki a 
maga stilusa szerint fejezi be a regényt és a 
kiadóra bizzák, hogy azt a megoldást válassza' 
amely érdekeinek a legjobban megfelel. 

Az elhatározás után hazasiettek és mind-
annyinak fejében lázasan csírázni kezdett Jenő 
izgalmas problémája. 

(Folyt, köv.) 

Hivó szavára többen vállalták a kegyeletes 
munkát és a következők jelentek meg az öz-
vegynél : 

Matuska Jenő, a koszorús költő, akinek első 
verses tragédiáját maga a Tudományos Aka-
démia koszorúzta meg és mint színpadra ki-
válóan alkalmas művet ajánlotta a Nemzeti 
Színház figyelmébe. 

Bilai Béla, a világszerte ünnepelt drámaíró, 
akinek ragyogó elmésségü társadalmi drámáit 
lapp-nyelvre is lefordítottak és mint a Irancia 
raisonneur-szellem tipikus megnyilatkozását 
élvezték. 

Pattogy Aladár, a sikerdus bohózatiró, aki 
elismerten Magyarország legbánatosabb és leg-
haügatagabb embere volt, elmésségét szigorú 
eszkézissel koncentrálván darabjaiba. Ha ő 

A VÍGSZÍNHÁZ is felocsúdik a kommün lidérc-
nyomásos álmából. A nemzeti lobogóval együtt, 
amely vigan lengedez ismét ormáról, megjelenik 
műsorában áz Ocskay brigadéros vigaszt hozva, 
reményt fakcsztva, biztatást nyújtva. Fenyvesy 
Emil, aki egy ideig betegeskedett, megint dere-
kasan „együtt van" és megint játszhatja leg-
híresebb szerepét. Hegedűs Gyula máriabesnyői 
tuszkulánumában üdült a szép Hegedüsnével cs 
ott keresték fel a jóbarátok és ismerősök, Var-
sányi Irén Bádenben nyaralt, Gombaszögi Frida 
is Bécs környékén volt, Góthék is jártak az 
osztrák fővárosban, aztán Karlsbadban kuráztak. 
Makay Margitból közben asszony lett, Lcndvay 
Lola és az ura : Lukács Pál, a Wölthi-tó partján 
élvezték a sabadságot, Csortos Gyula Aligárt 
fogadta a hódolatot, Kertész Dezső, Bárdy Ödön, 
Pártos Gusztáv Siófokon jártak, itt pihenték M 
a színjátszást és pihenőül néhány elöapást ren-
deztek. Vendrey Ferenc Zalamegyében feledte a 
budadesti kosztot, Tanay Frigyesnek seholsem 
volt maradása és sürün mutatkozott a Pannónia-
utcában. Faludi Jenő, mint jó kapitány, pillanatra 
sem távozott a hajójáról és itt maradt az egész 
szünidő alatt. A szezon kezdetén ismét meg-
jelenik a játékrendben a Férj e's feleség, amit a 
kommün miatt nem lehetett játszani, sőt az 
Ördögnek is fel kellelt szabadulnia, :mert hisz 
azt sem volt szabad előadni. A Kék róka, a 
tjlvaj, Baccarat, Papa ujabb tért kapnak és 
persze marad a műsor disze a Liliom, a Tanító-
nő, a Pygmalion. 
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célzata van. Ha nem egyéb, hát mindenesetre 
„pikáns" látvány, amikor a színésznő, akit 
egyébkor csak saját nemének öltözetében lát-
hat a közönség, egyszerre kurta nadrágban, 
sőt gyakran alig-nadrágban jelenik meg a 
színpadon, szabadon láttatva formáit, melyeket 
a diszkrét szoknya eltakarna. Az érzékek ár-
tatlan csiklandozása adott polgárjogot a nad-
rágszerepeknek, melyeknek sikerét két kiváló 
francia színésznő próbálta ki a tizenkilencedik 
század első felében. Az egyik Carline, a párisi 
Comédie Italienne hires primadonnája volt, a 
másik Déjazet Virginia, aki valósággal specia-
lista volt nadrágszerepekben. Az akkori párisi 
irók egyenesen a szép Déjazet testére szabott 
nadrágszerepeket irtak akkoriban és a feljegy-
zések szerint a temperamentumos művésznő 
több mint száz ilyen szerepet alakított. 

A darabirók, hogy a nadrágszerepre alkalmat 
adjanak, olyan mesét voltak kénytelenek ki-
találni, amely indokolttá teszi az átöltözködést. 
Az évtizedek hosszú során át azután a gyakor-
latban a nadrágszerepek három állandó tipusa 
alakult ki, amelyen tul egészen a legújabb 
időkig sem jutottak. Az egyik eset az, amikor 
a primadonna a cselekmény folyamán kény-
telen férfiruhába öltözni, mint például a 
„Clemenceau"-ban vagy „A lőcsei fehér asszony "-
ban. Ebbe a tipusba tartozik egy hires klasz-

Nadrágszerepek 

Sándor Erzsi (Don Juan) — 
NADRÁÜSZEREPEKj 

Szoyer Ilonka (Berlichingeni Ciölz) — Sándor Erzsi (Álarcosbál) 

Szószerint a némettől vettük át ezt a szak-
kifejezést olyan szerepek megjelölésére, amelyek-
ben nők férfiakat személyesítenek meg. A 
francia travesztált, tréfásan utánzó szerepek-
nek (roles travestis) nevezi a nadrágszerepeket 
és e kifejezéssel jelöli meg a travesztálásnak 
azt a módját is, amikor a férfiak nőszerepek-
ben domborítanak. A nadrágszerepek őse a 
tizennyolcadik század derekán tünt fel a 
francia színpadon, amikor Beaumarchais „Figaro 
házassága" cimű vígjátékában Chérubin szerepét 
egy fiatal színésznő játszotta. Beaumarchais 
kétségkívül azért rendelkezett így, mert nő 
alakításában a gyermekifju szerepe sokkal 
finomabb, kecsesebb volt, mintha azt egy 
színész játszotta volna. Eredetileg tehát tisz-
tára gyakorlati jelentősége volt a nadrág-
szerepnek és különösen az operaszinpad élt 
vele, lépten-nyomon a fiuszerepeket szoprán-
énekesnőkkel énekeltetve. A francia operett 
virágzásának kezdetén azután megszületett a 
par excellence nadrágszerep, amelynél már 
nem csak gyakorlati és esztétikai szempontok 
voltak irányadók, hanem bizonyos üzleti érdek 
is, mert a darab sikere függött a primadonna 
nadrágszerepétől. Az ilyen darabokban nem-
beli megtévesztésnek már kimondottan erotikus 
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szikus opera-szerep : „Fidelio"-é. A másik az, 
amikor kimondottan nadrágszerepről van szó 
és a színésznő elejétől végig mint férfi játssza 
el szerepét (Bob herceg), végül a harmadik 
eset, amikor kifejezetten nadrágszerepről van 
szó, de a férfit játszó színésznő az első tipus 
megforditásaképen a cselekmény következtében 
kénytelen átmenetileg női ruháha öltözni. Ilyen 
szerep például Strauss Richárd hires operájá-
nak „A rózsalovagnak"-nak címszerepe. 

Offenbach „Orfeusz"-ától kezdve különösen 
az operettszinpad gazdag a nadrágszerepek-
ben. Egyike a legelső nagy nadrágszerepeknek 
„A kis herceg"-é, Lecog híres operettjében. 
Ami a kosztümöt illeti, a dolog természetével 
járóan alkuit ki ennek is a típusa a nadrág-
szerepekben. A legritkább a civilruha, például 
a frakk és általában az olyan ruha, amely a 
láb formáit nem teljesen juttatja érvényre. A 
hosszú nadrág, a pantalló, mely szembeszökővé 
teszi a groteszkül apró lábfejet, nem hálás 
kosztüm semmiféle színésznő számára. Nagyon 
kedvelt ellenben a rokokó ruha, amélynél a 
bő vagy szük, de mindenképen rövid nadrág 
selyemharisnyában és félcipőben folytatódhatik 
és a fehér parókával még fokozottabb mérték-
ben ellensúlyozható a nembeli differencia. Ami-
kor a szabályszerű és stílusos rövidnadrágos 

kosztüm, mint amilyen Oszkáré az „Álarcos 
bál"-ban nem alkalmazható, a színésznők in-
kább választanak valami fantasztikus, kombi-
nált nadrágos kosztümöt, amelynek csak jelen-
téktelen alkotó-része a nadrág, de sokkal fon-
tosabb kelléke a — trikó. Ilyen volt a San Toy 
ruhája, ilyen a Bob hercegé. A trikótól csak 
egy lépés választ el az egyenruháig, amely 
szintén a legkedveltebb nadráglehetőséget 
nyújtja. A feszes bricsessz többnyire nem 
egyéb, mint trikó és Germain hadnagy épp 
olyan trikós egyenruhában jelenik meg a szí-
nen, mint később a derék János vitéz. 

A magyar közönség annyira megkedvelte a 
nyolcvanas években a nadrágszerepeket, hogy 
a régi Népszínházban valósággal erőszakolták 
ezeket az tlakitásokat és Porzsolt Kálmán 
Audran népszerű operettjében a „Babá"-ban 
Lancelot szerepét, melyet mindenütt színész 
játszott, Hegyi Arankának osztotta ki. A pél-
dát követte a vidék is és Lancelot szerepét 
magyar színpadon sohasem játszotta férfi 
színész. Ugyanez az eset ismétlődött néhány 
évvel ezelőtt a Népoperában előadott „A mozi-
tündér" cimű operettel, amelyben Berky Lili 
játszotta az énekes bonvivant szerepét. 

Sok nadrágszerepet játszott Blaha Lujza is, 
aki diadalra vitte az első nadrágszerepes 

NADRÁGSZEREPEK 
Küry Klára — Petráss Sári — Fedák Sári 
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magyar operettet, Konti József „Suhanc"-át is. 
Pálmay Ilka, kinek nevéhez szintén sok nadrág-
szerep híre fűződik, ugyancsak játszott olyan 
szerepeket, melyeket a darab szerzqje eredetileg 
nem nadrágszerepeknek szánt, mint például 
a „A koldusdiák"-ot. Küry Klára nevéhez 
fűződik a San Toy budapesti sikere és ő ját-
szotta Germain hadnagyot Béldi Izor és Fehér 
Jenő „Katalin cimü operettjében. A modern 
magyar operettirodalom hires nadrágszerepeit 
majdnem kivétel nélkül Fedák Sári alakította^ 
aki egyéni művészetével egészen uj, addig nem 
'apasztalt jelentőséget tudott adni a nadrág-
szerepek kissé diszkreditált fajtájának. Emlé-
kezzünk csak a „Bob herceg" hatalmas sikerére, 
majd a „János vitéz" nagyszerű diadalára. 
,Fedák játszotta Gábor diák szerepét a „Gül 
Babá"-ban annak idején és most ismét „A 
csibészkirály"-t. 

A nadrágszerep, mint látjuk, a primadon-
naságnak egyik természtes velejárója, olyan 
régi, mint maga az operett és bizonyéra ked-
velt marad a színpadon mindaddig, amig ope-
rettet fognak játszani. Szándékosan hozzuk 
szoros kapcsolatba az operettet a nadrágsze-
reppel. A drámai műfajban vagy az operában 
a nadrágszerep a legtöbb esetben csupán átö!-
tözködési szükséget jelent vagy pedig komoly-

tendenciával alkalmazott esztétikai szükség. Soha 
még operát vagy drámát nadrágszerep kedvé-
ért nem irtak, aminthogy Rostand sem Sarah 
Bernhard kedvéért irta a Sasfiók-ot, még ke-
vésbé Shakespeare a Hamletet, amelyből a 
nagy francia tragika csinált érdekes nadrágsze-
repet. A szó általános értelmében vett nadrág-
szerepek azonban kivétel nélkül szándékoltak, 
hogy ugy mondjam l'art pour l'art nadrágsze-
repek. A János vitézt-t játszotta már férfi is 
magyar színpadon, a közönség emlékezetében 
azonban ez a szerep elválaszthatatlan női ala-
kítástól, elsősorban Fedák Sári kreációjától, 
kinek száméra eredileg készült. Még kevésbé 
lehetne elképzelni férfi-szinész alakításában a 
Bob herceg-et, mely valóságos iskolapéldája 
a nadrágszerepeknek. A tendencia, a be nem 
vallott, de nem is titkolt szándék mindenütt 
ugyanaz, de nem kárhozható : menti maga az 
operett műfaja, mely mint ilyen is magában 
rejti az erotikái hatás jellegét. Legjobban rávi-
lágít erre az érdekes problémára az a nadrág-
szerep halmozás, amelyet szintén egy magyar 
operett, Rajna Ferencz híres „ Asszonyregi-
ment"-je produkált és amely a budapesti szín-
padok után éveken át járta Európa összes 
nagy operettszínházainak és varietéinek szín-
padjait. 

NADRÁGSZEREPEK 
Ámor Margit — Eleven ördög Hanna Brikmann Hegyi Aranka — Vándorlegény 
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Rip negyedi 
— Kicsoda ? 
— A szerkesztő ur bizonyosan em-

lékszik már rá . . . Most negyedszer van 
i t t . . . legutóbb négy hónappal ezelőtt . . . 
az a szakállas . . . a kéziratokkal. .. 

— Ja, a Rip mester . . . Hát csak jöjjön. 
Villogó szemekkel ront be a szobánkba. 

Jó reggelt szerkesztő elvtárs .. . 
Meghökkenek. 
— Pardon, kedves Rip . . . 
— Egy szót se í Most nem engedem 

meg, hogy közbeszóljon mig a mondó-
kámat elő nem adtam, de ezúttal nincs 
is rá szükség. Nagyon meg lesz velem , 
elégedve szerkesztő elvtárs, el lesz ra-
gadtatva tőlem . . . Megfogadtam a ta-
nácsát, nem vagyok már az a begyö-
pösödött fejii ember, aki voltam. Áki 
most ön előtt áll, az egy újjászületett 
lélek, kitárt kehely, mely befogadta az 
uj kor zuhogó eszmeáramlatát, meg-
értette a nagy jelszavakat, melyek hi-
vatva vannak kormányozni a világot s 

< ébredése 
világosságot vetni a történelem leg-
közelebbi ezredéveire. Egyszóval és 
röviden: mikor ön négy hónappal az-
előtt hazakergetett azzal, hogy szorgal-
masan összegyűjtött témáim fakovát se 
érnek, mert a világ véglegesen meg-
változott és a régi eszmék többé nin-
csenek, azonnal elhatároztam, hogy 
magam is uj életet kezdek és munká-
hoz látok, mert ha törik, ha szakad én 
iró akarok lenni és főként színpadi 
szerző. Az első sarkon megvettem 
Bucharin elvtárs „ Termelési anarkia és 
feketehályog". Lenin elvtárs „Gyermek-
nyaraltatás és lekvárosgombóckészités 
a kommunista társadalomban" Bumborn-
noff elvtárs „Kapitalista kizsákmányo-
lás a hüvelyes vetemények világában" 
és Nyakcsigoru elvtárs „Milyennek kell 
lennie a medvecukornak kétezer év 
múlva" cimü műveit, ezekkel bevettem 
magam Gellérthegyi barlangomba és 
dolgozni kezdtem. Nem ettem, nem 
ittam, négy hónapig megszakítottam az 

Szoyer Ilona 
NADRÁGSZEREPEK 

Tallián Anna Komlóssy Emma — 
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lönben csupa egyforma ember van 
benne, egyforma magasak és egyforma 
szélesek — betanulása igen könnyű, 
mert az összes szereplők mind egy-
szerre beszélnek és mind ugyanazt 
mondják, hogy tudniillik micsoda bol-
dogság ebben a társadalomban élni, 
melyben ember és ember között nin-
csen többé különbség, tekintettel arra, 
hogy a régi világban minden különb-
ségnek a termelési anarkia volt az oka. 

Édes jó Rip mester, az isten áldja 
meg . . . 

- Mit talán attól fél, hogy nem elég 
kommunista ez a darab ? Hát itt van 
egy másik. Drámai kép az elmúlt vi-
lágból. A cime „Kizsákmányolás." Nagy 
felvonulással kezdődik. A kapitalisták 
és burzsoák felvonulnak sárga zászlók 
alatt. A zászlókra ez van irva : Hálái 
proletárokra, pusztítsuk ki a proletá-
rokat, hogy azután nyugodtan kizsák-
mányolhassuk őket." Öljük meg a 
munkásokat, hogy minél többet dolgoz-
zanak aztán nekünk " Ezután kezdődik 
a tulajdonképeni kizsákmányolás. A 
csattogófogu polgárok nagy zsákokat 

érintkezést a külvilággal, — de most 
elkészültem végre í 
• — Nézze, kedves Rip . . . 

— Elég, elég í Majd aztán beszéljen, 
ha műveimnek legalább a tárgyát és 
alapgondolatát megismerte. Ezúttal, te-
kintve, hogy nem néhány rongyos év-
ről, hanem sokezer esztendőről van 
szó, nem elégedtem meg vele, hogy 
csak vázlatokat készítsek. Ebben a oso-
magban két teljes regény, több három-
felvonásos szinmű, néhány jelenet és 
élőkép, egy teljes verskötet és egész 
sereg kisebb irodalmi cikk várja a ki-
nyomatást, előadást, elszavalást és 
megzenésítést. Hogy csak erről a vas-
tag kéziratcsomóról beszéljek, tudja-e 
mi van benne ? Ne törje a fejét, inkább 
megmondom. Ez egy apoteózis kérem-
alássan, egy ötfelvonásos apoteózis. 
Ebben kérem meg van irva, hogy hogy 
élnek az emberek a kommunista társa-
dalomban. Előadandó május elsején. 
A darab arról nevezetes, hogy csupa 
proletár a főszereplője, a burzsujok 
csak mint szolgaszemélyzet, katonaság, 
nép és gyilkosok kara fordul elő. Kü-

Katonadolog 
BERKY LILI különböző nadrágszerepeiben 

Mozi tündér Böskéni 
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cipelnek elő és mindenkit kizsákmá-
nyolnak. Künt az éjben nagy termelési 
anarkia dühöng. Egyszerre megjelenik 
Lukács György és elkezd szociálisan 
termelni. Hát amint termel, termel egy-
szerre csak . . . 

— Egy szót, mélyen tisztelt tanár u r . . . 
— Többet is akarnak tudni ? Van itt 

egy agitációs propagandajelenet. A 
diszleteket, ugy gondolom, Uitz elvtárs 
csinálhatná hozzá. Petőfi Sándor halála. 
A költő fekszik a csatatéren, kezében 
Nyéri Tibornak „Novelláim jelentősége 
a kommunista társadalomban" cimü 
kataszterizált tanulmányával és kijelenti, 
hogy „ő" Csicserini abbeli meggyőző-
déséért hal meg, hogy tulajdonkép-
pen nincs is szükség kabarékuplékra. 
E percben . . . 

— Csak hogy . . . 
— Hát ehez a jelenethez mit szól ? 

A szinpad teljesen sötét. A sötétben 
egy ellenforradalmár bujkál és hallani, 
ahogy részben rémhireket terjeszt, rész 
ben reszket. Függöny. Talán ez se jó? 
Vagy ezt itt . . . 

Nem tehettem mást, egy kötet „Szín-

házi Elet"-tel hirtelen begyömöszöltem 
a száját, hátrakötöttem a kezeit és így 
mondtam el neki a szentenciát: 

— Drága Rip, menjen gyorsan vissza 
a barlangba és aludjon tovább. A baj 
az, hogy maga nagyon nagy időközök-
ben látogat meg engem — egy kicsit 
sűrűbben járjon hozzám, ha azt akarja, 
hogy végre olyasmit tudjon produkálni, 
amit elfogadhatok. A béke negyven 
évig tartott és maga az ötvenedikben 
jött — a háború négy évig és maga 
az ötödikben jött, a diktatúra négy 
hónapig és maga most jelent meg, az 
isten áldja meg. Legközelebb korábban 
kelljen fel. Isten vele, viszontlátásra í (K.) 

Alig látva már szerettünk, 
Magához vont szellemed ; 
Veled sírtunk és nevettünk, 
Mint rendelte szereped. 
Maradj köztünk, légy a miénk, 
Hadd tápláljon a remény, 
Hogy kedélydus művészeted 
Nálunk örök élemény. 

Siposné Dobozy Lina kassai 
jutalomjátéka alkalmából, 
1875 január 30-án. 

NADRÁGSZEREPEK 
Pálmay Ilka (Huszárcsiny) — Bárdy Gabi (Asszonyregiment) — Szentgyörgyi Lenke (Ex-lex.) 
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Színészek szenvedései 
KIS KRÓNIKA A NAGYSZOVJET IDEJÉBŐL - MAJOR RAJZAIVAL 

Külön nagy krónikát kellene Írnunk a színé-
szek szenvedéseiről. És ha megirnók a szen-
vedések e lazító krónikáját, alig hiányoznék 
belőle egy név is azok közül, akiket Pest szín-
házi közönsége becsül és szeret. Most mellőz-
zük az általánosságokat. Nem számolunk be 
részletesen arról, hogy a színészeket egy erő-
szakos és értelmetlen vezetőség hogyan káro-
sította művészileg, mint tiltotta el őket kedves 
darabjaiktól és szerepeiktől, hogy egy vaskos 
„propaganda-művészet" szolgálatába állítsa 
őket és az ő művészi reputációjukkal zsiráltassa 
erőszakosan a rémuralom kegyetlenségét és 
ostobaságát. Szamuellyék az anyagi tőkén kivül 
elkomunizálták mindenkinek erkölcsi és szel-
lemi tőkéjét is. Elsősorban a művészekét. De 
most nem erről van szó. Nem a művészet 
egyetemes elnyomatásét irjuk meg, csak néhány 
pregnáns [esetet, amelyben „hatósági" közbe-
lépésről, letartóztatásról, vörösőri terrorról 
volt szó. / 

* 

Csortos Gyulára csaptak le legelőbb. Ez a 
„vöröshetek" legislegelején volt, az úgynevezett 
kemény diktatúra kezdetén, amikor divatba jött 
a túszok szedése és zsúfolásig teltek meg a 
fogházak. 

Csortos, mint a szinészszövetség elnöke a 
szövetség egyik ülésén felszólalt. Olyan vak-
merő volt, hogy a kötelező „elvtárs" megszó-
lítás helyett igy kezdte beszédét : 

Hölgyeim és uraim ! . . . 
Már maga is főbenjáró bűn, amit Csortos 

még tetézett azzal, hogy figyelmeztette a színé-
szeket, hogy ezentúl az állam lévén az egyet-

A besúgók fejtája szapora volt a zsarnokság 
idejében. A kommün semmit sem üldözött olyan 
kegyetlenül, mint a szociális mozgalmakat. 
Csortost feladták azért, mert a színészek szá-
méra emberi fizetést követelt a mindenható 
bolseviki államtól. 

Vasárnap délben jöttek érte Gresham-palota-
beli lakására. Leves és hus közt ráncigálták 
családja köréből. Vitték a főkapitányságra, ahol 
két zsebmetsző közé zárták egy cellába, lili-
omok, az igazi liliomok közé. 

Családja fűhöz-fához szalad. Persze, hogy 
eleinte senki sem akarta elhinni a dolgot. 

— Nem igaz. Csortos Gyulát lefogták. Ezt 
mégsem merték. 

Pedig merték. Csortos ott szorongott a kis 
bűzös cellában, mellette a két jassz egy-egy 
konyhakés pengéjét húzta ki a cipője talpából. 

Csak késő éjszaka tudták kimenteni rettentő 
helyzetéből. Molnár Ferenc futkosott az érde-
kében, Jób Dátiiel és Tarján Vilmos, aki külön-
ben szintén a vörösök kosztján élt egy darabig, 
mert mint Az Est riportere, lapjában Lánczy 
Leó letartóztatását merészelte megirni. 

* 

Fedáh Sári azért került bajba, mert a 
Csibészkirály egyik előadásán piros-fehér-zöld 
tollat tűzött a kalapjába. Még az előadás alatt 
két elszánt legény — vörösőrök — jelent meg 
az öltözőjében. Leigazoltatták, a legbrutálisab-
ban felelősségre vonták, ott nyomban őrizetbe 
vették. Csak a legnagyobb erőfeszitéssel lehe-
tett elérni, hogy le ne tartóztassák. A vörösek 

len munkaadó, ideje, hogy mindenki az állam- mégis féltek a közönségtől. Az utolsó piljanat-
mal szemben szervezkedjék. ban mégis csak ráeszméltek arra, hogy mek-
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kora skandalum volna, ha Fedák Sárit előadás 
közben tartóztatnák le. Utóbb megijedtek a 
saját bátorságuktól, szabadon bocsájtották a 
művésznőt, aki már le volt tartóztatva. Az elő-
adást lehetett folytatni. De persze — nemzeti-
színű toll nélkül. A rebellis hazafias színeket 
lekobozták a művésznőről. 

Akik az ötletet, a tehetséget üldözték, azok 
éppen Rátkai Mártonról feledkeztek volna 
meg ? . . . A Király Szinház kiváló művésze 
a Vörös Őrség elé került azért, mert a Rinaldo 
egyik előadásén megkérdezte partnerétól : 

— Nem váltanál fel egy kétszáz koronást ? 

Egyik este, amikor partnerének Steinhardtnak 
a szerep szerint akasztóst kellett volna mí-
melnie, a következő szavakkal adta át a kötelet : 

— Gyenge dolog ez, nem fogja tartani ma-
gét. (Vacach nichts halten.) 

Ezért a viccért a diktatúra letartóz'atta 
Rottot, a kiváló komikust, akinek ezek a szo-
morú szerencsétlen emberek szintén nem tudták 
megbocsájtani, hogy tehetséges. 

• 

Lenkeffy Icát a hódolók kettős rendjei helyett 
két detektív követte, bármerre ment. Minden 

A Kun Béla-bankóra való célzást elértette a 
közönség is, a Vörös Őrség is. A publikum 
hálás kacagással, a „hatóság" arcátlan bruta-
litással honorálta Rátkait. 

* 

De még nála is rosszabbul járt a kis Rott. 

Hogy a színészek közül ki rajongott a szov-
jetért ? . . . A valamire valók közül senkisem. 
Egy-két kicsiny nagyon kicsiny szinészke, 
amolyan csontból és bőrből való kellékforma 
fullajtéroskodott közülök. Szegények azt hitt é 

lépését megfigyelték, folyton kellemetlenkedtek 
neki, a férje Roboz Imre miatt, aki nem volt 
hajlandó a vörös filmgyártást szolgálni, inkább 
Bécsbe szökött. Az emberséges, a méltányos 
szovjet, amelynek ajka egyenesen tajtékos volt 
a sok kulturfrázistól, ugy állt ezért bosszút, 
hogy túsznak tekintette a feleségét és a mig 
csak tehette, megkeserítette napjait. 

Ugyancsak az Apollo krónikájához tartozik, 
hogy egy május estén letartóztatták SzőHősi 
Rózsit és Kőváiy Gyulát, mert extemporizálni 
merészeltek a színpadon. Akik a külső radi-
kálizmus nevében tartottak kalodában egy or-
szágot, megátalkodott, gonosz üldözői voltak 
a szólásszabadságnak, amely nélkül jsedig 
nincs színpadi művészet. 
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hogy eléghez államformát megváltoztatni és 
másnap belőlük lesznek a Csortos Gyulák és 
a Hegedűs Gyulák. Egy pár — nagyon kevés, 
nagyon jelentéktelen — emberkéről van s?ó, 
aki az első nap toporzékolt a „burzsuj" színé-
szek ellen (mert a dogma, az ideologia mű-
szavai itt sem hiányozhattak.) A tehetségtele-
nek lázadtak fel a tehetségesek ellen. Érdemes 
róluk beszélni ? . . . Nevüket eddig sem ösmerte 
a közönség, ezután sem fogja. Az irigység 
még nem elég kvalifikáció arra, hogy valaki 
eljátssza a Hamletet. Ha valahol helye van az 
egyenlőtlenségnek, a megkülönböztetésnek, a 
tehetség számára kijáró több jognak, ugy a 
színház az. A színpadból nem lehet falansztert 
csinálnia még a szovjetnek sem, amely — 
hogy el ne felejtsük — a legfőbb szabadság 
nevében letiltotta a Nemzeti Színpadról az 
„Ember tragédiáját", éppen a falanszter kép 
miatt, amelyben Madách a próféta rémlátásá-
val évtizedekkel ezelőtt tiltakozott a kommün 
réme ellen. 

ANGELÓ ÉLŐSZOBRAI A ROYAL ORFEUM-
BAN. A Royal Orfeum szezonnyitó műsorának 
külön szenzác'ója, Angeló mester páratlan élő 
márványszobor mutatványai. Angelő mester, a 
Színházi Élet munkatársa, a klasszikus művé-
szet legtökéletesebb remekeit (estesiti meg plasz-
tikus, élő művészettel. Bálint Rezső a Royal 
Orfeum igazgatója sohasem riadt vissza semmi 
nehézségtől és kockázattól, hogy a legnagyobb 
vonzóerejü attrakciókat szerezze meg a Royal 
Orfeum számára. Psilander és Max Linder után 
most Angelő világszerte szenzációs hirű, mű-
vészi élőszoborvállalkozását kötötte le, melyben 
Angelón kivűl jslentős rész illeti O. L. Thaint, 
a hírneves külföldi hangversenyrendezöt. 

KOTTA ÚJDONSÁG. Dalok cimmel uj kotta 
kerüli forgalomba, amelynek a muzsikáját Elek 
Andor szerzette. Két kis lehelet — finom dalt 
tartalmaz az uj mü, szövegűk» t Brödy László 
irta. Kapható a Színházi Élet boltjában Ára 15. 
korona. 

Dömötör Ilonka — Bocaccio Szoyer Ilonka — Álarcosbál 
Nadrágszerepek 
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INTIM PISTA, hogy mil. or érkeznek haza 
Bécsből a magyar színészet emigránsai ? 

— Jönnek, jönnek. Ugy lehet, hogy eb-
ben a percben már Pesten is van az egész 
(migrans társaság Hiszen szükség van 
rájuk, a színházak már nyitnak és külön-
ben is rövidebb az ut Savanyúk úttól iile, 
mint Savanyukúttól oda ? 

— Igaz, hogy Fedák Sári is Savanyu-
kúton át ment. 

Igaz. Majd mindenki arra szökött, 
aki már nem tudta kitartani itthon dikta-
túrával és útlevél nélkül. Zsazsa külön-
ben Purkersdorfba ment, az ottani szana-
tóriumban kipihenni a proletárdiktatúrát 
és azt, hogy egypár hécsi újság megtette 
bolsevil^ivé, amiért egyszer Szamuely öt 

Rózsahegyi Kálmán 
(Lázár rajza) 

is kikergette a toborzó-liangversenyre, 
más harminc müvészszel együtt. 

— Semmit sem dolgozott Bécsben ? 
— Semmit. Pedig kct kolosszális szer-

ződése is van. Az egyik egy ottani film-
gyárhoz a másik a Ronacherhoz, ahol a 
Mágnás Miskát fogják játszani. 

— Hogyan hát Szirmai Albertnek nem-
csak a Rinaldóját játsszák a volt császár-
városban. 

— Sőt. Még kabaréd HÍ HÍ is mennek ott. 
Kökény Ilona énekli őket, természetes"n 
óriási sikerrel. 

— Es Szirmai is ott van 
— De mennyire. Egyáltalán végtelenül 

tehetségesen rendezi be az életét Szirmai. 
A háborút Svájcban töltötte, a kommu-
nizmust Bécsben. 

— Szirmairól és a Rinaldóról jut eszembe, 
nem hallott semmit Kosáry Emmyröl. 

— Csak azt, amit mindenkiről. 0 is 
savanyúkút. Az urával ment ki, Buttykay-
val. 

— Es még kivel találkozott Bécshri• 
— Ha én azt mind el tudnám sorolni 

Varsányi Irén is Bécsben volt és Góthék-
kal csak azért nem találkozhattam, mert 
a Salzkammergutba rándultak. Mészáros 
Gizit is azért kerestem hiába Bécsben, 
mert Badenben volt. 

— Szintén útlevél nélkül 
— Természetesen útlevéllel és visurn-

inal csak egy valaki utazott. 
— Na? 
— Ivánfí Jenő. Neki sajnos nem szomorú 

protekciója volt az útlevélre, nagybetegen 
kellett Karlsbadba utaznia. 

— Szent. Isten ! 
— Ne ijedjen meg kérem, Jenő nem az a 

gyerek, aki hagyja magát. Máris olyan 
egészséges, mint a tölgy ott a cseh erdő-
ben. Hazajön a Nemzetibe, ahol már alig 
várják az ezer kezű rendezőt. 

— De most már hagyjuk a külföldet. 
Nem tud valami uj darabról. 

— De igen. Cime : A zsonglőr. Szer-
zője : Jób Dániel: Irta — ne haragudjék — 
Hinterbrühlben. 
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— Persze a Vígszínházban í'og menni. 
— Még pedig alighanem ez lesz a szín-

ház első újdonsága. 
— Mást nem hallott a Vígszínház tájá-

ban ? 
— De igen. M. M. férjhez ment M. M.-liez. 
— Tessék ? Nem értem. 
— A kedves Márton Miska elvette a 

még kedvesebb Makay Margitot". 
— Mikor volt az esküvő ? 
— Pár nap előtt. De már is van egy 

nagy fiuk. 
— Belepirulok. 
— A Márton Miska első házasságából 

való. Szintén M. M. Márton*Miksa. Édes-
anyja a felejthetetlen Harmath Hédi volt, 
a Vígszínház felejthetetlen naiv áj a, aki-
nek a szerepeit Makay Margit, a legszebb 
kis mostoha örökölte. 

Miért siet ? Hová megy ? 
— A szigetre. 
— Tiszteltetem Harsányi Zsoltot. 

Epen öt akarom meglátogatni. 
— Hogy van a drága ? 

- Köszönöm már sokkal jobban. Már 
dolgozik is. 

— Darabot ír ? 
— Annyira még nincs 

ditja W illy Engel-Ber-
ger dalait ? 

— Ki az az Engel-
Berger ? 

— Csodálom, hogy 
nem tudja A leg-
frissebb tehetség az 
európai sanzonköltés 
terén a bécsi Zerko-
«ritz. Most fedeztek fel 
cs egész Becs tele van 
a dalaival. 

— Pesten is fogjuk 
őket hallani. 

— De mennyire. 
Csak induljon meg ki-
csit a sze'zon A viszonU 
látásra 

— Pá. 

De most for-

Harsányi Zsolt a Margitszigeten édesanyával és nővérével 
(Angelo felvétele) 
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A magyar nőirók és irónők. 
Irta: LENGYEL ISTVÁN. 

I. 

A háború előtt „Magyar írók Lexi-
konja" cimen részletes irói névsort ter-
vezett egy obskurus kiadóvállalat. Husz 
koronától lefelé számított díjszabásért 
mindenkinek a nevét kinyomatta volna a 
lexikon élelmes zugkiadója és ilyen 
módon a lexikonnal körülbelül félmillió 
koronát keresett volna. Ha pedig beüt 
az a számítása, hogy minden állítólagos 
író, kinek neve szerepel benne, meg-
vásárolja a lexikont, ugy egy csapásra 
milliomossá lépett volna elő. Mert ez 
a jó lexikonos ember nem kevesebb, 
mint 38.000 irót szólított fel, hogy 
személyi adatait közölje. Ennyi nevet 
szedett össze a heti, havi folyóiratok-
ban, vidéki harsonákban és kültelki 
trombitákban. A 38.000 név közül tíz-
ezren felül volt a nőiróké, azazhogy 
Írónőké. 

Ezek a számok nagyon fantasztiku-
san hangzanak, de a legszigorúbb 
megállapítás szerint is igen sok Író-
nő és nőiró jelentkezik, kér és talál 
helyet a nagyközönség olvasóasztalán. 
Sok olyan kedves, okos szellemű nő él 
közöttünk, akinek szépségéhez, elragadó 
egyéniségéhez épen ugy hozzátartoznak 
az irói velleitások, mint a párisi Simons-
puder, vagy a lorigen-parfüm. Ezekben 
az esetekben a nő a fontosabb s a ki-
váló női egyéniség teszi csak jelentőssé 
az egyébként nem túlságos művészi 
értékű megnyilatkozásokat S minthogy 
szép nő minden metropolisban köny-
nyebben akad, mint jó iró, természete-
sen ilyen irónő sokkal több van, mint 
nőiró, akiben az iróművész dominál s 
irói volta megáll egyedül, a nőiség 
lámasza nélkül. 

Nehéz pontosan meghatározni a vá-
laszfalat, mely a nőirót az írónőtől, a 
diletánst, a hivatásos és hivatott mű-
vésztől elválasztja. Épen ezért most, 
mikor a magyar nőirókról szeretnénk 

szólni, csak egyetlen mértéket alical-
mazhatunk : a népségszerüséget, tehát 
azokról irunk akik megtalálták utjukat a 
közönséghez, széles rétegek ismerik a 
nevüket, írásaikat olvassák és szeretik. 

Erdős René életének külső körül-
ményeiben is igazi iró, költő. Lirája a 

ERDŐS RENÉE 

végletek körül s a végletekben talál 
megnyilatkozási formát. Először szen-
vedélyes, szerelmes versei keltenek 
nagy feltűnést, majd kételyektől és egy 
különös barátságtól sarkallva a kato-
licizmus misztikuma láncolja magához. 
Áttér a katolikus hitre, Rómába ván-
dorol a pápához, Olaszországban él 
hosszú időn. Vallásos lesz és lirája 
majdnem mea kulpázó, meggyőződéses 
katolikus buzgó hivő. Miután vissza-
jön, lehiggadtan és megbékélve, már 
tul az egyoldalú rajongásokon, látó-
szöge emelkedettebb lesz, világszem 
lélele megtisztul és nagy regényben 
irja meg válságos éveit. Itt Pesten Az 
Újság munkatársa lesz, verseket, szines, 
finom kis cikkeket és tárcákat ir a 
lapba, melynek egyik legkedveltebb 
munkatársa. Legutolsó versét az utcán 
olvastam, falragaszokon, Károlyi Mihály 
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emlékezetes belgrádi útjáról irt bal-
ladát. 

Lux Terka egyik legnépszerűbb nő-
munkása a tollnak. Mindenütt ismerik, 

LUX TERKA 

nemcsak Pesten, szerte egész Magyar-
országon, a legkisebb faluba is eljutott 
a h re. Mert jóformán egész munkás-
sága a magyar polgári osztály évtize-
dek óta legkedveltebb és leginkább 
olvasott sajtóorganumában, a Pesti 
Hirlap hasábjain jelentkezett. A hét-
köznapi eseményekről ide itta kissé 
kispolgári, de mindig logikus és ötletes 
fejtegetéseit, melyek közül különösen a 
nőkérdésről szóló apró feljegyzésekkel 
fogta meg az olvasóit. Az akkori kon-
zervaiiv közvélemény szerint eredeti, 
modern és sok tekintetben merésznek 
tűnő vélekedések nem egyszer ország-
szerte nagy port vertek fel, a Kárpá-
toktól az Adriáig róluk vitatkoztak egy-
egy estén a kispolgári ebédlőkben, a 
jegyző, a tanitókisasszony, a boltos 
asztala mellett. A Pesti Hírlapban jelent 
meg legtöbb tárcája, novellája is, de 

Verőfénynek aranyos sugarában 
Mosolyog im az eleven liget, 
Kedv és öröm suhan repesve széjjel 
És megdobogtat itt minden szivet. 
A szeretet rózsát rózsára hány : 
Hogy visszatért a beteg csalogány. 

Dalolj, dalolj ez eleven ligetnek 
A boldogságról boldogan megint, 
Dalos ajkadra a te birodalmad 
Elandalodva, áhitva tekint. 
Az élet künn csak durva zajt rivall, 
Vigasztalónk a sziv szava : a dal. 

Zilahv Gyulánéhoz irta Szdvay Gyula, Deb-
recen, 1905 dec, 28-án. 

sokat irt a szépirodalmi lapokba is. Kedves, 
finom, közvetlen kulturált úriasszony. 

Lányi Sarolta, az uj nemzedék köl-
tője. Úgyszólván valamennyi verse a 
Nyug-at-ban jelent meg, egyik verses-
könyvét is a Nyugat adta ki. A modern 
női lélek finom és jelentős megnyilat-
kozásai, dokumentumai a versçi ; csak 

nemrégen jelent meg egy kis vers-
ciklusa a Nyugatban, amit minden 
leánynak és asszonynak el kell olvasnia, 
ha hisz az anyaság szentségében és 
felemelő szépségében. 

LÁNYI SAROLTA 
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Balatonfüredi pihenő 

A változott viszonyok között különben is az 
újdonság erejével hatnak a régi, kiváló műsor-
darabok. A Belvárosi Színházban legutóbb a 
Francia négyes, a Szent Antal csodája, a 
Hattyuvér, a Május, A négyszög váltakozva 
kerültek szinre. Milyen más hatása lesz pél-
dául most Maeterlinek mesteri szatírájának, 
mennyivel üdébb, mennyivel inkább könnyed 
lesz Strindbeig mesejátékának hangulata s 
mily mélységes, tiszta érzéseket vált ki majd 
a Május meghatott lírája. És milyen tiszt« 
szívvel, a fellélegzett ember teljes odaadásával 
fog kacagni a régi közönség Biró Lajos finom, 
franciás vígjátékán ! 

Az Andrássy-szinház műsorát pedig, mintha 
épen a mostani napokra állította volna össze 
Bárdos igazgató. Csupa meleg, vigasztaló 
vidámság, csupa móka és derü. Karinthy 
Frigyes már-már klasszikus számba menő egy-
felvonásos vígjátéka, A bűvös szék milyen 
elementáris hatással lesz a nevető idegekre. 
És milyen tiszta derűvel teliti meg a nézők 
szivét Szenes Béla vidám jelenete A másik. 
Csupa kacagás és mosoly lesz a nézőtér, olyan 
ötletesek a tréfák és magánszámok, melyeket 
Gábor Andor, Szirmai Albert, Zilahy Lajos, 
Mészáros Iván, Lengyel István, Békeffy László 
irtak s melyekben utolérhetetlenül nagyszerűek: 
Kökény Ilona, Ilosvay Rózsi, Boross, Békél fi, 
Harsanyi és az egész kitűnő gárda. Hogy fog 
örülni a viszon:lá ásnak a közönség. 

Az Andrássy-uti színházban szeptember 
2-től kezdve minden este ez a ritka vidámságit 
Bűvös szék — Másik műsor kerül szinre. 

A Belvárosi Színházban hol augusztus 30-án 
lesz a szezonnyitás, minden este két-két darab 
kerül szinre. Egyik estén A francia négyes 
Biró Lajos vígjátéka és Flers és Caillaret 
bohózata A négyszög, másik estén váltakozva 
Strindberg, Maeterlinek és Szép Ernő egyfel-
vonásosai. A szereplők nagyrészt a régiek, 
néhány kisebb alakításban uj kitűnő művésze-
ket .lesz alkalma megismerni a közönségnek. Margitszigeti strandfürdő 

A Bárdos-szinházak 
uj szezonja. 
A Belvárosi Színház augusztus 30-án, az 
Andrássy-uti Szinház szeptember 2-án tartja 

szezonnyitó előadását. 

Bárdos Arthur dr. a Belvárosi és Andrássy-
uti színházak igazgatója számolt vele, hogy 
a proletárdiktatúra nem tartja magát őszig 
s igy minden előkészületet megtett, nehogy 
az uj szezon megnyitása nehézségekbe ütköz-
zék. A Belvárosi Szinház műsorát szinte az 
egész szezonra összeállította és több teljes 
műsorra való pompás anyagot gyűjtött össze 
az Andrássy-uti Szinház számára. Semmi aka-
dálya sem volna tehát, hogy uj műsorral 
kezdje a szezont, de mindkét színházának 
repertoárja oly gazdag, hatásos és vonzó, 
hogy egyrészt a két szinház művészeinek nagy-
szerű alakításra ad alkalmat, másrészt tartozik 
a darabok műsorontartásával régi közönségé-
nek, mely nem érzett kedvet az elmúlt hónapok 
alatt estéit színházban tölteni. Ezért határozta el, 
hogy egyelőre ugy a Belvárosi Színházban, 
mint az Andrássy-utiban a régi műsorral nyitja 
meg a szezont. 
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Ep most 
Láttam csillagjait felvarrni 

1 Ocskay brigadérost 
1 Hejehuja báró feltette 
A bárói koronát, 

t'S kit mellőztek egy hosszú koron át 
Lili báróné sietve 
Jött vissza Pestre 

I Autóval, 
líogy találkozhasson 
Gróf Rinaldóval. 

Kedves Czakó Gyula, 
sohasem gondoltuk volna, hogy a saját 
életed végét ilyen ügyetlenül rende-
zed. Kolozsvárott, Temesváron, itt Buda-
pesten a Királyban mindig csak dol-
goztál, rendezted a gruppokat, vesződ-
tél a karokkal és rendetlenekkel, segéd-
szinészekkel és alkalmi diszletesekkel. 
Sohase voltál nagyon-nagyon hara-
gos, csak dörmögtél valami tréfásat, 
no nem nagyon vicces dolgot, inkább 
kesérüt, amilyen ötleteket száraz hu-
morral dörmögni szoktál. Mindenütt 
szerettek, az igazgató büszke volt, mi-
lyen jó rendezője van, soha senki sem 
csalódott a mesterségedben, most mé-
gis ilyen ügyetlenül csináltad a dolgot. 
Annyi ideig dolgoztál, mindig egész-
séges voltál és éppen most lettél beteg, 
épen most kellett volna sok tej, nyu-
galom, jó élet, épen most mikor Kun 
Béla volt a főrendező Magyarországon. 

Ugy vélem, 
Az igazi szezon őszkor kezdődik 
S tart egész télen. 
Ezért nem értem 
Mért épen 
Most nyomba' 
Szezon elején ért véget 
A tehetségtelenek szezonja ? 

Aldassék érte a Mindenható 
Ma már minden 
Jegy nélkül kapható. 
Már csak egy hiányzik : 
Szinház, mely jegy nélkül játszik 
S mégis virágzik. 

Egy nótát visszhangzik a kulissza 
Tája : 
Ha elmentél nc jöjj vissza. 
E nóta száll szájról szájra, 
Piszokság ! 
Mit szól ehhez 

Színházakat Szocializáló Bizottság ? 
(LENGYELRE) 

Szegény Czakó Gyula gondoltad volna, 
hogy kommünben ér utói a halál sze-
kere ? 

f CZAKÓ GYULA 



SZÍNHÁZ! ÉLET 

Elmaradt vendégszereplések 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

korszak, amikor tej- és mézjeggyel folyott az 
ország, amikor mindenkinek annyi pénze volt, 
hogy ki se tudta adni, mert senki nem akarta 
elfogadni, amikor a kirakatokban ünnepelt 
színészeket és színésznőket ábrázoló képes-
lapok helyett népbiztosok arcképei virítottak. 
Ebben a letűnt szépséges korszakban, mely 
után buzgó imádság igazán nem epedez száz-
ezrek ajakán, a rendeletek ugy röpködtek a 
levegőben, mint szúnyogok a vízparton. Kibo-
csátottak egy rendeletet, amely kimondta, hogy 
a színházak köztulajdonba mennek át ; kibo-
csátottak egy másik rendeletet, amely szerint 
a művészek és művésznők abban a színházban 
kölelesek fellépni, ahova az illetékes ügyosztály 
kirendeli őket. 

A „Színházi Élet" munkatársa felpántlikázta 
magét, mint egy májusfa, kaucsukmandzsettát 
öltött és ebben az álöltözetben sikerült belo-
póznia a Közoktatásügyi Népbiztosság színházi 
osztályának boszorkánykonyhájába, ahol a 
pálinkafőzdéktől elrekvirált nagy nagy üstökben 
főzték a terveket a szeptemberben meginduló 
uj szezonra. Munkatársunk a nagy gőztől szem-
bajt kapott, de egynémely tervbe mégis betu-
dott pillantani; ezeket alant bátorkodik közölni 
a „Színházi Elet" olvasóival. 

A Nemzeti Színház szezonját Shakespeare 
remekének, a Romeo és Júliának reprizével 
szándékoztak megnyitni. Jóformán minden 
egyes szerep uj kezekbe került, ugy hogy mér 

maga a szereposztás is meglepetés lett volna. 
Romeo elvtárs szerepének eljátszására a kitűnő 
és népszerű Pufit rendelték be, mint akinek 

tehetsége a legnagyobb súllyal esett a latba. 
Juliá elvtársnő szerepét a fejlődésképes és 
szimpatikus fiatal sztárra, Csendő Etusra bíz-
ták, akit a mér beérkezett és elismert művész-
nők szerepéhsége és intrikája eddig minden 
fellépési lehetőségtől megfosztott. A fiatal 
művésznő selypesen fogja Julia szerepét elgü-
gyögni ; a szerepnek ez a merően uj felfogása 
máris a legnagyobb érdeklődést kelti a szin-
házbajáró közönség soraiban Képünk a hires 
erkélyjelenetet ábrázolja. Tekintettel arra, hogy 
a művésznő kis termete miatt szabadszemmel 
nem igen látható, a közkedvelt Pufi tábori lát-
csővel issza be arcénak nemes vonalait. 

Beregit leghálásabb szerepének elvesztéséért 
azzal kárpótolták, hogy rábízták a Beketow-
cirkusz kényes ízlésű közönségének szórakoz-
tatását, ahol inínt Jancsi bohóc, esténként, 
gitárkisf'ret mellett, szebbnél-szebb kuplékkol 
gyönyörködteti az áhítatosan figyelő hallgató-
ságot, a kupiészövegek kívánatra egy koro-
náért beszerezhetők a jegyszedőnél. 

Zsazséról a kiküldött felülvizsgáló bizottság 
a helyszínen eszközölt kutatások alapján meg-
állapította, hogy káprázatos tehetségét eddig 
meglehetősen helytelen módon értékesítette. 
Bármilyen nagy is az operettben és drámában, 
sem az operett, sem a dráma nem az igazi 
működési terrénum az ő művének számára; 
ragyogó képességei a nagy variétészinpadra 
utalják, ahol vonzó megjelenésével, csábos 
táncaival és énekével mint kígyóbűvölő fogja 
bámulatba ejteni a közönséget. 

Hegedűsről, Csortosról és Góthról, a Víg-
színház oszlopairól, a felülvizsgáló bizottság 
élénk sajnálkozással állapította meg, hogy 
énektudásuk szerfelett fogyatékos, miért is kar-
iskolába utalta őket. A kiváló művészek éjt 
napallá téve buzgólkodtak a bizottság által 
észlelt csorbák kiküszöbölésén, ugy hogy el' 
ismerésreméltó szorgalmuk gyümölcseként, 
szeptember havában mér a Király Színház 
színpadén fujhatják a kórust. Kép : Matrózok 
kara a „Vizitündér" cimü nagy kiállítésos 
operettből, szövegét Szirmai Albert irta, zené-
jét Harsányi Zsolt szerzette. 

Rátkai Márton is megválik eddigi diadalai-
nak szinterétől : ezután az Operában fogja 
gyönyörködtetni a nézőket utolérhetetlen angol 
táncaival. Képünk Lohengrin csillogó vértjében 
mutatja be a pesti közönség dédelgetett ked-
vencét, amint éppen egy tüzesritmusu szteppet 
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A NEMZETI SZÍNHÁZ a szezont szeptember 
közepén kezdi meg, a Nemzeti Operaház szep-
tember végén nyilik meg. 

A KIRÁLY ÉS MAGYAR színházak kapu-
nyitása az eddigi tervek szerint szeptember 
3-ikán lesz. 

RÓZSAHEGYI Kálmán magáhiskolája szep-
tember 15-ikén nyilik meg. (Népszínház-utca 22.) 

DEÁK Flóra a tehetséges naiva Almási Endre 
szegedi színházához szeriődőtt. 

A TÉLIKERT ELSŐ OPERETTJE, amellvel a 
szezont most szombaton megkezdi, a Kuba-
gyöngye cimii nagysikerű Okonkovszky-operett, 
amelyet a külföldön százas sorozatokban játszot-
tak. Főszereplők: Ujváry Károly, Tisza Karola, 
Antal Erzsi, Simái István, Stella Gyula és Latabár 
Rezső. Az operettet kitűnő varietéattrakciók 
követik. Szombaton nyilik meg a Télikert-kávéház 
is. A szinnázban meleg vacsorát szervíroznak. 

lejt a tőle megszokott hattyúval. A párat lan 
színházi esemény az Opera épülete előtt lus-
tálkodó szfinkxeket is becsal ta a nézőtérre. 

Munkatársunk az idő fenyegető rövidsége 
miatt nem folytathatta tovább kutatásait , mert 
időközben a népbiztosok fölött beborult az ég 
és a rendőrség a szép reményekre jogosí tó 
színházi tervek szakácsait védőszárnyai alá 
vette. P. E. 

A Scala Szinház tagjai a margitszigeti Strandfürdőn (Papp /elv.) 
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A VÁROSI SZÍNHÁZBAN legkorábban kizd-
ték a próbákat. Olyan darabra készülnek, amely-
nek pályáját a proletárdiktatúra kettémetszette, 
de el nem vágta mégsem, mert egészen bizonyos, 
hogy gyönyörűen fog folytatódni. Persze a Lili 
bárónőről van szó. Huszka Jenő és Martos 
Ferenc operettjéről. Martos Ferenc, akit Svájcban 
ért az eset, közben vigasztalódhatott, hogy más 
műveit vigan játsszák a kontinensen, Angliában 
és Amerikában és bőven hozták a tantinémet. 
Huszkára nézve érzékenyebb lett volna a csapás, 
de meg kell adni, hogy első pillanattól lógva 
nyugodt és bizakodó' volt. Nem féltette a maga 
Lilikéjét. A leányzó csakugyan nem halt meg, 
és most teljes erőben ébred fel álmából. Sik 
Rezső, Malomszegi báró jóhumoru kreálója 

vezeti a próbákat. Péchy Erzsi, a bájos Lili 
erősen lesülve és egy kicsit meghízva — jól 
illik néki — érkezett meg Zamárdiból. Vigh 
Manci egy egészséges kis faluban itta a tejet 
és ette a rántott csirkét. Neki legjobban telt a 
kommün, mert egész ideje alatt egyszer sem 
játszott. Galetta Ferenc Keszthelyen és a Balaton-
partján tördelte a női sziveket, Sarkady Aladár 
a Duna partján a palatínus épület előtt elhúzódó 
lidón üdült, Sziklay Jenő Siófokon mulatott, 
Faludi Sándor igazgató egy osztrák fürdőhelyen 
töltött néhány hetet és most mind ismét együtt 
vannak és mindnek örül a közönség és megint 
dúdolhatja színészekkel, zenészekkel együtt: 
— Szellő szárnyán, szállj ide, repülj felém .., 

<S> 

BERCZIK ÁRPÁD f 

Az irodalom halottai 
a neve színpadokon, fáradhatatlan volt, 
ötletes és tiszta szándékú író. Még a 
legutóbbi években is dolgozott, utolsó 
színpadi munkáját, Az udvari tanácsost 
a Vígszínház mutatta be. Gajáry Ödön 
publicisztikai tevéksnységét a szabad-
elvű párt eszméinek szfentelte. Bizal-
masa és segítőtársa volt Tisza Istvánnak, 
akinek a közreműködésével alapította Az 
Újságot. Kiváló tevékenysége elísmeré-
seül a főrendiház tagjává nevezték ki. 

GAJÁRY ÖDÖN f 

A terror hónapjai alatt még a halot-
takat megillető hagyományos tisztelet-
nek is el kellett sikkadnia. Hangtalanul, 
észrevétlenül távoztak el olyan általá-
nosan ismert s értékelt művészek is, 
mint Gajáry Ödön Az Újság főszer-
kesztője és Bérezik Árpád a nyolc-
vanas-kilencvenes évek egyik legnép-
szerűbb színpadi szerzője. Bérezik Ár-
pád sikerekben gazdag pályát futott 
be, korai ifjúságától kezdve szerepelt 



SZÍNHÁZI FI LET 29 

A Revü szinh 
Az uj szezon uj operett színházzal 

gazdagította a színházi világot. A Revü 
színház (Kristály palota) helyiségét 
Wertheimer Elemér igazgató teljesen 
szinházszerüvé alakította át, kényelmes 
zsölyéket helyeztetett a földszinti asztal-
sorok helyébe. A szinpad is tökélete-
sen át lett konstruálva s igy minden-
képen méltó keretek között kezdheti 
meg vendégjátékát az a kitűnő össze-
tételű operett társulat, melyet Bródy 
István még a nyár folyamán szerve-
zett meg, s amelyet most a Revü szín-
ház szerencsés kézzel leszerződtetett. 

Az uj operettszínház a legjobb auspi-
ciumokkal kezdi meg szereplését. Bródy 
Istvánnak ugyanis sikerült megszerezni 
a Hejehuja báró előadásának jogát s 
ezzel a világsikerű nagyszerű operettel 
kezdi meg előadását a kitűnő operett 
társulat az ujjá épitett Revü színházban. 
A Hejehuja báróhoz szenzációs uj disz-

iz uj szezonja 
letek is készültek, melyeket Kálmán 
Lajos, a szinház titkára tervezett. Az 
operett főszereplői : Balogh Böske, So-
mogyi Nusi Magaziner Böske, Tarnay 
Leona, Horthy Sándor, Kabos, Gallay, 
Simonyi, Kubinyi. Karmester : Barna 
Izsó. Az operett társulat vendégjátékát 
szeptember 6-án kezdi meg, terv sze-
rint az egyes főszerepekben állandóan 
föllépnek a főváros ismertebb operett 
művészei. Nagy érdeklődésre tarthat 
számot az is, hogy az operett kereté-
ben, de az operetten kívül is nagy-
hatású varieté számokat is szándékozik 
előadatni az igazgatóság. A Hejehuja 
báró után e kitűnő Ascher operettel 
párhuzamosan a Newyork szépe kerül 
bemutatásra. E két operetten kivül 
több elsőrangú operett és revü be-
mutatását vette tervbe a Revü szinház, 
amelynek ezt a művészi vállalkozását 
már előre igen nagy érdeklődés kiséri. 

Balatonfüredi pihenő 
Balról jobbra a második Lábass Juci, a harmadik Rátkai Márton és hatodik Solti Hermin 
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A baritonénekesek szerepköre ugy viszonylik a tenoris-
tákéhoz, mint a zongora irodalma a gordonkáéhoz. A 
tenorista az univerzális énekes, minden operában jut számára 
vezetőszerep, baritonhangra csak kevés vezetőszerep Íródott, 
a túlnyomó része csak mellékes, másodrendű szerep a 
tenoré mellett. Ha egy baritonistát megkérdezünk, melyik 
az a szerep, amit legszívesebben énekel, a válasz rendesen 
három híres színpadi figura között variálódik: Don Juan, 
Hans Sachs és Rigoletto. A világosabb, magasabb bariton 
hangok tulajdonosainak Don Juan-t énekelni minden vágyuk, 
álmuk, a sötét, mélyhargu baritonisták minden ambíciója 
Hans Sachs vagy Rigoletto parádés szerepeiben kulminá-
lódik. Ezek par excellence baritonszerepek, vezetők, domi-
nálóak, hiresek és még a tenor-
szerep is háttérbe szorul mellet-
tük Bármilyen szép és nagy-
szerű Walter Stolzing pártija 
„A mesterdalnokokban", Hans 
Sachs mégis csak a főalakja 
Wagner e nagyszerű operájá-
nak és akármilyen bravúrosan 
is irta meg Verdi a mantuai 
herceg áriéit, Rigoletto sötét, 
komoly baritonja uralkodik ele-
jétől végig ebben az operában. 
E nagyszabású baritonszerepek 
mellett vannak természetesen 

Saljapinj Feodor 

Rózsa S. Lajos 

igen fontosak és nehezek, 
amelyekben azonban az éne- -

kesnek meg kell osztania a 
dicsőséget a tenoristával' 
mint pl. Escamillonak Don 
Jóséval, Mefkztonak Faust-
tal, Scarpipoak Mario Cava-
radossival. 

A baritonhang, mely egye-
síti magéban a basszus te-
kintélyét, erejét és a tenor 
fényét, csillogását, a leg-
szebb és leggyakoribb férfi-
hang, de mindamellett ép 

Feinhals Frigyes 0 i y kevés az igazán kifogás-
talan baritonénekes, mint a 

milyen ritka a makulátlan tsnorhang. A leghíresebb bari-
tonista ma az orosz Sal/apin Feodor Ivanovics, a párisi, 
londoni, montekarlói operák világhírű vendégénekese, kinek 
fellépti dijai meghaladják még Carusoét is. Saljapin mint 
egész fiatal ember minden különösebb előképzettség nélkül 
Ufában, operettszinpadon kezdte meg pályafutását. Innen 
egy vándor színtársulathoz került, mellyel eljutott Tifliszbe, 
ahol több éves színpadi gyakorlat után rendszeres ének-
leckéket vett. Mint képzett énekes került azután Pétervárra, 
majd Moszkvába, hol immár tiz év óta működik. Erőteljes 
és mégis lágy orgánuma, páratlan színjátszói képessége 
tették híressé, később pedig, mikor nyugati metropolisok 
színpadjain mint vendég fellépett, világhírűvé. Az orosz 
forradalom kitörésekor Saljapinnak hatvanezer rubel évi 
fizetése volt Moszkvában. 

BARITONISTÁK 
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Ritka nagy intelligenciájú, erős muzsikélisu művész, 
kinek Rigolettója. Hamletje a legnagyszerűbb énekesi 
produkció. Az ö vendégjátékain történt meg, amire 
még nem volt példa, hogy Hamlet nagy bordalát a 
leeresztett függöny előtt, kivilágított nézőtér mellett 
meg kellett ismételnie. 

A német bariton-hírességek főleg Wagner-szerepek-
ben parádéznak. Hans Sachs nemes, bölcs operai 
alakjától a pesti szinházbajárók lelkében szinte el-
választhatatlan Feinhals Frigyes, a nagyszerű mün-
cheni énekes művészete Ezt a szerepet, mint ismere-
tes, nem elég énekelni tudni. A játék, a színpadi 
deklamáció talán egyetlen wagneri szerepben sem 
olyan fontos, mint Hans Sachséban. A suszter-poé-
tának mélységes, becsületes, filozófiáját Feinhalsnál 
szebben, jobban, világosabban aligha játszotta meg 
énekes és a többiek, kik ma ezt a szerepet éneklik, 
isinte kivétel nélkül többé-kevésbé jól másolják az 

ő páratlan alakítását. 
Nagyszabású produk-
ciója Feinhalsnak Don 
Jüanja is, de ha „A 
mesterdalnokok" - ban 
lép lel, határta'an el-
kesedés ünnepli ma is, 
amikor hangjának fé-
nye, színe, kissé meg 
fakult már. Feinhals 
méltó vetélytársa Mün-
chenben Bender Pál, 
aki nálunk eddig még 
csak hangversenyte-
remben lépett fel és 
Gattermann Theodor, 
a hamburgi városiszin-
ház tagja, kit már szín 
padon. ishallottunk. 

Szemere Árpád 

Budapestre még riem került el Sal-
japin, bár többször szó volt mér ven-
dégjátékéról, hires honfitársa, Bakla-
nolf György azonban régi jó ismerőse 
a pesti közönségnek. A fiatal orosz 
baritonista gyakran vendégszerepelt 
nálunk az Operaházban és a Népoperá-
ban. A háborúban katonai szolgálatot 
teljesített, a lapok több izben holt 
hírét hozták, de Baklanoff, mint végül 
kétséget kizáróan kiderült, nem esy t 
el, csak súlyosan megsebesült az egyik 
nagy csatéban és sebeiből g y ó g y u l v a , 

a pétervári Mária-Színház tagja lett, Szende Ferenc 
hol ma is működik. 

Az olasz operaszinpad, mely ontja a tenoristákat, a leoujabb idők-
ben két hires tenoristát juttatott el hozzánk. Az egyik a nagyszerű 
Borghese Viglione, aki akkor járt első izben nálunk, mikor néhai 
Takáts Mihály „A nyugat lánya" bemutatója előtt megbetegedett és a 
seiiff szerepére hirtelen vendégénekest kellett szerződtetni. Borghese 
Triesztből jött a zavarbs jutott 0 | erahéz segítségére és pompás hang-
iával, fölényes, nagy inteligenciáju játékával rendkívüli sikert aratott. 
Borghese azután más szerepekben is fellépett nálunk, majd a Nép-
operában a Vigna-féle staggioneval Scarpia, Hamlet, Rigoletto és 
más szerepekben tette emlékezetessé nevét. A másik nagyszabású 
baritonénekes Titta Ruffo, aki szintén gyakran járt nálunk és ugy az 
Operaházban, mint a Népoperában felejthetlen alakításokat produkált. Dalnoki Viktor 



32 S Z Í N H Á Z I t.\T.T 

Méltón illeszkednek ebbe a nemzetközi felsorolásba a 
magyar baritonisták is, akik közt nem egy bátran veheti 
fel a versenyt a külföldi hírességekkel. Rózsa S. Lajos, a 
magyar Hans Sachs, a budapesti Operaház nagyszerű 
Escamilloja, Scarpiája, Rigolettoja, hangjával, énekművé-
szetével bármely nagy európai operaszínpadon megállná 
helyét. 

Organumának imponáló ereje mellett csodálatos meleg-
sége van, mely megkapja a hallgató szivét és bársonyos 
zengésével betölti a színházat. Valamivel világosabb, éle-
sebben csengő bariton a Szemere Árpádé, ezé a fáradhatat-
lanul szorgalmas, kiváló énekesé, aki Don Juan exponált 
szerepében a hires Mozart-opera legutóbbi reprizén aratta 
legnagyobb sikerét. Szemere a legtöbb szerepet éneklő 
magyar baritonista, aki ép oly szívesen tanul be uj szere-
pet, mint amilyen lelkes szeretettel énekli a régieket. 
Dr. Dalnoki Viktor nemcsak mint baritonénekes, de általá-
nosságban is egyik legsokoldalúbb tagja az Operaháznak. 
Eltekintve attól, hogy a doktori cim nála valóban doktort 
jelent, a diplomának meg-
felelő hivatását énekesi 
mivolta mellett is állan-
dóan gyakorolja. Fog-
orvos, még' pedig nagyon 
jónevü e téren is, sőt a 
háború tartama alatt egy 
hadikórházat is vezetett. 
A fogorvosi működést 
folytató jeles énekes nem 
egy jóízű éle és adoma 
hőse az Operaházban, de 
Dalnoki kamatostól adja 
vissza kollégáinak a köl-
csönt : ő az Operaház 
örökös enfant terrible-je 
es kedves ötleteivel, min-

Farkas Sándor 

Bender Pál 
! 

dig jóizü humorával a tréfák^ 
nagymestere az egész szín-
házban. A kitűnő magyar 
Beckmesser hangja erő és 
terjedelem tekintetében talán 
nem vetélkedik a magyar 
Hans Sachséval, de a hang 
fogyatékosságait, tiszta fém-
jét pótolja és feledteti nála 
a rendkívül nagy muzsikali-
tás, a pompás színészi rutin 
és a kiváló intelligencia. 
Végül le kell lepleznünk Dal-
nokit más szereplésban is : 
régebben irodalommal is fog' 

Baklanclf lalkozott és nem egy jóizü 

darabnak maradt szerzője. 
Kiváló tehetségű színész-énekes az Opera-házban Szende 

Ferenc is, aki vidéki szerződtetései alatt majdnem minden neve-
zetes bariton-szerepet elénekelt, de ha kellett, dirigélt is 
operákat. így azután a kisujjában van az egész operairodalom 
és ha történetesen nem volna kitűnő énekes, elsőrendű rendező 
és játékmester lehetne. Leghíresebb alakítása Ochs von Ler-
chenau „A rózsalovag"-ban, de pompás Mefisztó szerepében 
is és kitűnő Leporello Szemere Don Jüanja mellett. A fiatalabb 
gárda tagja az Operaházban Farkas Sándor, aki Kolozsvárról 
került néhány évvel ezelőtt hozzánk. Kellemeshangu, rutinos, 
nagyon jól használható énekes, aki a Bajazzókban, majd leg-
utóbb „A windsori vig asszonyok"-ban jelentős szépsi kereket 
aratott. Cserna Andor. 
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Anagrammák 
Kegyetlen, unalmas gondolatnélküliséggel 

sulyosodott március huszonegyedike óta a dik-
tatúra a sajtóra. A bolsevikiek cenzúrája kér-
lelhetetlenségben messze meghaladó minden 
cenzúrát. A Bach-korszak és a nagy háború 
cenzorai valóban tájékozatlan iskolásgyerekek 
voltak a bolseviki cenzorhoz képest, aki hallat-
lan raffinériával gyomlált nemcsak a sorokban, 
hanem a sorok közt is. Amig a diktatúra tar-
tott, nem lehetett irni. Üldözték — és valóban 
nem válogatós eszközökkel — a gondolatot és 
az ötletet is. Ebben nem voltak ujak. Ezek a 
kis zsarnok táborok, akik mindenben könyv, 
előirás, recipe szerint dolgoztak, valahol azt 
olvasták, hogy a francia rémuralom kormánya 
'miként üldözte a tréfát, az ötletet, a szelle-
mességet. Nem takarékoskodtak hát ők sem 
az ötletesség, a jókedv üldözésével. Aki mosoly-
gott, az ellenforradalmár volt. 

Ez a lap, a Színházi Elet, amely a régi világ-
kan kii tükre volt a szines, kedves, ötletes 
művészvilágnak, levegő és látszat nélkül élt a 
«liktatura kemény napjaiban. Kedves rovatain-
kat, amelyek (hiszen mindig az eleven élettel 
voltak vonatkozásban) természetes, hogy nem 
tudtak beleilleszkedni az elméletek savanyu 
egyhangúságába, elnyomta, agyoncenzurázta 

„szürke terror". Amit az ő keserves ural-
kodásuk heteiben irtunk, nem a mienk volt. A 
szavunk nem a mi szavunk, a gondolatunk 
nem a mi gondolatunk. Ólmosan súlyos, ól-
mosan szürke kényszer alatt dolgoztunk. A lap 
minden sorában kényszer hitvallást kellett 
tennünk arról, amiben nem hittünk. 

Ha most közölni akarnánk azt, amit a Szín-
házi Elet-bői kicenzuráztak, külön vaskos köte-
tet kellene kiadnunk. „Dikfaturaalbum" cimen. 
Nem tesszük. Velünk együtt a publikum sem 
emlékszik szívesen a rémület és az unalom 
heteire. Mégis leközlünk egy pár ötletet, nem 
is a mienket, hanem a közönségét. Amig a 
diktatúra tartott, a közönség csak ugy küldte 
nozzánk a csúfolódó anagrammákat, a nép-
biztosok neveinek betűiből közölt gunyós össze-
tételű szavakat. Az Anagrammák rovat volt az 
gazi „ellenforradalmi" rovat. A bolseviki cen-
sura kegyetlenül pusztított benne. A legjobb 
átleteket gyilkolta le. Mind most már nem 
ehet megmenteni. De a sok közül eltettük 
nagunknak a legpregnánsabbakat és a Színházi 
Siet szerkesztősége pótlólag az „Anagramma 
Társaság" tagjai közé iktatja. 

99. „Névtelen burzsuj" álnéven jelentkező 
budapesti lakost a következő anagrammák 
alapján : 
Kun Béla — Búnak él 
Kun Béla — Bukna el 
Kun Béla — Be unlak 
Garbai — Rabiga 

100. Margittai Artúrt az alábbi ötletes betü-
játékokért : 
Garbai Sándor — S ronda rabiga 
Kun Béla — Nu I balek ? 
Kun Béla — Buknál-e ? 
Kun Béla — Na ! békül ? 
Szamuelly Tibor — Mily rabló tusz 
Ágoston Péter — Teste ropogna 
Garbai Sándor — Siró gárdában 

101. „Rablánc" álnéven jelentkező budapesti 
lakost a következő pályázata révén: 
Landler Jenő — Eljön a rend ! L. 
Lengyel Gyula — Lengj el! Alugy! 
Szamuelly Tibor — Mulj el Ï Bitóra ! Sz. 
Pogány József — Jasz I Egy pofon . . . 

102. Koppányi Tivadar budapesti lakost az 
alábbi anagrammák alapján : 

Fenyvesi Emil — Ei, enyves film 
Bánhidy Ilona — Oly I Indián hab 
Pósa Lajos — Pasa jósol 
Lendvai Lola — Lila len odva 

103. Wéber Elemért (Fadrusz-utca 5.) a kö-
vetkező anagrammákért : 
Bíró Lajos — Sóba jól ir 
Boross Endre — Borsos e rend 
Kóbor Tamás — Rabotok más 
Szép Ernő — Nép ! Ez sör ? 
Szép Ernő — Ne e szörp. 

104. Hecziler Emil budapesti lakost az alábbi 
p4yázata révén : 
Kosári Emmi — íme a sok rim 
Kosári Emmi — Római misék 
Kosári Emmi — Ma ime sirok 
Kosári Emmi — Ma érik a som 

105. Epstein Bélát (Király-utca 42.) a követ-
kező négy betüjátékért : 
Beregi Oszkár — B. Kosáry rezeg 
Beregi Oszkár — Siró zergebak 
Rátkai Márton — Tatár kormány 
Rátkai Márton — Már korán itat 

106. Erdős István tanítót (Pesthidegkut) a 
következő anagrammák alapján : 
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ElsőMagyar Általános 
Anagramma Társaság — Sós a mama metsző 

agyara ? Talán sárgát 
rágnál ? 

Szinházi Elet — Esztim zihál-e? 
Hardy Mária — írjad hamar 

107. Wagner Margit budapesti lakost az 
alábbi pályázatáért ; 
Deszmond Olga — De mond, szolga ! 
Kertész Dezső — Tesz, de késő ! 
Makai Margit — Mit akar ? amig . . . 

108. Zöldy Kriszta budapesti lakost a követ-
kező tetüjátékok alapján : 
Lót IIa — Lila tó 
Intim Pista — Tapsi mit int ? 
Rétkai Márton — Torna ma ritka 
Bayor Gizi — ízig orbaj 
Németh Juliska — Lement a kis juh 

IC9. Steiner Hedyt (Huszár-utca 8.) az alábbi 
betüjátékaiért : 
László Imre — Rémi-szálló 
Szabó Gábor — Szoba bogár 
Pártos Jenő — Ej, páros nőt 

HO. Csik Zoltánná jákóhalmaí lakost a kö-
vetkező külön dicséretet is érdemlő anagram-
mákért : 
Szép Ernő — Seprőzné ? 
Kálnoki Izor — No izlik a rák ? 
Törzs Jenő — Őszinte őr 
Szomaházy István — Ám házas viszonyt 
Buttykay Ákosné — Ó, a némák ismerik a 

Kosáry Emma bútykosát 
Váradi Aranka — A vad kanárira 
Váredi Aranka — Arra van a diák 
Tarján Vilmos — Ma tilos várni 
Koséri Emmi — Mikes iró ma ? 
Mészáros Giza — Szagos ám, érzi ? 
Mészáros Giza — És mi az ország? 
Mészáros Giza — Régi szó : mázsa 
Mészáros Giza — Ez ám igaz sors 
Rózsahegyi Kálmán — Na halász, im egy rák 

R ózsahegyi Kálmán — Nem házal, ki gyáros 
R ózsahegyi Kálmán — Lina hegymászó, kér 
Erődi Jenő — Jön ide őr ? 
Rátkai Márton — Korán ittam rá 

111. Gulyás Rózsit az alábbi három anag-
rammáért : 
Pásztor Béla — Paraszt ló, eb 
Várkonyi Mihály — Vili, hi a kormány 

H omoky Paula — A komoly puha 
112. Mády Zsigmond budapesti lakost a 

következő betüjátékok beküldéséért : 
Bal assa Emil — A mi lesz ? s a bál ? 

Szenes Andor — Nőd eszén sár 
Magass Béla — Lábmassage 
Sugár Károly — Kár oly rúgás 

113. Szintay Terit (Budapest) azzal a felté-
tellel, hogy alábbiakhoz legalább még egy 
elfogadható anagrammát pótlólag beküld : 
Asztalos Mária — Siralmas azóta 
Kasics Eszter — S csak szereti 

114. Ugyancsak azzal a feltétellel iktatta 
sorába az Anagramma Társaság Sárvay Ernő 
budapesti lakost, a következő két betüjáték 
beküldőjét is : 
Csathó Gitta — Hó I itt a csiga 
Rózsahegyi Kálmán — Igyál néha k. rózsám 

115. Biró Zsuzsát (Kispest) az alábbi anag-
rammákért : 
Jókai Mór — Mai kor jó ? 
Latabár Árpád — Tálba pár dara 
Tanay Frigyes — S a Gyafi nyert 

116. Külön dicsérettel vette fel a társaság 
tagjai sorába Bankfiu álnéven jelentkező buda-
pesti lakost, aki az alábbi sikerült pályázatot* 
küldte be : 
Asta Nielsen — S a néni sétál 
Dezső Alajos — Jó, ő se szalad 
Falus Elek — Fele lukas 
Gerő Erzsi — Őszi rege 
Törzs Jenő — Jó sört néz 
Heltai Jenő — Ihlet a nője 
Hunyadi Sándor — Dus hadi nyáron 
Karinthy Frigyes — Khafrit siri inge 
Kerényi Gabi — Irén egy bika 
Kosztolányi Dezső — Sok hány ősét izzód 
Lázár Oszkár — Káros láz ráz 

117. Forgó Lilly színésznőt, aki Maeterlink 
nevéből készítette az alábkövetkező anagram-
mákat : 

— Remek latin 
— Intelek már 
— Ma irt Lenke 
— Merkantile 

118. Sándor Macát (Kalocsa) az alábbi pá-
lyázata alapján : 
Hubay Jenő — Hej ! ön buja 
Palló Imre — Maró pille 
Törzs Jenő — Sire öntöz 

119. Neufeld Etust (Béla király-ut 49.) a kö-
vetkező sikerült betüjátékai révén : 
Ady — Ida 
Bajza — Az baj ! 
Csokonay — A női csók 
Odry Árpád — Párod riad 
Rózsahegyi Kálmán — Hegyi rózsán almák 
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120. „Zug-lói" álnéven jelentkező pályázót 
az alábbi anagrammákért : 
Dénes Jenő — Édesen jön 
Dénes Jenő — Ede jön. S én ? 
Fekete Lili — Kefe illeti 

121. Ny. K. miskolci előfizetőt a következő 
betüjátékok alapján : 
Lóth IIa — Ital, hol ? 
Törzs Jenő — Rőt zseni ő 
Incze Sándor — Ne ronda ! Siez I 
Szenes Béla —• És béna lesz 
Szenes Andor — Szendén a sor 

122. Illés Istvánt (Ráday utca 14.) az alábbi 
anagiammákért : 
Beregi Oszkár — Izgó sebre kár 
Máca János s. k. — A „Ma" cinkossá 
Kahána Mózes — Ah ! na ez má sok 

125. Lefkovits Ilona budapesti lakost a kö-
vetkező betüjátékok beküldéséért : 
Kertész Dezső — 0 kér, szed szét 
Deák Flóra — A fél karod 
Hajó Sándor — Hajdan orsó 

124. Kovács Károlyt (Tolnanémedi) az alábbi 
pályázatáért : 
Szép Ernő — Eprész nő 
Oláh Gábor — Ág-, bor, háló 
Sajó Géza — S az a jó ég 

125. Mednyúnszky Máriát azzal a feltétellel^ 
hogy legalább még- egy elfogadható anagram-
mát julius 24-éig beküld : 
Jókai Mór — Ima jókor 
Fedák Sári — Farkas ide 

126. Ugyancsak ezzel a feltétellel vette fel 
az Anagramma Társaság tagjai sorába Nagy 
Zsenit (Győr) az alábbi betüjáték beküldőjét is : 
Szomory Dezső — Mózes zsidó őr 
Chopin — Pichon 

127. Alpár László budapesti lakost, oki 
Shakespeare nevéből készítette a következő 
négy sikerült anagrammét 

— Ah, e rèpke sas ! 
— És ha Pékár se ? 
— Kapar és éhes 
— E has epés, kár. 

12?. Sz. Árpád borsodi lakost az alábbi 
betű átékok révén : 

• Dutl a Ákos — Tudákoska 
Hatvany Lajos — A hívatlan jós 
Gáb ir Andor — Orrán bagód 

12!). Zsizsi álnéven jelentkező budapesti lakost 
a kö vetkező anagrammákért : 
Sziki ïi Jenő — Szilaj nők, ej 
Vért is — Sér tw 
Sziki ïi Jenő — Szilaj kenői 
Inez« Sándor — Sic, no ne rázd! 
Heltt i Jenő — Ön lejt, ejha ! 

Az ínkivül külön dicséretet szavazott az 
Anaf ramma Társaság igazgatósága Myl álné-
ven már felvett tagjának, aki a következő 
anagrammákat küldte még be : 
Pálmai Ilka — Aj, kalimpál 
Gáspár Antal — Páratlanság 
Buttykai Ákos — Sok buja titka 
Nyarai Antal — A lantja árny 
Harmos Ilona — Siralom hona 
Sámson Mária — Mér más anyós 
Nagy Endre — Na, ridegen 
Hugó Viktor — Vihogó trük Türk 
Mészáros Giza — E sorszám igaz 
Angelo — Na, gól-e 

130. Deutsch Andrást (Tápióbicske) azzal a 
feltétellel, hogy alábbi küldeményét legalább 
még egy elfogadható anagrammával kiegészíti : 
Szomaházy István — A zsivány mást hoz 
Lakatos László — A ló sokat száll 

131. Bán Böske budapesti lakost a következő 
anagrammák alapján : 
Bázár Gitta — Bár itt a gáz 
Dezső Alajos — Az ős adós jel 
Vértes Marcell — Mért csal vele R. ? 
Szirmai — Mi az ? Sir ? 
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GQOTESZU EGY FELVONÁSBAN 

mAPJtUL CZINNEQ, FOQDITOTTJf -.QMMSß EMlùl\^ 

Játsszák a fasor kabaréban. Az előadás joga egyedül Dr. Marton Sándor ügynökségénél 
szerezhető meg. Minden jog fentartva. 

SZEMELYEK: 
Henry de Maitrenjen, színházigazgató 
Lubia Michelshon, színésznő 
Dr. Wimmhölzl, dramaturg 

1. jelenet. Lubia Michelshon, Kleinmut báró. Szolga 
Báró. Meddig kell várnunk ? 
Szolga. Ugy tudom, félórán belül okvetlenül 

itt lesz az igazgató ur. 
Báró. Köszönöm. (Pénzt csúsztat a kezébe.) 
Szolga. (El.) 

2. jelenet. Lubia. Báró. 
Lubia. Te most elmehetsz. 
Báró. Nem maradhatnék itt ? 
Lubia. Olyan fehér vagy. 
Báró. Érted reszketek. Te, azaz ember acél-

ból van. 
Lubia. Egy nyim-nyám emberke előtt ját-

szani nem is volna izgató. De most tűnj el ! 
Báró. Kérlek, engedj itt maradnom. Ezt az 

érőmet engedd meg nekem. Három év óta 
éjjel-nappal csak a munkának élsz és én ugy 
álltam itt mindig melletted, mint egy szerzetes. 

Lubia. Talán kevesled ? Hálátlan vagy ! 
Akkor ne kerülj többé a szemem elé 1 Külön-
ben sem kellesz már. 

Báró. Tudom. Lubia, tudom, te megenged-
ted, hogy melletted legyek. Olyan s; vesen 
és boldogan áldoztam életemet érted éo mű-
vészetedért. Hiszen nagyon boldog vagyok. 
Három évvel ezelőtt, mikor Szentpétervárról 
jöttél, alig tudtál öt szót a mi nyelvünkön 
és most . . . Ochsenptaff tanár ma ismét azt 
Mondta nekem, hogy zsebre teszed az összes 
színésznőket. 

Lubia. Ochsenpfaff tanár egy szürke szamár; 
síit ért ő az én művészetemhez! Beszéltél 
Stuckmannal ? 

Báró. Azt egészen megőrjítetted. Miattad 
szakított a Dahl kisasszonnyal. Valóban mér-
sékelhetnéd magad egy kissé. Ugy játszol a 
férfiakkal, mintha valamennyien bábuk vol-
nának. 

Lubia. Csak táncoljanak . . . Aki azt akarja, 
hogy én szóba álljak vele, annak nem szabad 
olcsó kis színházi csőcselékhez leereszkednie. 

Báró. Hihetetlenül erős vagy. Csodállak ! 
Lubia. Dahl kisasszony lemondta az előadást? 
Báró. (Közönnyel.) Nem tudom. 
Lubia. Te se törődsz semmivel ! Most tűnj el, 
Báró. Nem ! Itt maradok, jogom van . . . 
Lubia. Ó Monsieur, ha ezen a hangon kezdi, 

akkor nincs több mondani valónk egymás-
nak. Te, talán megbántad ? Drágák voltak a 
tanulmányaim. Nemde ? Pfuj 1 Közönséges 
vagy ! Takarodj a szemem elől, nem kellesz 
többéi Adieu. 

Stuckmann, iró 
Kleinmut báró 
Szolga 

Történik az igazgató dolgozószobájában. 
Báró (kitörve). Hát most már igazán torkig 

vagyok ! Három év óta egyebet se teszek, 
csak vigyázok, hogy az ut, amelyen jársz, 
puha és sima legyen. Es cserébe ezért három 
év óta nem kapok tőled egyebet, csak ezt a 
szót, hogy „menj, menj és menj", iszen én 
is ember vagyok ! 

Lubia. (Anélkül, hogy szavaira reagálna.) Ez 
a kapocs itt kinyílt; kérlek, légy szives, kap-
csold be... 

Báró. (Összeszorított tagokkal a háta mögé 
áll és megigazítja a kapcsot. Aztán, mintha 
teljesen kibékült volna, boldogan nézi a nőt.,) 
Lubia, milyen szép vagy, milyen szép. 

Lubia. Apropos ! (Muffjából egy összehajto-
gatott számlát vesz elő és odanyújtja.) Ezt a 
számlát is mindjárt elintezhetnéd. Az ilyes-
mit szeretem rögtön rendezni, mert addig 
olyan idegenül érzem magam benne. (Egy 
mozdulattal jelzi, hogy a ruhában.) 

Báró. Hiszen ez nem sürgős, nem kel! azonnal 
Lubia. (Hideg en.) Kérlek . . akkor csak hadd. 

(Visszaakarja venni a számlát.) 
Báró. (Nem adja vissza, hanem rászánja 

magát, hogy elmegy.) Ha neked annyira fon-
tos . . . (Kezet csókol.) 

Lubia. Ha akarod, egy óra múlva itt lenn 
megvárhatsz. (Megsimogatja a fejét.) Es légy 
okos, kis szamaram . . . (Nagyon kedvesen.) 
Hiszen végül mégis csak neked köszönhetem, 
hogy most itt vagyok. 

Báró. (Hálásan rá néz, még egyszer meg-
csókolja a kezét és megy és az ajtóban :) 
Lenn megvárlak. (EL) 

3. jelenet. Lubia, szolga. 
Szolga. (Jön.) Csak arra szeretném . . . 
Lubia. Nem tudja véletlenül, hogy Dahl 

kisasszony játszik-e ma este ? 
Szolga. Azt hiszem nagyságos asszonyom, 

hogy lemondta az előadást. 
Lubia. (Megelégedett mosollyal.) Kár. 
Szolga. Csak arra szeretném kérni a nagy-

ságos asszonyt, hogy ha talán inkább a váró-
szalonban foglalna helyet. 

Lubia. Van itt külön várószalon? 
Szolga. Van, nagyságos asszonyom. Főleg 

a költők részére, neuogy az előszoba egészen 
zsúfolt legyen. (Egy baloldali ajtóhoz kiséri.) 

Lubia. (Az ajtóban.) Ugye, majd lesz szives 
hivni, amint az igazgató ur egyedül lesz ? (Be.) 

Szolga. Parancsára nagyságos asszonyom. 
(Jobbra el.) 
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4. jelenei. 
Dr. Wimmhölzl és Stuckmann. (A középen jönnek.) 

Wimmhölzl. Hogy ebből micsoda botrány 
lesz ! 

Stuckmann. Magam is nagyon sajnálom 
kedves doktor, de hát mit tehetek én itt? 

Wimmhölzl. Most mit csináljunk ? 
Stuckmann. Már nem mehetett tovább. Egy-

szer csak be kellet fejezni. 
Wimmhölzl. Csak tudnám, hogy most mit 

csináljunk ? 
Stuckmann. Képzelheti, milyen kinos volt 

megmondanom néki . . . 
Wimmhölzl. Csak tudnám . . . 
Stuckmann. Tulajdonképen mivel indokolja ? 
Wimmhölzl. Egyszerűen azt irja . . , Külön' 

ben itt van, olvassa el. 
Stuckmann. (Olvas.) „Szörnyen beteg va -

gyok. Hogy mi bajom van, nem tudom. Ha 
akarja, elküldheti hozzám a színházi orvost". 

Wimmhölzl. Na mit szól ehhez? 
Stuckmann. Ha, ha, ha, szörnyen beteg ! 
Wimmhölzl. Tudja, az a legkellemetlenebb, 

hogy egyáltalában nincsen a műsoron olyan 
darabunk, amelyben neki ne volna szerepe. 
A Bonn beteg. Az valóban beteg. És az ön 
darabja, a „Szatir bábuja" fényesen beütött. 
Átkozott dolog. Hogy a világot az asszonyok 
szeszélye kormányozza. 

Stuckmann. Régi nóta ez, kidvesem. Ember 
tervez, asszony végez. 

Wunmhilzl. No de az igazgató majd talál 
valami módot. 

Stuckmann. Ugyan mit csinálhat ilyen 
esetben ? 

Wimmhölzl. Azt csak bizza rá. 
Stuckmann. Ordítani fog, felrúg néhány szé' 

ket, de különben ? . . . Hogy ezt mért nem 
üti meg egyszer a guta ! Egész napja csupa 
izgalom és bosszúság . . . 

Wimmhölzl. Bosszúság! Ha, ha, ha, akkor 
rosszul ismeri öt. Sokkal okosabb. Örökösen 
csak vaktöltéssel lövöldöz. Higyje el, ezen 
semmi sem valódi : egy szó, egy tekintet, egy 
mozdulat, egy lépés, egy érzés, semmi sem 
valódi. Örökösen tükör előtt él, játszik ön-
magának, az élet az ő részére csak komédia 
és ő a legnagyszerűbb, legnagyobb színész, 
aki valaha létezett és mint a sátán, nevet a 
halandó emberek őrült tusakodásán és kicsi-
nyes szenvedélyein valamennyit becsapja, mert 
kivül áll mindenen. És ezért tartja vala-
mennyiüket a kezében. 

Stuckmann. Azt hiszem, maga egészen hamis 
szemüvegen néz, képzelödés az egész. Nem 
szabadna egy embert annyira túlbecsülni. 

Wimmhölzl. Mellette szinte törpének érzem 
magam. Ugy hallom, már jön is. 

Stuckmann. Most meglátja, hogy ez egyszer 
bennmarad a hínárban. 

Wimmhölzl. Fogadjunk, hogy kimászik. 
5. jelenet. 

Igazgató, szolga, előbbiek. 
Igazgató. (Körülbelül 40 éves, nagyon ele-

gáns, egyéni Ízléssel öltözködve. Különösen 
előkelő megjelenés. Outriert viselkedése a 

pozőrnek, vagy a nagystilüségnek benyomá-
sát kelti.) Ó, jónapot kedves Shuchmann na-
gyon, nagyon örülök, hogy egyszer megint 
tisztelhetem. Jónapot doktor. 

Szolga. (Elveszi tőle a kabátot, kalapot és 
botot ) Parancsol még valamit igazgató ur ? 
(Nem kap választ, mire el.) 

Igazgató. Nos, mit szól a „Szatir bábujá"-
hoz ? Megy még legalább százszor. Ezt még 
maga sem álmodta volna. Különben legyen 
hálás a Dahl-nak, kedvesem. Nem kis része 
van a sikerben. Tudja, a közönség szereti az 
ilyen szép nőket a színpadon. És hogyan ját-
szik ? Csupa tüz. Ennyit nem is remélte« 
tőle. Ezt ugyan maga jól befűtötte. Csak igy 
tovább, csak tovább, ha, ha, ha . . . Mi újság 
doktor ? 

Wimmhölzl. Sajnos, igazgató ur . . . DakI 
lemondta az,előadást. (Átadja a levelet.) 

Igazgató. Átkozott dög! . . . Stuckmann ur, 
mért beteg a Dahl ? 

Stuckmann. Igazgató ur, én nem tudom, én... 
Igazgató. De bocsánatot kérek, magának 

csak tudnia kell. 
Stuckmann. Én nagyon sajnálom igazgató 

ur, de . . . 
Igazgató. Stuckmann ur, mért beteg a Dahl ? 

(Sziiet.) 
Wimmhölzl. Stuckmann ur összeveszett vele. 
Igazgató. Mit ? Maga . . . 
Stuckmann. Igen igazgató ur, szakítottunk. 
Igazgató. Mondja hová tette maga az eszét ? 

Hiszen magának szüksége van a Dahlra. 
Stuckmann. Igazgató ur, azt hiszem nem 

vagyok köteles magánügyeimről számot adná. 
Igazgató. Magánügy ? De ha ma este n e * 

tudok előadást tartatni, akkor már nea* 
magánügy, kedvesem. Aki egyszer odaállt a 
nyilvánosság elé, az tűrje el, hogy a magám-
ügye is nyilvános legyen. Itt már nem létez-
nek magánügyek. 

Stuckmann. Hát, ha mindenáron tudni akarja < 
nem szeretem többé. És ezt egyszerűen meg' 
mondtam neki. 

Igazgató. Hát megőrült maga ? Azt mondja 
egy asszonynak, hogy nem szereti ? Hát mi-
lyen asszonyokhoz járt maga iskolába ? Min-
dent megtehet egy nővel : megcsalhatja, szid-
hatja, átkozhatja, megverheti, megkötözheti, 
agyanlőheti, mondhatja neki, hogy ostoba, 
hogy hazudik, hogy becstelen, hogy ugy gyű-
löli, mint a világon senkit, csak azt az egyet 
ne mondja neki, hogy nem szereti. Hát nem 
tudja, hogy ez az egyetlen, amivel egy asz-
szonyt valóban meg lehet sérteni, a mi meg-
semmisít, földhöz sujt egy asszonyt. Ha, ha, 
ő, maga költő . . . Most természetesen már 
csak egy mód van : maga kibékül vele. 

Stuckmann. De kérem igazgató ur . . . 
Igazgató. Még pedig azonnal . . . 
Stuckmann. Igazgató ur, egészen különösnek 

találom . . . 
Igazgató. . . . mert a mai előadást ugyebár 

mindenképen meg kell tartani? Maga tehát 
azonnal kocsiba ül és odamegy. 

Stuckmann. Igazgató ur, ez lehetetlen. 
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Igazgató. Miért? 
Stuckmann. Egy másik nőt szeretek ! 
Igazgató. Ha, ha, ha, ha . . . itt van egy 

asszony, aki magát naggyá, gazdaggá, híressé 
teszi és maga szakit vele, mert egy másikat 
szeret. „Szeret, szeret", milyen buta szó ez. 
Hát nincs magának egyéb gondja, mint ezek 
a bolond asszonyi dolgok?! Nem mondom, 
eszköznek bizonyos célok elérésére meg lehet 
tűrni őket, de csak ugy semmiért . . . hiszen 
csak akadályok ! „Szerelem, szerelem" ! Hát 
nincsenek magának ennél magasabb céljai ? 

Stuckmann. Igazgató ur agy született, hogy 
ilyen dolgok iránt nincs érzéke. 

Igazgató. Ha, ha, ha, a nagy szenvedély ! 
Ettől hagyjátok magatokat lenyűgözni, ennek 
szülitek minden gondolatotokat, ennek áldoz-
zátok céljaitokat, becsületeteket és lelkiisme' 
reteteket, ez után rohanva gázoltok át véren 
és hullákon és lesztek becstelenné és gazem-
berré . . . Különben mindenki tegyen ugy, 
ahogy akar. (Nagyon kedvesen.) Azt hiszem 
egy ostoba asszonyi dolog miatt nem fogunk 
összeveszni. Hiszen barátok vagyunk. Nem ? 
És maga nem fog engem, mint barátját cser-
benhagyni. Egyszerűen elmegy hozzá, meg' 
mondja neki, hogy szereti, szereti és szereti 
minden érzésével, minden gondolatával, az 
összes kezeivel és az összes lábaival, őt sze-
reti, őt, egyedül és örökké. Mondja neki, hogy 
tréfa volt az egész. (Rásegiti a kabátot, kezébe 
nyomja a kalapját és sétapálcáját és mialatt 
beszél, egyre az ajtó felé szorítja.) Mondja 
neki, hogy maga csak . . . De hiszen útköz-
ben kitalálhatja, hogy mit fog neki mondani. 
Üljön az autómba, a kapu előtt áll és aztán 
azonnal jöjjön kérem vissza. Hiszen belátom, 
hogy ez önnek nehezére esik. Holnap, vagy 
holnapután újból összeveszhet vele, de a mai 
elóadást meg kell tartani. Hát legyen olyan 
szives! Viszontlátásra! 

Stuckmann. (El.) 
6. jelenet. 

Igazgató. Wimmhölzl. 
Igazgató. Ha, ha, ha . . . Ilyen idiótát ! Hogy 

ez miért él a világon ! 
Wimmhölz. Igazgató ur, engedjen meg egy 

kérdést : hiszi ön valóban mindazt, amit az 
imént Stuckmann urnák mondott? Például 
azt a dolgot a nagy szenvedélyről ? 

Igazgató. Hinni ? A hit a gyönge emberek 
szükséges képzelődése. Az ember abban hisz 
amiről beszél, de csak mindaddig, amig ki' 
mondja és pedig azért, hogy hatásosan tudja 
kimondani. Valóban igaza senkinek sincs és 
mindenkinek van . . . Különben nincs időnk 
filozofálni. Le kell adnia egy kommünikét 
az esti lapokba. Kezdje ugy : A „Szahi bábu' 
já"-nak szerencsésen megmentett mai elő' 
adása. . . Hiszen maga már tudja hogyan 
gondolom, hogy minden benne legyen és 
semmi, hogy mindent kiolvashassanak belőle, 
anélkül, hogy szavakba legyen foglalva. Jó 
kis szenzáció. 

Wimmhölzl : (Mosolyog.) Értem igazgató ur. 
Igazgató. A fene se törődnék ezzel a Stuck-

mannal, ha mi nem értenénk hozzá, hogyan 
kell ütni a nagy dobot (Telefon csenget, 
Wimmhölzl füléhez veszi a készüléket.) 

Wimmhölzl. Halló . . . Igen . . . És ott ki ? . . . 
hogy megtartjuk-e a mai előadást? (Minden 
kérdés után az igazgatóra néz, aki élénk 
gesztussal jelzi, hogy milyen választ adjon.) 
Természetesen, egész biztosan, magától érte-
tődik ! Hogy Dahl kisasszony játszik-e ? (Igaz-
gató m. f.) Természetesen, magától értetődik ! 
Hogy nem mondta-e le az előadást ? (Igaz-
gató m. f.) Nem, nem, már meggyógyult . . . 
mért nevet kérem? Kérem? Mért nevet ké-
rem ? . . . Mi ? Dahl kisasszony ? Maga az ? 
Kezeit csokolom ! Hát mondhatom, hogy a 
lemondó levelével olyan kellemetlen . . . 

Igazgató. (Dühösen kitépi a kagylót a kezé-
ből és a legnyugodtabb és legközönségesebb 
hangon beszél a telefonba.) Jó napot kis-
asszony. Nagyon örülök, mert ugy látszik 
jobban van, ha már telefonálni tud. Hát ját-
szik ma este ? . . . Nem ? . . . Nekem igazán 
mindegy! Különös szerencse, hogy véletlenül 
éppen most szerződtettem egy kitűnő színész-
nőt, aki hajlandó már ma este is átvenni az 
Ön szerepét, de csak azzal a feltétellel, hogy 
továbbra is megtartja és hogy a szezon to-
vábbi darabjaiban ő játssza a főszerepeket. 
Természetesen gondolhatja, nagyon, nagyon 
sajnálom, hogy ennek következtében önt ked-
ves kisasszony ebben a szezonban már egy-
általában nem foglalkoztathatom, mert Bonne 
kisasszony is gyógyulóban van. Minden esetre 
Önnek, mint színházam régi tagjának, vá-
lasztást engedek. Ha majd jobban érzi magát 
és ugy gondolja, hogy ma este méçis fel tud 
lépni, akkor hívjon fel ismét. De sok idő 
már nincsen. Kezeit csókolom. Leteszi a 
kagylót anélkül, hogy bevárná a választ.) 
Ha, ha, ha, igy, most gyorsabban fog menni 
a kibékülés. 

Wimmhölzl. Mert éppen szerződtetésről tet-
szettt beszélni, eszembe jut: rövidesen való-
ban egy fiatal hölgy fog jelentkezni. Próbát 
szeretne játszani igazgató ur előtt szerződte-
tési célból. Lubia Michelshon-nak hívják. 

Igazgató. Lubia, Lubia, vajami olyasmit 
jelent, hogy szerelem ? Nem ? És szép ? 

Wimmhölzl. Gyönyörű, csodálatos ! 
Igazgató. És hol fedezte föl ? 
Wimmhölzl. Az utóbbi időben magam is 

betanítottam néki néhány szerepet. Hihetetlen 
tehetség ! Ez biztosan megállja a próbát ön 
előtt. 

Igazgató. Milyen szerepkör ? 
Wimmhölzl. Asszony ! Az igazi asszony ! 
Igazgató. Ugy látszik nagyon jó lehet Kü-

lönben is szándékom a színjátszás nívóját 
egy kissé magasabbra emelni. Ma már úgyis 
mindenki a színház felé tódul, különösen a 
nők. Ha valakinek a polgári élet unalmas és 
szórakozni szeretne, akkor néhány hónapig 
dadogni tanul és azután egy lenge toiletteben 
felajánlja nőiességét a színpadnak. Színész-
nek születni kell. Ez egy második, egy fel-
fokozott élet, amelyet megtanulni nem lehet. 
(Más hangon ) Hát kérem kedves doktor, irja 
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meg azt a kommünikét és adja le rögtön az 
esti lapoknak. Viszontlátásra ! 

Wimmhöhl. Jó napot igazgató ur. (Jobbra el.) 
7. jelenet. 

Igazgató, majd szolga. 
Igazgató. (Néhányszot fel és alá járkál, 

különböző poseokban nézi magát a tükörben, 
miközben más-más arcokat vág, végül az 
Íróasztal >oz ül és csenget.) 

Szo\ga : (Bejön.) Para ncsol igazgató ur ? 
Iga-.ga'ó: Világosságof 
Szolga. (Felcsavarja a vakitó fényű csillárt,) 
Igazgató. Ugyan csavarja le ezt a goromba 

világítást. Hangulatra van szükségem, han-
gulatra, a hangulat minden. Ez a banális 
világosság letöri a léleknek minden szárnya' 
lását Ezt maga nem tudja? (Mialatt beszélt, 
a szolga felcsavarta a tompa fényű vörös 
lámpákat.) 

Szolga Nem igazgató ur. 
Igazgató. Szamár ! (Szolga el.) 
Igazgató. (Elővesz egy szerepet tetszés sze-

rínt és tanul.) 
8. jelenet. 

Igazgató, Lubia. 
(Kopogtatás. Lubia megjelenik az ajtóban. 

Az igazgató fölemelkedik. Mind a ketten né' 
hány pillanatig mereven szembenéznek egy-
mással.) 

Igazgató. (Lassan és halkan.) Kicsoda On ? 
Lubia. Lubia Michelshon-nak hivnak és 

színésznő vagyok. 
Igazgató. Mivel lehetek szolgálatára ? 
Lubia. Játszani akarok. 
Igazgató. Ön nagyon szép. 
Lubia. Azért jöttem, hogy játszam ön előtt. 

Aztán szerződtetni fog. 
Igazgató. Ön túlságosan szép ; kár volna. 
Lubia. A szépség csak akkor szép, ha élnek 

vele. 
Igazgató. Mért akarja magát minden áron 

színpadon mutogatni ? 
Lubia. Színésznő vagyok. 
Igazgató. Ezt használja fel az életben. 
Lubia. Ennek nem volna értelme. Ha nincs 

rám szüksége, küldjön el. Azért jöttem ide, 
hogy próbát játszam. 

Igazgató. Bocsásson meg, nem ugy gondol-
tam. 

Lubia. Mit játsszam ? Desdemoná't, Juditot, 
Julia kisasszonyt ? 

Igazgató. Játssza önmagát. 
Lubia. Tréfál ? Másképen képzeltem el Önt 

azok után, amiket hallottam. Különben aligha 
jöttem volna. 

Igazgató. Nem tréfálok. Önmagát játssza. 
Lubia. Nem tudom milyen vagyok. Ezer 

énem van. Válasszon egyet. 
Igazgató. Ezt nem mondta rosszul. Hát játsz-

sza az ezer közül azt az énjét, amelyet leg' 
szivesebben és legjobban játszik. 

Lubia. Valamennyit egyformán szívesen 
játszom : de hogy a fölösleges beszédnek vé' 
get vessünk : játszom egy uj drámából. (Fel' 
áll egy székre. Az igazgató egy karosszékben 
ül, könyökét térdére támasztja, állát pedig a 

tenyerébe és így nézi a nőt élesen, al ulró 
minden különösebb érdeklődés és izgalom 
nélkül.) 

Lubia. Miért kuporogtok ott, ti vézna, véd' 
telen hősök, összetörve és lesújtva, mint ki' 
vert ebek! Vörösen fénylő szemeitek nem 
látnak többé, ajkaitok nem fecsegnek többé. 
Mi történt véletek? Miként lettetek bíboros 
királyokból nyomorult koldusok, kik nyöszö' 
rögve hevertek dohos sarkokban és felszedi-
tek a föld sarkából a piszkos kenyérhulla-
dékot? Hová lettek koronáitok és csillogó 
lobogóitok? Ti árva férfiak! Nem bírjátok 
el tekintetemet? Ragyogásom megvakított 
benneteket? Ha, ha, ha, hogyan táncolnak a 
telkeitek ! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, 
hét . . . hét táncoló lélek ! Hogy hullámzik 
és kering, hintázik és forog, lassan, lassan, 
mint sok bársonytalpu kisértet. Jertek hát, 
ti halálba taposott férgek, jertek. (Felsikolt.) 
Te, te, te jösz valóban ? Ki vagy te borzal-
mas, ki nékem egyedül ellenszegülsz. Rémes 
vagy. Szemeid csillogók, mint tőr, mely át-
járja szivemet és tested perzselő tüz. Te, te, 
légy könyörületes, ne gyere közel! Ó, látom, 
mi van agyad bensejében. Te vagy nemednek 
szörnyű bosszulója, gyilkosom vagy ! Könyö' 
rülj rajtam, könyörülj ! (Leesik a székről és 
a földön fekve fejét két kezével eltakarva, 
el kezd félelmetesen sírni,) 

Igazgató. (Ugyanúgy ül, mint előbb és nézi.) 
Lubia. (Halkan, sírdogálva, mintha csak 

magának mondaná.) Nem ezért jöttem . . . 
(lassan felemelkedik, letörli könnyeit, mélyen 
a férfire néz és halkan mondja.) Nem azért 
jöttem, hogy Ön előtt színházat játsszam . . . 
nem . . . Önhöz jöttem . . . magához . . . 
hogy megmondjam magának . . . (erőssen 
egymás szemeibe néznek, pillantásaik szinte 
belefúródnak egymásba.) 

Igazgató. (Kezeit az arca elé tartja.) ' 
Lubia. (Egészen halkan.) Szeretem magát. 
Igazgató. (Ugy ül, mint előbb.) 
Lubia. Hát szóljon, csak egy szót mond jon. 
Igazgató. (Mint előbb.) 
Lubia. Az istenért, mondjon már valamit, 

szóljon már, kérem, kérem . . . Egy szavára 
vágyom, csak egy szót, egy kis s z ó t . . . 

Igazgató. (Halkan és szeretettel.) Lubia ! 
Lubia. (Remegve.) így, igy, beszéljen. 
Igazgató. Nem tudok beszélni, Lubia. 
Lubia. Ha sejtené, mennyi ideig vártam 

erre a napra, mennyit küzdöttem és mennyi 
erőre volt szükségem, hogy ez a nap el-
érkezzék. 

Igazgató. Olyan vagyok, mint aki eltévedt. 
Valami, amit még soha se éreztem. Olyan, 
mint egy mágneses erő, nem tudok többé 
szabadulni. 

Lubia. Végre, végre ! Sohasem vett észre 
engem. Valamennyien futottak utánam, tér-
deltek előttem és imádkoztak és maga csak 
mindig elment mellettem. 

Igazgató. (Lassan.) Csakugyan még soha se 
láttam ? 

Lubia. Egyszer az utcán találkoztak a pil-
lantásaink és a maga nézése bele akadt egy 



másodpercre az enyémbe. Ó milyen boldog 
voltam akkor, napokig hetekig. És aztán újra 
láttam és maga nyugodtan elment mellettem, 
egészen közönyössen, mint ahogyan egy kő 
mellett elmennek az emberek. 

Igazgató. Tudtam, hogy már láttam valahol, 
éreztem azonnal amikor ott állt az ajtóban. 

Lubia. Hiszen maga nem tudhatja, mennyit 
szenvedtem. Hányszor ácsorogtam a kapuja 
előtt, hányszor mentem el az ablaka alatt, 
és felnéztem és felnéztem. És valahányszor 
játszott, a nézőtéren ültem és reszkettem és 
szédültem a maga erejétől és férfiasságától, 
amely minden mozdulatából és minden mon-
datából beszélt hozzám. 

Igazgató. (Keményen.) Maga nem engem 
szeret, csak a maszkjaimat szereti. Én nem 
az vagyok akit maga bennem vágyva sejt és 
álmodva remél. Kicsiny gyönge ember vagyok, 
talán mindenkinél is gyöngébb és ezért kell 
idegen ruhát venni magamra, amely ércből 
váló és átláthatatlan, mint az acél páncél, 
hogy eltakarja gyengeségemet. Ilyen az Ön 
álmainak hőse asszonyom. Szereti még min-
dig ? 

Lubia. Miért ne? Miért nincs másnak is 
ilyen páncélja. Hiszen az teszi naggyá, hogy 
ezt az álarcot viselni tudja. Bármit mondhat, 
ez nem kisebbítheti sem az én szerelmemet, 
sem a magáét. 

Igazgató. Lubia, Lubia ! 
Lubia. így, a nevemet mondja. O mennyire 

vágytam már arra, hogy a nevemet magától 
halljam. 

Igazgató. Az imént még sze&ény koldus 
voltam. Minden olyan céltalan volt, nevetsé-
ges játék, ostoba tánca kis fabábuknak me-
lyeket valahol egy ördög ráncigál. Most min-
den olyan más lett. (Halkan.) Talán ez a bol-
dogság ? . . . Lubia, szeretlek . . . 

Lubia. Te ! Te ! (Egymás karjaiba zuhannak.) 
Igazgató. Elmegyünk innét, messzire. Délre, 

ahol örök a Nap, a fény és a kéklő messze-
ség. Beburkollak a szerelembe és viszlek. 
Akarod Lubia! Lubia! (Még erősebben át-
karolják egymást.) 

Lubia. IEgyszerre kibontakozik a karjaiból, 
kiegyenesedik és ördögien nevetni kezd.) 
Hahahaha, ön elfelejtette, hogy én csak 
színésznő vagyok ! Igazgató ur, szerződtessen ! 

Igazgató. Mi? 
-Lubia. Nos, szerződtet engem ? 
Igazgató. (Egy pillanatig mereven áll, aztán 

felordít, mint akit tőrrel szúrtak keresztül.) 
Maga mesztelenül látta a lelkemet ! (Egyszerre 
megnyugszik, nyugodtan az Íróasztalhoz lép 
és kihúz egy fiókot.) 

Lubia. Mit csinál, igazgató ur? 
Igazgató. (Lassan tagolva.) Csak a szerző-

désünket akarom megkötni. (Fiókból kiránt 
eS7 revolvert és keresztül lövi a nőt. A nő 
végig zuhan a földön. A férfi előbb mereven 
nézi, rámered, aztán :) Megöltem ! (őrületes 
kacagásba tör ki, majd bizonytalanná, hatá-
rozatlanná válik a hangja.) He, hí, nem, nem, 
nem szököm meg, nem kell, hogy olyan 

orombán megmarkoljon rendőrfőnök ur 

Az imént még egy nagyon finom ur voltam 
nagyságos ur, gentleman, hahaha. Az ember 
olyan könnyen válik gonosztevővé. 

Talán kissé gyorsan beszélek, nem tudják 
jegyezni kedves szerkesztő urak ? Engedjék 
meg, hogy magamat jóindulatu emlékeze-
tükbe ajánljam, én, Henry de Maitrenjen ur... 
ugyan oltsa el ezt a .világosságot. Miért kell 
minden hülyének bámészkodnia az én sor-
somon ? Rossz színben vagyok ma, hehehe ! 
Ügyész ur, nézze, ez a drága bestia,, olyan 
rémesen kacag. Megőrülök. Dobja ki. Örökét 
állítson fel, félek, szörnyen félek. Látja a 
sátánt ? Igen, igen, én eladtam magam neki' 
Tetszik tudni, egy vén komédiás voltam, 
nekem minden csak játék volt, csupa játék. 
De aztán jött egy nő és annak is minden 
csak játék volt, haha, és ez megvert engem 
a saját fegyveremmel. A sátán küldte hoz-
zám, hogy beszedje az adósságát. Hahaha. 
Fáj a nyakam, borzalmasan fáj . . . Nem 
tudok lélekzeni. (Hörög, lerogy egy fotellbe 
és rekedten.) így, most jó, jó, nagyon jó. He, 
itt fekszik a fejem, ott a testem, a fejem, a 
testem . . . 

Lubia. (Felugrik és hozzája rohan. Igazgató 
ur, ugye csak játszik. Vagy komoly . . . az 
istenért, igazgató ur, térjen észre nyugodjék 
meg. Hiszen a revolverben nem is volt golyó. 
Vaktöltés volt. Csak játszottam. 

Igazgató. (Az őrültek arekifejezésével hall-
gatta végig, hirtelen ránéz, felemelkedik és 
ordit.) Mit akar tőlem. Kisértet ! Hehe. A po-
kolban vagyok ? Hagyjanak már békét a 
halottnak . , . (Visszaesik.) Olyan hűvös volt 
a föld alatt, hahaha, itt fekszik a fejem, ott 
fekszik a testem. A többi halottaké nem kü-
lön fekszik. 

Lubia. Igazgató ur . . . de igazgató ur . . . 
(Kiált.) Segitség, segítség ! 

9 jelenet. 
Wimmhölzl, Stuckmann és a báró. (Berohannak, 

valamennyien felöltőben.) Előbbiek. 
Lubia. Segitség! Az igazgató megőrült. 
Igazgató. (Hülye arckifejezéssel.) Itt fekszik 

a fejem, ott fekszik a testem. (A három fér-
fihez.) Ti férjek mit akartok. Még ne egyetek 
meg. Várjatok. Olyan jó hűvös itt lenn. 

Báró. (Föl és alá futkos a szobában, két-
ségbeesve.) Szentséges úristen, szentséges úr-
isten ! 

Wimmhölzl. (Lubiához.) Ön bizonyára túl-
ságosan jól játszott. . . Lássa, most már nem 
szerződtetheti magát. (Felcsavarja a fehér 
fényű csillárt. Teljes világitás.) 

Igazgató. (Gagyogva.) Hehe, éhesek vagytok 
már, szeretnétek már megzabálni engem? 

Stuckmann. Most ez egyszer beleharapott a 
saját homlokába. 

Igazgató. (Bután ül a karosszékben és ér-
telmetlenül gagyog. Valamennyien megindul-
tan állnak körülötte. Egyszerre felemelkedik, 
magasra kiegyenesedik, arcán a győztesek 
nagy fölényével. Valamennyien megdöbbenve 
hátrálnak. Az igazgató Lubia felé megy és 
mosolyogva nyújtja neki a kezét : Kisasszony, 

.srerzM'etpn őrt. (Függöny) 
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Főpróba és bemutató 
között. 

Az igazgató ur és a rendező ur hazafelé 
tartanak a főpróbáról. 

A rendező. Nohát ilyen szerző egész prakszi-
somban nem fordult még elő ! Bolond, tisztára 
bolond ! És ez a göndörhaju suhanc akar nekem, 
öreg, tapasztalt szinházi rókának tanácsokat 
adni ! 

Az igazgató. Nagyon igaza van, kedves Müller! 
A rendező. „Kedves mester" — mondtam neki 

a legnagyobb jóindulattal — „a maga darabja 
szemét, butaság, unalom a hatodik hatvá-
nyon [" De ennél a fickónál a legszeretetremél-
tóbb rábeszélés sem használ ! Tudja, mi lesz 
ez ma este? Szinházi botrány! Jótállok érte: 
a második felvonás után már csak három ember 
lesz a földszinten, — és ezek is csak azért, 
mert nem akarják félbeszakítani a tarok-
partijukat ! 

Az igazgató. Nagyon igaza van, kedves 
Müller ! 

A rendező. És ez a mimózaszerü érzékeny-
ség ! Mivel azt a kis holdat süttetem, mikor ő 
napsütést ir elő, mindjárt lármát csap : „A 
rendező ur, hiszen a kar azt énekli : A nép 
kacag ! !" — Hallott már ilyen ellenvetéseket ? ! 
Énekelje a kar egyszerűen : A hold kacag ! De 
az ilyen fiatal szerző minden szavát isteni 
kinyilatkoztatásnak tartja ! Különben nem jöhe-
tett volna olyan indulatba, amiért a második 
felvonásban azt a rongyos három jelenetet ki-
húztam ! 

Az igazgató: Nagyon igaza van, kedves 
Müller! 

A rendező: „Kedves fiatal barátom," mond-
tam neki, „nyolc bájos női lábszárat szerződ-
tettünk, ezeket feltétlenül bele kell vinnie a 
darabba !" Örömujjongás helyett hátat fordit 
nekem ! Ilyenek a mai fiatal szerzők ! — De 
én ártatlan vagyok, én mosom a kezeimet ! 

Az igazgató. Mossa, kedves Müller ! Mossa ! 
A rendező. Amig ilyen szerzők vannak, egy-

általán csak gépfegyverrel kellene próbára 
járni ! — Itt a villamoson ! Szervusz, direktor ur ! 

Az igazgató. Isten vele, kedves Müller ! És 
nagyon igaza van! (A rendező felugrik a vil-
lamosra.) Az ember legyen mindig pártatlan : 
tegnap a szerzőt biztosítottam, hogy nagyon 
igaza van, ma a rendezőt biztosítom. A 
valóságban a színháznál csak egy valaminek 
van igaza : a pénztári jelentésnek. 

A sugónő omnibuszon megy haza a főpróbá-
ról és olyasmit cselekszik, amiért az ő hiva-
tásában más sok gorombaságot kap : gondol-
kozik. A következőket gondolja : 

Nohát, én már nem tudok eligazodni a sugó-
könyvben ! Minden oldalon tiz kék kihúzás és 
tizenöt ceruzabejegyzés ! És ami az első olda-
lon áll, azt az ötödik oldalon mondják és ahol 
az áll „a függöny legördül", ott indul meg a 
második felvonás ! Nem tudok eligazodni ! De 
a szerző csinos fickó ! Olyan kedves szemei 
vannak ! És hogyan rátámadt a rendezőre, — 
igy már régóta nem örültem semminek ! És 
ahogy a rendező aztán őrá támadt — elragadó 
volt ! És ahogy a szólisták mind bosszankod-
tak, — mennyei volt ! És ahogy a kar dörmö-
gött, tulajdonképen meddig tart még a próba 
és ahogy aztán az igazgató megvadult, — az 
embernek mégis van öröme a színháznál ! 0 
és ahogy a szubrett a bediszletezésnél meg-
bottlott, — kéjes volt ! Egyszerűen kéjes ! De 
a sugópéldányban nem tudok eligazodni ! És 
oly kedves szemei vannak . . . oly kedvesek . . . 

Egy kritikus, aki részt vett a főpróbán és 
mert útban "an a törzskávéháza felé : 

„Az első felvonás : 0 istenem ! . . . a má-
sodik felvonás : Ó istenem ! Ó istenem ! ! . . . 
a harmadik felvonás : 0 istenem ! 0 iste-
nem ! ! . . . (Inkább valami másra gondol.) 

Balog Böske a Margitszigeti Színház tagja 
Lázár rajza 
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A komikus az imént itta meg a délutáni 
feketéjét és most lehever a sezlónra. 

„Négy óra múlva itt a bemutató ! Megtanul-
jam még gyorsan a szerepemet ? — Nem ! 
Először is, ez egyáltalán nem szerep és má-
sodszor még soha nem tanultam szerepet. A 
zavarpauzák alatt némajáték, ez az, ami hiressé 
tett ! . . . O, ezek az operettek ! ! Ha elkép-
zelem, hogyan játszottam akkor, a „Denevér" 
első előadásén Froschot — (Nem képzeli el, 
mert akkor még nem is volt a színháznál) . . . 
Azt hiszem, most még a végszavam is el-
felejtettem, — pedig ez volt az egyedüli, amit 
tudtam ! (Asit.) Tulajdonképen mért veszeked-
nek a szerző meg a rendező mindig ? Csak 
nem kizárólag az én szórakoztatásomra ? . . . 
A rendező azt mondja, jöjjek be jobbfelől, a 
szerző azt mondja, jöjjek be balfelől, tehát a 
sülyesztőből fogok bejönni ! — Vájjon a má-
sodik felvonásban rögtönözzem-e megint azt 
a viccet a „Fliegende Blätter" 1860-iki év-
folyamából ? — Miért ne ? — Ez még minden 
operettben hatott I — A szerző sir majd, de a 
közönség nevetni fog. (Asit.) Kati ! Ha valaki 
keres, mondja, hogy izerepet tanulok ! (El-
alszik.) Remélhetőleg sorozatos lesz . . . külön-
ben leveszik a darabot a műsorról — akkor 
aztán — egy uj szerepet kell meg nem tanul-
nom !" (Horkol.) 

* 

Néhány statistta beszélget az automatabüffé-
ben : „Nohát, ha ilyen főpróbái bukás után nem 
lesz hallatlan siker, akkor egyáltalán nem 
hiszek már semmiféle babonában !" (Az operett 
slágerét énekli halkan.) 

„ . . . Hónyakad pihenő vénkosom 
Ha csudás derekad átfonom 
S sóhajtok, ó milyen mennyei 
Fejem a kebledre . . 

Donáth a Margitszigeti Színház karmestere 

(A helyiségben lévő zeneautomata nem várja 
be az elkerülhetetlen rimet, hogy „sejteni", 
már előbb explodál az iszonyattól." 

• 

A szeiző órákhosszat zavarodott elmével 
bolyongott a városban és a templomtornyok 
közli kiválasztotta azt, amelynek tetejére magát 
felkötni szándékozik. Most egy étterembe tévedt 
és az étlapra mered bomlottan, miközben a 
főpincér oldalt a telefonkönyvben a mentők 
számát keresi. 

„Minden mindegy ! . . . Minden ! . . . Sertés-
sült pirított burgonyával ? Nem, ez túlságosan 
zsíros . . . Ha valaki azt állítja, hogy az ope-
rettet, amit itt játszanak, én írtam, azt agyon-
ütöm ! . . . Ha még meglesz hozzá a megfelelő 
energiám ! Mert nekem minden mindegy ! . . . 
Minden ! A rendezőt, azt meg kéne hivni egy 
fesztelen sztrichninreggelire . . . És az éne-
kesnő ! . . . Az énekesnő ! Ürüborda babbal . . . 
Nem, épen tegnap ettem ! . . . Ha én lennék a 
közönség, én kifütyülném ! Kereken kifügyül-
ném ! . . . A közönség ezt nélkülem is meg-
teszi . . . De nekem minden mindegy ! . . . 
Minden I . . . Mennyivel jobb dolga van egy 
misszionáriusnak, aki kannibálok közé téved, 
mint egy szerzőnek, aki operettcsillagok közé 
jut . . . És ez a lirai tenor ! Boeuf à la mode 
gombóccal . . . Nem, ez nagyon sovány ! . . . 
De nekem minden mindegy ! . . . Minden ! . . . 
No, holnap szépen fog irni a sajtó . . . Nyolc 
órakor megkezdődik a kivégzés . . . Te jó isten, 
engedd, hogy két órakor beüssön a mennykő 
a színházba, vagy . . . De nekem minden (El-
mélyed az étlapba — hosszan — hosszan — 
ezután tragikusan fátyolos hangon szól) Főúr, 

nincs étvágyam ! Hozzon egy pohár vizet ! . . . 
* 

Utójáték a bemutató után való kedélyes 
összejövetelen. Az igazgató éppen felemeli a 
pezsgőspoharat és ie'kcs?,öntet incnd; többek 
között ezeket mond a : „És ha megkérdem, 
hölgyeim és uraim, kinek köszönhetjük a mai 
tomboló sikert ? Egyesegyedül a szerző, ren-
dező és szereplők egyhangú, harmonikus össze-
működésének ! Csak a közös magas ideál, 
amely operettköltőt és operettszemélyzetet 
csendes, békés munkára egyesit, csak ez az, 
ami . . (Mindnyájan érdeklődéssel és semmi-
esetre sem csodálkozva hallgatják.) 

Karl Ettlinger 
. Pajzs Elemér fordítása-

b 
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Furcsa színészek 
IL 

IFJ. MOSOLYGÓ FERENC 
színművész és charaktermimikus 

A pesti aszfalt gyermeke volt és kórust fujt 
az egykori M. kir. Operaházban ; talán ma is 
ott volna, ha nem lett volna túlságos jóbarát-
ságban az alkohollal, de ő bizony iszogatott, 
addig-addig, amig szépen kitették a szűrét 
ugy is mint művésznek, ugy is mint charakter-
mimikusnak. 

De Mosolygó ezúttal szívósnak bizonyult ; 
addig-addig járt az intézőkörök nyakára, amig 
visszasírta magát az Operához — statisztának. 
Itt kezdődik a Mosolygó fénykora (?) 

Szabadnapjait csodálatos élelmességgel arra 
használta fel, hogyy'i/A/Va/f/rendszerint huszonöt 
éves szinművészi és főrendezői évfordulóját 
szokta ünnepelni; az ünnepség színhelyéül leg-
gyakrabban a cinkotai, mátyásföldi vagy más 
pestkörnyéki nagyvendéglőket szokta kisze-
melni. Meghívókat és tiszteletjegyeket nyoma-
tott és azokat elhelyezte — „tisztelői" közt. 

Mikor aztán az ünnepelt eldeklamálta a 
Scarpia rettenetes mondatait — állandóan Tosca 
került szinre, ismeretlen művészek „szives közre-
működéséver'' — reggelig tartó eszem-iszom 
következett (Mosolygó- főleg az utóbbiban vett 
aktiv részt), végül tisztelői beszállították Pestre 
a teljesen elázott jubilánst. Hogy aztán holt-
részegen mi mindent csinált a pesti aszfalton 
a kitűnő charaktermimikus, arra ma is derülten 
emlékeznek vissza a volt pesti lumpok. Az 
utca népe annyira mulatott Mosolygó külön-
leges mókáin, amelyeket berúgott állapotban 
produkált, hogy a mindenkori rendőrfőkapi-
tányok parancsa értelmében őt egy rendőrnek 
sem volt szabad bekisérnie, pedig lett volna 
ok rá bőségesen. 

A háborús záróra és legújabban az alkohol-
tilalom véget vetett Mosolygó „jubiláris üzle-
teinek", de ne aggódjunk érte, talán már 
készítteti a meghívót, amelyben beinvitál összes 
létező hiveit és tisztelőit „józanságának egy 
éves évfordulójára". 

RABÓCZY. 
Odahaza Kós Tibornak hívták, de ez neki 

nem volt elég romantikus, felvette tehát a 
zengzetes Rabóczy Viktor álnevet. 

Ripacs direktor volt a javéból és főleg az 
erdélyi falvakat boldogitotta előadásaival és 

különös egyéni művészetével. Rabóczy hazug-
ságairól volt hirhedt, hazudott a szó leg-
komiszabb értelmében. Mindegy volt neki szí-
nész, vagy közönségbeli, nem nyugodott, amig 
az áldozat be nem „vette" groteszk füllentések. 
A tóditás annyira szenvedélyévé vált, hogy 
bőséges gavallériával traktálta azokat, akik 
nagyzolásait meghallgatni, sőt elhinni is haj-
landók voltak. Ez utóbbiak rendszerint a leg-
tágabb szinésznemzedékből rekrutálódtak. 

Legélénkebben emlékeznek vissza arra, mikor 
elbeszélte, hogy feljött Pestre és elment a 
Magyar Színházba, hogy megnézze a Víg 
özvegyet. Természetesen az első sorban ült 
és amikor a Danilót játszó Ráthonyi kinézett 
a kémlelő lyukon és őt meglátta, „Nem ját-
szom", szólt, „itt van Rabóczy, csak nem 
blamirozhatom magam !" 

Legott deputáció jött le hozzá a nézőtérre 
hogy mentse meg a társulatot és játsza el a 
szerepet ; meg is tette, némi szabódás után. 
Ugyanígy járt másnap a Vígszínházban He-
gedűssel és az Ördög címszerepével. 

Kedvenc meséje volt az is, hogy mikor a 
szülői háztól megszökött, hogy színésszé legyen, 
zord apja „külön vonaton" ment üldözésére ; 
de egy Rabóczyt nem lehet egykönnyen kézre-
keriteni, megvesztegette annak a vonatnak 
mozdonyvezetőjét, amelyen menekült és az 
— jó pénzért - - levezette az egész vonatot a 
sínekről és bevitte a közeli őserdőbe. A szökés 
sikerült. A krónikás feljegyezheti róla, hogy 
genry allűrökkel élvén állandóan bricseszben 
és csizmában járt, sőt némelyek azt is tudni 
vélik, hogy maga körül — török basa módjára 
valóságos háremet tartott. 

Saját magáról — egyebek közt — mindig 
mint tartalékos honvédhuszárkapitányrol be-
szélt. Különös iróniája a sorsnak : ezerkilenc-
száztizenhétben besorozták és a háború leg-
utolsó napjaiban esett el — közlegényként. 
Kár érte ; mekkorákat tudott volna a háború-
ról — hazudni. 

A Bach-korszakban a színpadi politikai célzásu 
rögtönzés büntetéssel járt, legalább erre enged 
következtetni az alábbi híradás : 

„A helybeli színtársulat egyik legjobb tagját, 
Ujfalussy Sándort, a „Két huszár és egy 
bakancsos* cimü vasárnapi darabban mondott 
rögtönzéseiért hétfőn 3 napi börtönre s ennek 
kitöltése után 6 óra alatt a város elhagyására 
Ítélték ; azonban főispáni helyettes ő méltósága 
tegnap délután a rögtönzőt szabadlábra helyezte 
s a társulatban további maradhatását kegyesen 
megengedte." Szegcai Hiradó, 1863 ápr. 15 
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Hatalmas neki lendülés 
a színművészetnek 
N e k i . . . 

Hála legyen annak a nagyon jó 
islennek, nem lehet egy szót se szólni : 
olyan kelete van nálunk a művészet-
nek, de különösképpen a színművészet-
nek, hogy a műpártoló ember lelke 
csak ugy hizik a gyönyörűségtől. Az 
enyém legalább hizik. 

Itt, ebben a körúti hotelben, ahol 
Aba Sámuel óta élem bus legényélete-
met, igen megszívlelendő jelenségeket 
észlelek egy idő óta; lakótársaim, ugy 
a női-, mint a férfinemhez tartozók, va-
lami szent őrülettől elragadtatva, sivár, 
reménytelen szobáikban házi oltárt 
állítottak Thália istenasszonynak s az 
igazhivők rajongó fanatizmusával hoz-
zák meg azon mindennapi áldozataikat: 
torkuk és tüdejük legnagyszerűbb ter-
mékeit. 

Az istentisztelet — nagyon szép 
meghatározás, maradjunk ennél — reg-
gel, pont nyolc órakor kezdődik, ami-
dőn is a szemközti ablakból kicsendül 

Lehennéhék éhén csahak kihis 
[mahadár, 

Ahamehely áhágrohól áhúgraha 
[száháll 

Miért ne lehetne? Csak legyen! 
Negyed kilenckor a harmadik emele-

ten megszólal a baritonista. Olyan 
hangja van, mint egy kanári bikának. 
Nagyon szimpatikus, finom ember. 

Valamikor szappanban utazott, de már 
akkor is isten markából szalajtott tehet-
ség volt. Most egyelőre gyakorol. De, 
hogy gyakorol ! Csak ugy zeng a szál-
loda, mikor neki ereszti : 

Messze fönt, az ég bolt/án; 
Hol törvényt a jóosáhág ül. 

Nagyon féltem tőle Rózsa Lajost í 
Ez a szomszédnőm meg, itt jobbról, 

aki fél kilenckor rákezdi, hogy: 
El van intézve mind, 
A próféták szerint . . . 

egyenesen Lábas Juci nyomdokaiban 
halad. Van itt ugyan az első emeleten egy 
vén, szkeptikus mészárosmester, aki meg-
ígérte, hogy agyon üti szegénykét, ha 
mégegyszer kinyitja a száját, de ez 

egy csudálatos női hang. Mindjárt gé-
néi kezdi. Alább nem is adja. A hang 
kissé éles, kissé hamis, de viszont a 
buzgalom, amellyel a nagyszerű torok-
ból kitör, bámulatraméltóan tökéletes. 
A nő, aki részint sovány, részint rövid-
haju, másrészt pedig jelenleg egészen 
ismeretlen foglalkozású, nyilvánvalóan 
az Opera felé gravitál. Jól teszi. Aki 
olyan szépen tudja fújni, hogy: 

nem jelent semmit. Elvégre mindig 
akadnak sötétmáju emberek, akik a 
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tehetségeket erővel el akarják nyomni, 
ezzel szemben igaz az, hogy a valódi 
tehetség kitör és eget kér. 

Itt van például a negyedik emeleten 
egy kitűnő tragika, akit felmondással 
fenyegettek meg, ha mégegyszer ki 
meri jelenteni, hogy : 

Kis deszka koporsó, alig-alig- rőfnyi; 
Szegény kicsi féreg, nem tudott 

[megnőni. 

Szegény, védtelen nő, mit tehetett? 
Azóta nem szaval, de miután univerzá-
lis tehetség, ányoslaci-nótákat énekel. 
Nem tudom, hogy vagyok vele, de 
érzem, hogy előbb-utóbb megszakad a 
szivem, halván, hogy : 

Nem én lettem hűtlen hozzád, 
• Te csaltál meg engem. 

Mire az óra, itt az éjjeliszekrényemen 
tiz órát mutat, az összes színművészet-
nek buzdult hölgyek és urak teljes 
formába jönnek. Az első, második, 
harmadik, negyedik emeletről egyszerre 
„száll a nóta, száll az ének." Az ope-

rai, ©peretti, prózai és drámai szakra 
készülők egyszerre trilláznak, énekelnek, 
monológizálnak, szavalnak, közben a 
negyedik emeleti lenhaju fütyművész 
— akit legelői kellett volna emlitenem — 
csattog, mint a fülemile. 

Nohát ez, ilyen művészetimádó 
embernek, mint én vagyok, szivbe, 
lélekbe markoló, sőt egyenesen velőt-
rázó élvezet. Ez a hatalmas művészi 
lendület engem is magával ragad. 

Azt hiszem, mozi színésznek készülök. 
A hajamat tépem, a halántékaimat 
öklözöm, a fejemet a falba verem és 
ezekhez hasonló drámai mozdulatokat 
gyakorlok, sőt ugy érzem, hogy leg-
közelebb már nyilvánosság elé is lépek : 
egy gyönyörű beregioszkáros drámai 
irammal kirohanok az utcára és stentori 
hangon beleordítom a világba : — Jaj, 
fogjanak meg! ! ! Vészi Ferenc. 

Történei 
Volt egyszer egy mosolygó Chansonéit, 
Kacér, könnyelmű, léha pesti lány 
Es volt egy csendes, ábrándos gyerek, 
Ki őrülten vágyott a lány után. 
Szerelmes verset százat irt neki. 
Elsírta benne, hogy a rabju lett, 
De gőgösen, büszkén nevette ki, 
A Cliansonett, a Chansonett... 

A verse mind a lelkéből fakadt, 
És hires lett a kis, kopott diák. 
A szerelem meg lassan elmaradt. 
Izgatták ujabb, szebb melódiák . . . 
És jött egyszer egy illatos lerél. 
Egy siró, lázas, csókos üzenet : 
En kis bolondom randevúra kér, 
A Chansonett, a Chansonett... 

A randevú órája elhaladt, 
S mert tudta, hogy a lány válaszra var, 
Papírra vetve mentek a szavak : 
A múlthoz késő visszatérni már . . . 
A történet itt halkan véget ér, 
Ki tudná hánynak épp ily vége lett ; 
Volt egyszer egy örökkön bus leány : 
Egy Chansonett, a Chansonett. 

Dénes Gyula 

. A 
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Âz Intim Kabaré 
megnyitása 

Aug. 30-án, szombaton este nyílik meg az Intim 
Kabaré és ezzel megkezdi idei szezonját, amely 
irodalmi és művészi értékben felfrissülését és 
nagy haladását fogja jelenteni a Teréz-köruti 
kis színháznak. Leopold Gyula igazgatónak sike-
rült a kabaré irodalmi és zenei vezetésére meg-
nyernie Balassa Emilt a kitűnő szirçpadi irót és 
Komjáti Károlyt a népszerű zeneszerzőt, akik-
nek hozzáértése garantálja, hogy e kedves intim 
színház és kabaré idei műsorai magasan felette 
fognak állni az eddigi kabarénivónak. 

A szinház tavalyi társulatának néhány első-
rendű tagja, Szeláss Elza a gyorsan népszerűvé 
vált tehetséges fiatal művésznő, Mészáros Alajos 
a Nemzeti Szinház művésze, Virágh Ferenc, 
Kovács Andor és Cseh Iván mellé a fiatal, 
tehetséges színészek és színésznők gárdája ke-
rült, akikkel Doktor János rendező — eguke 
legképzettebb rendezőinknek — valóban minta-
szerű és kabaréban szokatlanul stílusos előadást 
fog produkálni. M nt karmester egy kitűnő és 
talentumos muzsikus, Bartaluccí Alajos mutat-
kozik be az Intim közönségének. 

A szombati megnyitó műsoron egy nagyszerű 
operett, egy érdekes izgalmas drámai játék, egy 
mulatságos és kedves vígjáték és két tréfa 
szerepelnek. „Igen, vagy nem" a címe az operett-
nek, amelynek vidám szövegét és pattogó verseit 
Balassa Emil irta, zenéjét pedig, amely csak-
hamar olyan népszerű lesz, mint a »Pillangó-
főhadnagy" vagy „A kóristalány" zenéje, Kom-
játi Károly szerzette és a bemutaíóelőadáson ő 
maga kiséri is zongorán. Az operett főszerepé-
ben Szeless Elza fog esténkint igen sok tapsot 
kapni. „Az álarcos férfi" cimü drámai játék e 
műsor másik kiemelkedő darabja, amelyben 
Doktor Jánosnak nyilik alkalma nagyszerű szí-
nészi kvalitásainak érvényesítésére, a többi dara-
bokban pedig, igy „A kis Lulu" cimü kacagtató 
vígjátékban és tréfákban a szinház valamennyi 
tagja jut hálás szerephez. Mirály István, Kalmár 
Tibor, Szenes Andor, Peterdy Sándor, Kovács 
Andor, Marthon Géza, Brüll Emil, Friedmsnn és 
Lunzer irták a kisebb darabokat és magánszánio-
kat, amelyek változatossá teszik az uj szezon-
nak pompásan nekiinduló szinház első műsorát. 

A Szinházi Élet boltja 
Azt hisszük, hogy a közönség is a miénk-

hez hasonló megelégedéssel vette tudomásul, 
hogy a Szinházi Blet Eizsébet-körut 29. szám 
alatt levő kiadóhivatala, a mi boltunk ú j ra 
megnyílt , a színházi dolgok karakterisztikus 
kedvességét vegyitvén a megéledő körút for-
ga tagéba . A kirakat fényképei, szinészportréi, 
könyvujdonságai , a százféle szinházi vonat-
kozású képeslapsorozat előtt ismét a régi tolon-
gás, a jegyiroda kisasszonyai pedig már szinte 
belefáradnak a munkába. Csaknem valamennyi 
szinház és mulatóhely jegyei a Szinházi Elet 
j egybol t j ában kelnek el elővételben, annyira 
belékapcsolódott a pesti életbe a Szinházi Elet 
boltja. Mert a pesti szinházjárópublikum szá-
mára külön mulatság, hogy a Szinházi Élet bolt-
jában vásárolhat ja meg a szükséges kottát , 
könyvet, sz ínházjegyet s hasonló jókat, amiket 
a Szinházi Élet bol t ja tesz legkényelmesebben 
hozzáférhetővé a színházak iránt érdeklődő 
széles rétegek, de elsősorban a maga hata l -
mas olvasótábora száméra. 

Most, mikor a Szinházi Élet megint meg-
jelenhetett , kedves kötelességünknek tartot tuk 
megemlékezni a mi boltunkról, melynek redő-
nyeit nem a mi akaratunkból kellett lehúzva 
tartanunk heteken át. 

Nádor Zsiga, a Margitszigeti Szinház tagja 
Lázár rajza 
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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.) 

G. Szerén., A. A. Rákóczi-ut 28., — M. G. 
Pálffi-tér 5., — B. B. Nagymező-u. 21., — S. H. 
Sziget- u. 38., Bayor Gizi : Baross-u. 8. — K. Ernő, 
1. F—re vonatkozólag tessék a Vígszínházhoz 
fordulni. Derry. A Színházi Élet boltjában 70 
fillérért kaphatók az említett levelezőlapok közül 
Páltnay Ilka, Fedák Sári, Kerényi Gabi, Uray 
Tivadar arcképei. — M. Imre. Egyelőre még nem 
állították föl ezt az iskolát. — F. Ernő. N. Juliska 
czime : Liliom-u. 2. — Tanulnivágyó. 1. Négy 
polgári elvégzése elégséges. Tintás ujju. 1. V. 
Mihály a Royal-Szállóban la ik. 2., Szondy-u. 98-b 
alatt lakik. — K. L. 23 éves. — P. E. 26 éves. 
— E. Gitta. I. R. Alice Fenyő Emilnek a tele-
sége. 2. L. P. Lendvay Lolának a férje. — 
5. J. 1., K. E. Helén énektanárnönél végezte 
tanulmányait. 2., D. Gy. nős, 1884 évben szü-
letett. 

Hü olvasó. „A bor" premierje 1901 márc. 29-én 
volt a Nemzeti Színházban. 50 ik előadását 1905 
április 7-én érte meg ; a 100-ik jubiláris előadása 
1911 dec. 25-én volt. — Zsuzsika. Tessék a Szin' 
házi Élet kiadóhivatalánál érdeklődni, ott nieg 
lehet rendelni. — Vidéki bakfis. A Színházi Élet-
ben a nem előfizető-olvasók is készséggel kap-
nak választ 5 szinházi tárgyú kérdésre. — Be-
auté. Nem vált el az urától. Egyébként ha meg-
történt volna, Intim Pista megmondta volna. Kü-
lönben kósza hír. — „Egyetlen leány". Az ön 
leveléhez hasonló leveleket gyakran kapunk, 
amelyben tőlünk kérnek tanácsot: vajon szini-
pályára lépjenek-e azok, akiket egyrészt az ag-
gódó szülők igyekeznek visszatartani, másrészt 
pedig a vágyuk, a lelkesedésük erre a pályára 
csal. Mi, akik igazán a közönség és a 
színházak között állunk, nehéz helyzetben va-
gyunk az ilyen látatlan tanácsadáskor. Nem is-
merjük a levélírót, a körülményeit, a talentumát : 
tehát legtöbbnyire nem adunk határozott választ. 
Azt ide Írhatjuk önnek is, hogy ma már a szini-
pálya egyike a megállapodott, konszolidált mű-
vészi pályáknak, ahol éppúgy mint a többi mű-
vészi s egyébb szabadabb pályákon : a tehetség 
a legjobb útravaló. Rózsahegyi Kálmán Népszín-
ház-utca 22. alatt levő sziniiskoláját ajánljuk ön-
nek, ő őszintén meg fogja mondani a vélemé-
nyét s ez a vélemény lehet majd utmutató a 
továbbiakra is. — Terpsychore. A ballet-név a 
francia bal, az olasz ballo-ból képzett kicsinyítő 
szó és tulajdonképen kis táncot, táncünnepélyt 
jelent; általában oly magasabbrendü színpadi 

táncprodukció, ahol a drámai cselekmény mimika 
és tánc által fejeztetik ki. A zenének a cselek-
ményhez kell alkalmazkodni és a táncformákat a 
darab tartama és értelme határozza meg. Szülő-
földje Olaszország. 1681-ig csak férfiak, azontúl 
már nők is működtek balletben, melynek tulaj-
donképeni megteremtője Georges Neverre, ki 
1760-ban kiadott „Lettres sur la danse et sur les 
ballets" c. művében annak elméleti alapját is 
megvetette. — Nálunk csak legújabban történtek 
kísérletek a nemzeti jellegű ballet megalakulá-
sára. Ismert magyar balletszerzők : Szabados, 
Metz, Máder, Sztojanovits, Mazzantini Záray stb. 
— Művészet-imádó. Pártos Gusztáv Békésgyulán 
született 1895 sug. 28-án. Békéscsabán és Sze-
geden járt iskolába, ez utóbbi helyen gimnázi-
umot és a kereskedelmi iskolát végezte. Vágyát 
követve, sziniiskolába vétette fel magát. Először 
Rákosi Szidinél tanult, azután az Akadémiára 
iratkozotl. A Nemzeti Szinház ösztöndíjas tagja 
volt. 1916 február 1-én aVigszinházhoz szerződött. 

R. Olga. 1, Még nem döntött arra vonatkozó-
lag. 2 , Bizonytalan ideig. 3., Nem hisszük. — 
Két érdeklődő. 1., Kell. 2., Legalább négy közép-
iskola elvégzése ajánlatos. 3., Ez már igazán a 
színész egyéniségétől függ. 

Cs. Vilma. Az Operaház titkáránál kell jelent-
kezni, ugyancsak ő ad majd részletes felvilágo-
sítást is. — P. Sándor. 1. Aréna-ut 19. 2. 
Szondy-u. 98'a. 3. Vilmos császár-ut 63. 4. 
Király-u. 82. 5. Gellért-szálló. — Sárosdi előfizető. 
1892-ben született. — Hattyú. 1. Még nincs meg. 
2. Szerecsen-u. 57. — Apacs. 1. 1889 máj. 31-én 
született Kisszebenben. (Részletes életrajzi adatait 
megtalálja a Szinházi Élet 1918 márc. 31 iki (14.) 
számában, a vezércikkben.) 2. 1892-ben. 3. 1884 
ápr. 26-án született. (Részletes életrajza meg van 
a Szinházi Élet 1918 42-ik számában.) 4. József-
körut 17. — Tamariskus. 1. 1870-ben került 
színre. Az egykorú színlapok, vagy lapok recen-
ziói megadják a feleletet. 2. Nincs még meg-
állapítva. — Szeretem. 1. 24. 2. Nagyváradon. 3. 
Teljesen felépült már. Fellépése nincs még meg-
állapítva. 4. Még nem tudják. 5. Varsányi Irén. 
— Szőke Ría A felvétel módozatait a Szinész-
egyesületnél megmondják. — G. Teréz. 1. Nőtlen. 
2. Gellért-szálló. 3. Király-u. 95. 4. 39. 5. Sze-
mélynök-u, 16. — Fekete tündér. Sokan laknak 
ott. — Cavallini. 1. Őszre fog újra fellépni. 2. 
39 éves. 3. Révai Lexikonban megvan. 4. 5. Cí-
műk: Vígszínház. — Művészet-imádó. 1. Csatay 
Janka édesanyja Csatay Zsófi volt, a Népszínház 
kiváló kómikája. 1900 dec. 3 án halt meg. 2. A 
Népszínház első jubileuma (25 éves fennállása 
alkalmából) 1900 okt. 15-én volt. 3. Rózsahegyi 
Kálmán előbb a Magyar Szinház tagja volt, 1900 
nov. 2-án szerződött a Nemzeti Színházhoz, 
Beöthy László igazgatása alatt. — H. Béla. A 
kérdezett szinészeti könyveket meg lehet rendelni 
a Szinházi Élet kiadóhivatalában. 

S l „ S z i n h á z i 8 i e t ( S fiefiötési t á ő í á j a 
kapható piros, világos 6a sötétkék sí inben a kiadóban K 8.— árban. Portó 65 fill. Egy évfolyamhoz 2 tábla kell. 
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Ziró. 1. Táncolni kell és valamely színdarab 
humoros részletét előadni. 2. Szeptember 10-töl 
kezdődőleg. 3. Legalább 4 középiskola és annyi 
intelligencia, amennyit ebben a korban a jelent-
kezőtől el lehet várni. — Szivartalari. Nem lehet 
megzenésíteni, miután nem alkalmas. — Három 
kérdés. 1. Márkus Emma férje Párdány Oszkár. 
2. Leánya: Pulszky Tessza, ennek férje: Schmedes 
Erik, a bécsi udv. opera dán származású hős-
tenorja. — 3. Másik leánya : Pulszky Romola, 
férje : Nijinsky Vaslav, orosz bailet-táncos, kinek 
1913 szept. havában volt az esküvője Buenos-
Ayresben. — Fogadás. Móricz Zsigmond 1879-
ben született Csécsen, Szatmár vm. ben. 2. Bu-
dapesten, 1893 május 18-án. Előbb tanítónői-
pályán irűködött. 3. 1896 május havában lépett 
a Vígszínház kötelékébe, mint a Szinészakadémia 
végzett növendéke. Házassága 1901 márc. 6-án 
volt. — U. Rózsi. 1. A „Hanswurst" magyaros 
kifejezése : bohóc, az olasz bajazzo-ból. Régente 
(az első színészek idején) „tréfacsapó'-nak hiv-
táií. 2. Az első magyar nyári szinház a balaton-
füredi, melyet 1831 julius 2-án adták át rendel-
tetésének és ez időtől fogva ez a szinház is 
tzerepet kezd játszani a magyar színészet tör-
sénetében. 

Viliké. V. G. 1888-ban született, nős, de nem 
színésznő a felesége. — Színházrajongó. 1., Nem 
valószínű hogy adnak. 2., 'K. G. Aréna-ut 80. 
3., L. J. Király-u. 95. 4., P. E. Rákóczy-ut 51. 
5 , V. J, Lipót-körnt 7. — Lehel. 1., A színészek 
vidéken cimü cikket Kalotay László irta. 2., Nem 
kell. 3., Pesten lesz. 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZB 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 irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 

A vaskos«! ft I « A K 
kötet ára: i 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-k5rut 29. szám.) 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919 szeptember 13. 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

31. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : „Matuska" szinmű, irta Szomory Dezső. 
II. dij : Várkonyi Mihály arcképe. 
III. dij : a Piliangó főhadnagy kottájának I. 

része. 
A Színházi Elet 27. számában közölt képrejt-

vények helyes megfejtése: Színházi képtelenség. 
Az I. dijat, Szomory Dezső „Matuska" cimü 

színművét Deli István, Erzsébetfalva, a II. dijat, 
Hegedűs Gyula arcképét Varga Manci, Rózsa-u. 
20., a III. dijat, Szenes Andor „Tanuljunk espe-
rantót" cimü kottáját Dankó Mihály, Erzsébet-
körut 8. nyerte el. Helyesen fejtették meg még : 
Somló József, Rózsa-u. 54., dr. Szilágyi Jenő, 
I. seb. klinika, Lóránt Zoltán, Dalnok-u. 1/b., 
Bíró Lajosné, Csengeri-u. 59., Serák István, 
Rottenbiller-u. 29., Deli András, Erzsébetfalva, 
Bán Kató, Rákóczi-ut 59., Bolgyis Mariska, 
Gubacsi-ut 63., Pichler Franci, Rákóczi-ut 10., 
Popper Lilly, Práter-u. 59., Nádas Lajos, Bajnok-
utca 12., Körber Elvira, Vig-u. 9., Szabó Manci, 
Bérkocsis-utca 3. Halmay Silvia, Akadémia-
utca 4., stb. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Berlini kizn? etikai IníÉzef, M K 
József 49-51. Tanítványok felvétetnek. Hajszálakat , Bzeplöt 
szemölcsöt, mitesaert eltávolít vi l lanynyal . Arohámlasztás 

Hajszalahat végleg eltávolít B a c h M a n c i 
kozmetikai Int érető. Mindennemű 

, szépséghibák keiolése, szeplöel-
távoiitás, ráncok kieimitáaa, arcgftzölés és arcmasszázs ju-
ányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A lmässy-u te« 3. fczám, 

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






