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Tavaly előtt azt terveztem, hogy 
írok egy könyvet 30, vagy 40, vagy 
50 pesti színésznő cimen, melyben 
nemcsak a szinházi világ vezető, 
testi szépségben és tehetségben 
legkiválóbb tagjait jellemezzem, ha-
nem egyáltalában a női szépség 
és pedig sajátosan pesti szépség-
eszmény néhány törvényét igyekez-
tem volna megállapítani. Akkor 
össze is állítottam a szóba jöhető 
színésznők névsorát; ragyogó, érde-
kes társaság volt, egy minden há-
ború dacára viruló világváros szin-
házi kertjéből összeválogatott bódító 
bokréta. Aztán jött az októberi for-
radalom, a proletárdiktatúra, a ro-
mán megszállás, az úgynevezett ke-
tesztény-kurzus s mindez háttérbe 
szorította a szebb és nyugalmasabb 
időkbe illő tervemet. Most újból fel-
vetődött előttem a könyv kiadásának 
terve s erre elővettem a névsort, 
mely két évvel ezelőtt csupa friss, 
aktiv, előtérben álló, viruló nevet 
tartalmazott. S egyszerre milyen 
meglepetés! Mennyi elavultság, erő-
szakoltság, szedett-vedettség, her-
vadtság mutatkozott a névsoron. 
Egyes nevek viselői kivénültek, má-
sokéi háttérbe szorultak, nem egy-
szer teljesen letűnt. Nem tagadom, 

az elmúlás e látványa kissé méla-
bússá tett, eszembe jutott, hogy( 

„sic transit gloria mundi", amit a 
színésznők számára lefordítok ekép-
pen: igy múlik a földi dicsőség, de 
végül is belenyugodtam ebbe a kér-
lelhetetlen törvénybe. Még szomo-
rúbban hatott azonban az, hogy 
mikor kerestem és kutattam uj ne-
vek, uj csillagok után, akiket a név-
sorba felvehetnék, akkor nem talál-
tam az elhalványultak méltó utó-
daira. Nem mintha nem volna elég 
uj név, elég uj és csinos arc, elég 
induló karrier és elég már is leara-
tott friss babér! O igen, nagy a 
nyüzsgés és mozgolódás a színhá-
zakban és színházak körül, a szín-
igazgatói irodákban és szinházi la-
poknál, de kétségtelen uj értékek, 
határozott uj tehetségek nagyon 
gyéren jelentkeznek. így van az a 
nőkre vonatkozólag s igy a férfiak 
körében is. Ami a férfiakat illeti, 
könnyű a magyarázat. A háború 
nemcsak hogy megtizedelte azt a 
fiatal férfinemzedéket, melyekből az 
uj tehetségeknek kellett volna kike-
liilniök, de szétszórta, eldurvította, 
művellségileg és ambíciói tekinteté-
ben el is parlagositotta. A női után-
pótlást azonban nem lehet a hábo-
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ruval magyarázni, bár közvetve an-
nak itt is megvolt a maga rontó 
hatása. Itt magának az egész pesti 
színházi életnek a lehanyatlása a 
döntő ok. Az Ízlésében eldurvult 
közönség, a színházi kritika elsor-
vadása, a felső társadalmi rétegek 
szétszóródottsága és tartózkodása a 
színházaktól. Ha megnéz az ember 
ma egy nézőteret, a sivár arcok, 
rossz öltözetek ez eleven szőnyegét, 
rögtön megérti, hogy miért nem 
sarjadnak ki ujabb tehetségek a szín-
padon, miért lehet régi, unott ne-
vekkel s ezeknek is ócska, unott 
fogásaival ezt a közönséget kielégi--
teni. Magában a háborúban még 
nem derült ki ez a leromlás, de most 
aztán nap-nap után ijjesztőbben mu-
tatkozik. 

SZÁNTÓ BORISKA, a nagytehetségű hegedű-
művésznő mesterterével, HUBAY JENŐVEL. 
A fiatal hegedüművésznő, ki az elmúlt héten 
'rendkívüli sikerrel hangversenyezett a Zene-

akadémiában, most külföldi körntra indul 

Szerencsére alapos okok vannak 
arra nézve, hogy előbb-utóbb a mai 
sivár állapotok meg Fognak változni. 
Budapest ép ugy — azt mondhat-
nám f — született szinház-város, mint 
ahogy fürdő-város. Mert két fontos 
tulajdonsága meg van ehhez. Magyar-
országnak s magának a fővárosnak 
termékenysége szinésztehetségekben 
s a város közönségének különös fo-
gékonysága a szinház iránt. Az előb-
bit Magyarország lakosságának faj-
összetétele magyarázza meg, az 
utóbbit különös fekvése, mely par 
exfellence kereskedelmi várossá teszi 
s lakóinak sajátos lelki alkata is. 
Nem minden nagy város okvetlen 
igazi színházi város í Se a nagyon 
déli, se a nagyon északi fekvésüek 
például nem azok. Körülbelül az a 
szélességi öv, melyen Paris—Bécs— 
Pest fekszenek, a legalkalmasabb a 
szinházi szenvedély kifejlesztésére, 
Az erősen ipari élet sem annyira 
kedvező a szinházi kultura számára, 
mint az ipari és kereskedelmi elem 
egyesülése. A kereskedelem itt is 
az elevenség és kultura különös 
fejlesztője. 

Nincs okunk tehát elcsüggedni 
Budapest szinházi jövőjét illetőleg. 
Persze a békés állapotok konszoli-
dációja szükséges ahhoz, hogy ezek 
a kedvező alapfeltételek éreztessék 
hatásukat. De ha ezek a jobb idők 
bekövetkeznek, még ki fog gyúlni a 
régi pesti este, mely egy tucat szin-
ház révén finomabbnál finomabb 
élvezetet nyújtott az ország minden 
széléről összegyűlt közönségnek. 
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A „Színházi Élet 
A Színházi Élet főpróba-ankétja 

nagy érdeklődést váltott ki ugy szín-
házi, mint irodalmi körökben, de 
nem kevésbé hangos visszhangot 
keltett a közönség körében, különö-
sen azoknál, akik érdekeltek e kér-
désben: a főpróbák látogatóinál. 
Már eddig is számos levél érkezett 
hozzánk azzal a kéréssel, ne tegyünk 
semmit a főpróba jelenlegi rendsze-
rének megváltoztatása érdekében, 
mert akkor a budapesti közönség 
egy igen tekintélyes hányada leg-
szebb és legkedvesebb színházi szó-
rakozásától, a főpróbáktól esik el. 
E helyen nyugtatjuk meg az összes 
aggályoskodókat. Mi nem vagyunk 
ellenségei a főpróbának és ez az 
ankét egyáltalában nem azért indult 
meg, mintha mi meg akarnók szün-
tetni a főpróbák nagy nyilvánossá-
gát. Éppen mi magunk vagyunk a 
főpróbák leglelkesebb látogatói, hi-
szen a Színházi Élet beszámolói 
elsősorban mindig a főpróbáról ké-
szülnek és a beszámolóknál nagy 
befolyása van mindig a főpróba kö-
zönségének is, annak a hangulat-
nak, amit egy ilyen délelőtti előadás 
kivált az uj darab első publikumából. 

Fölvetettük a kérdést, amely már 
akut volt és teljes tárgyilagossággal 
adunk helyet minden hozzászólásnak. 
Az ilyen ankétnak nem is az a célja, 
hogy megszüntessen egy bevált és 
megszokott intézményt, hanem hogy 
esetleges reformokkal, amelyek éppen 
a felszólalásokból születnek meg, 
javitsa, tökélesitse. Ilyen eredményt 
várunk mi is a most megindított fő-
próba-ankéttól, amelyre ujabban az 
alábbi érdekes hozzászólások érkeztek 
hozzánk. Mint látható, a iőpróbának 
vannak elvi ellenségei és elvi barátai. 
Vannak, akik a délelőtti főpróbák tel-
jes megszüntetését szeretnék, viszont 
még többen vannak, akik a mostani 
rendszer szigorú fentartását tartják a 
leghelyesebbnek. Leközlünk minden 
választ, minden kommentár nélkül, a 
döntő szót, a válaszokból leszűrhető 

főpróba-ankétja 
végső következtetést azonban termé-
szetesen majd csak az ankét befeje-
zésével mondhatjuk el. 

o 
Megint felhangzott a panasz a 

főpróba ellen. Allitólag a ciniku-
sok, a léhák, a fölényeskedők, az 
irigyek, a kákán csomót keresők 
és a szőrszálhasogatók gyülekezete 
a nyilvános főpróba, amely ép ezért 
már összetételénél fogva se szokott 
igazságos birája lenni az uj darab-
nak. Sokan azt kívánják, hogy a 
színházak egyáltalában ne tartsanak 
nyilvános főpróbákat, hanem az első 
előadásig egy teremtett lelket se 
engedjenek a darab közelébe. En 
azt hiszem, ez tulradikális megol-
dás volna. A főpróbának megvan 
a létjoga, ha arra szolgál, hogy a 
kritikusok számára lehetővé tegye a 
mű alapos és megfontolt megkritizá-
lását. Ez közvetlen a premier után, 
a másnap reggeli lap számára nem 
igen volna lehetséges. Amig tehát 
a magyar lapok nem térnek át a 
nagy francia napilapok, a L.e Temps 
vagy a Journal des Débats rend-
szerére, melyek hetenkint egyszer, 
sokhasábos tárcákban intézik el az 
uj darabok megbirálását, hanem a 
premier után való reggelre már hoz-
zák a darab kritikáját, addig szük-
ség lesz a sajtó számára tartott fő-

HARSÁNYI ZSOLT és NAfiY ENDRE 
(Szülődi Ár/.ikl felv.) 



4 SZÍNHÁZ! ELET 

próbára. Teljesen fölösleges azon-
ban annak a fölületes és hiu tömeg-
nek a beeresztése, amely a főpró-
balátogatók zömét alkotja. Ezektől 
meg kell tisztítani a főpróbákat s 
visszaadni ezáltal ezt az intézményt 
annak, ami számára megteremtődött 
s amivel szemben hivatást teljesít : 
a sajtónak í 

Szász Zoltán 
C3 

A nyilvános főpróba kérdése sze-
rintem egyedül a színházra tartozik. 
Mondhatnám : annak magánügye. Még 
a szerző érzékenységét sem érinti, 
mert hiszen minden szerzőnek jogában 
áll azzal a kikötéssel élni, hogy a fő-
próbán csak a sajtó meghívott kép-
viselői lehessenek jelen. A színházak, 
az előadók és az előadás szempont-
jából, nyilván hasznosnak találják a 
telt ház előtt lejátszódó próbát, kü-
lönben mint céltalan és fölösleges 
intézményt rég beszüntették volna. 
Hogy a nyilvános főpróba előzetes 
hangulatot teremt a premiérre, az 
nem olyan szörnyű baj, mint sokan 
képzelik. Semmiesetre sem megy az 
igazság rovására : a jó darabnak ez 
csak használ, a rossz ctarabon vi-
szont a nyilvános főpróba elmaradása 
sem segít. A halhatatlanságot illető-
leg pedig igazán irreleváns, hogy a 
szerző huszonnégy órával előbb vagy 
később bukik-e meg? Súlyosabb el-
bírálás alá esik ennél a bemutató 
előtt megjelenő kritikák divatja. Azt 
hiszem, az egész főpróbakérdésben ez 
az egyetlen vitatható pont. Az előze-
tes recenziónak — ha már a hírszol-
gálat frissessége érdekében nem lehet 
lemondani róla — informatív jellegű-
nek kellene maradnia s az előadásról, 
a rendezésről, a színészek játékáról 
semmiesetre sem lenne szabad véle-
ményt nyilvánítania, sem a nyilvá-
nos, sem a zárt főpróba nyomán, mert 
hiszen az nem megmásíthatatlan, vég-

leges formája az előadásnak, sőt 
olykor a darabnak sem. Egyáltalán : 
nem helyeslem a mohóságot ezen a 
téreti. A szerző és a direktor veséjét 
ki lehet szedni a premiér után is. 

KÁRPÁTI AUREL 
CS 

A főpróba megtartása nézők előtt 
feltétlenül szükséges. Mert a bemu-
tató előtt a színésznek két lázzal kell 
megbirkóznia. Az első a ruhaláz. Ez 
akkor lép föl, mikor a jelmezes házi 
főpróbán a színész, de különösen a 
színésznő, először ismerkedik meg 
„személyesen" iij színpadi ruhájává}, 
vagy jelmezével. Ennek a láznak 
a csillapiiószere a jelmezes házi próba, 
amely után a szinészember már ruha-
lázmentesen jelenik meg a hivatalos 
főpróbán. 

Ekkor aztán beveszi az ellenszert 
a lámpaláz elleti : a „nehéz emberek" 
kritikája formájában. A lámpaláz ré-
gen, mikor a főpróba zártkörű volt, 
rendkívüli vehemenciával támadta 
meg a színészt. A premiér-félelmet 
elűzi a főpróba, amely után megkapja 
az előadó és az előadás a maga lc-
szürtségét, higgadtságát anélkül, hogy 
a színész „istállótüze" lelohadt volna, 
amely a bemutatón rohamra viszi 
a színészt. 

A főpróbáról élőszóval nyilatkozni 
lehet és szabad is, de végérvényes 
írott véleményt adni nem. A darab 
és az előadás csak este kapja meg 
igazi formáját és igazi színeit. Minda 
kettő csak este felelhet magáért. 
Aki azonban, estilapos lévén, mégis 
köteles írni, annak a nil nisi bene 
elve szerint kell tollát vezetnie. 

RAJNA FERENC 
a 

Jó darabnak még a főpróba sem 
árt ; rossz darabnak pedig mindegy, 
hogy hol bukik meg : a főpróbán-e, 
vagy a premiér en. 

RUTTKAY GYÖRGY 
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Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház 
kitűnő és sokoldalú főrendezője eze-
ket mondta : 

— Bizonyos, hogy a főpróbának 
nálunk megvannak a maga előnyei 
és hátrányai. Je bizonyos az is, hogy 
nem játszik szerepet a kérdés el-
bírálásánál az a körülmény, sokan, 
vagy kevesen jelennek-e meg az úgy-
nevezett főpróbán. A főpróba intéz-
ménye, ugy, hhogyan azt nálunk 
bevezették és rendszeresítették, ab 
ovo rossz. Elhibázott dolog, hogy 

délelőtt tartják meg és igy részben 
ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fő-
próba sosem igazi előadás. Teljesen 
mindegy, sokan vannak-e a néző-
téren, vagy kevesen : a főpróba kö-
zönsége nem a közönség. Az ideális 
főpróba szerintem az olyan, amilyent 
Párisban tartanak, ahol az első esti 
előadást, a mi tulajdonképeni pre-
mierünket, nevezik főpróbának. Ez 
az igazi főpróba, itt igazi közönség 
van, amely eldönti a darab sorsát. 

Lajos 
A magyar színpadi irodalomnak egy régi 

kedves és lelkes pártolója jubilált a napok-
ban távol az országtól: Valentin Lajos, az 
első magyar színpadi ügynökség alapitója 
pénteken érte meg születésének hetvenedik 
évfordulóját. A kedves, finom öreg ur, akin 
nem látszik meg a kora, olyan időkben 
kezdte meg nálunk működését, amikor a 
szinház még nem annyira üzlet, mint inkább 
szenvedély és szerelem volt. Akkoriban még 
elsősorban dicsőségszámba ment, ha a 
szerző előadásra került és a tantièmek el-
számolását sem az irók, sem a S7inházak 
nem vették valami szigorúan. Valentin Lajos 
azonban helyes ösztönnel megérezte, hogy 
kell egy összekötő kapocs a színpadi szerző 
és a színházak között és megalapította ügy-
nökségét, amely hosszú éveken át az egyet-
len volt Magyarországon és nagyon szép 
eredményeket ért el. 

Lajos bácsi, aki friss egészségben és 
teljes erőben ülte meg március 19-én het-
venedik születésnapját, néhány évvel ez« 
előtt Bécsbe költözött, ahová sok kedves 
szál fűzi. 

Az öregúr ugyanis nevelőapja Kopácsy 
Juliskának, a Népszínház ünnepelt prima-
donnájának, aki Karc^ag- Vilmosnak, a 
sokszoros bécsi szinháztulajdonosnak a fele-
sége. Valentin bácsi most a Karczag-Ver-
lag-ot, Karczag Vilmos nagykiterjedésű és 
élénk forgalmú zeneműkiadó üzemét és 
színpadi ügynökségét vezeti. Meleg ünne-
peltetésben volt része a bécsi színházi világ 

bácsi 
részéről a nagy napon. Temérdek jókíván-
sággal és ajándékkal halmozták el nagy-
számú tisztelői. A Budapesti Színigazgatók 
Szövetsége nevében az épen Bécsben tar-
tózkodó Faludi Jenő, a Vígszínház igaz-
gatója üdvözölte és egy hordó bor volt a 
budapesti színigazgatók ajándéka. Váljék 
egészségére. 

VALENTIN LAJOS 
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Tapolczay Dezső, a Városi Szín-
ház igazgatója a következőket mon-
dotta : 

— Amikor színész voltam, azok vol-
tak a legkellemetlenebb napjaim, 
amikor nyilvános főpróbán kellett 
fellépnem. A színész reggel, álmosan 
sohasem fejtheti ki egész tehetségét 
és nem játszhatja ugy a szerepét, 
hogy megállhassa, a kritikát. Ezt 
mint színész mondom. Mint igazgató 
még inkább ellensége vagyok a nyil-
vános főpróbáknak. A főpróba közön-

• sóge a legkíméletlenebb, igazságtalan, 
mindig csak a hibát keresi és a jót 
már elvből sem ismeri el. Be kell 
szüntetni a nyilvános főpróbákat ! 

a 

A főpróba mai formájában nem 
más, mint egy komolytalan előadás. 
A komolytalanság nem fenn van a 
színpadon, hanem lenn a nézőtéren. 
A főpróbán mindenki szakértő akar 
lenni, mindenki mindent jobban akar 
tudni, mindenki hozzászól, felülbírál, 
lebirál és amellett arra figyel, hogy 
mit csinál a szomszédnője. 

Erre valóban semmi szükség. A fő-
próbán az legyen jeler., akinek dolga 
van ott. Délelőtti zsurokat máshol 
kell tartani, nem a színházakban. 

BARABÁS LORÁND 
vp 

A fópróbakérdés tulajdonképen két 
részre oszlik. Az egyik a színház 
és a színészek szempontja, a másik a 
bírálóké. Hogy a színházakra és a 
színészekre nézve jó-e vagy rossz a 
nyilvános főpróba ? azt én — mint 
laikus — igazán nem tudhatom. El 
kell fogadnom, amit színházi szak-
emberek állítanak az ügyről. 

A bírálónak azonban föltétlenül 
szüksége van a főpróbára. Mert szük-
sége van időre, nyugalomra, hogy a 
darabon gondolkozzék, hogy bcnyo-
másai, képzetei tisztultakká es ren-

dezettekké váljanak s ne a premier 
este lázában és izgalmában mondja 
ki ítéletét vagy véleményét. Véle--
ményem szerint a bírálónak mielőtt 
az íráshoz ülne könyvből vagy kéz-
iratból is ismernie kellene a darabot 
s lelkiismeretes kritikus, ha csak 
módjában van nem is ül le enélkül 
az Íráshoz. Csakhogy sajnos nincs 
mindig módjában. Es a főpróba vala-
mennyire tulsegítí őt a nehézségeken. 

De főpróba utáni bírálatot írni ez 
megint nem helyes, hiszen tudjuk, 
hogy a premieren mennyi minden 
jön ki vagy vesz cl örökre. Nem, a 
főpróba csak segiti és alaposabbá teszi 
munkánkat, mert ismétlem, majdnem 
lehetetlen — ha tegyük fel könyv-
ben nem jelent meg a premier esté-
jére a darab -+ egyszer hallott do-
logról, lázasan, sietve, becsületes, 
alapos kritikát írni. • 

A bírálónak tehát a jelenlegi sajtó 
viszonyok között föltétlen szüksége 
van a főpróbára. Hogy cz a próba 
zártkörű, csakis a kritikusoknak szánt * 
előadás legyen, vagy nyilvános, mint 
a mostani, — ez már a színház és 
színigazgatók szuverén joga, mely-
hez nekünk kívülállóknak semmi 
közünk sincs. 

Szerkesztő urnák tisztelő liivc 
DÁNIELNÉ LENGYEL LAV H A 

C3 

Ha biztosit arról, hogy egyetlen 
nöismerösöm sem fogja a szavaimat 
arra magyarázni, mintha az ó zakla-
tásától akarnék megmenekülni, akkor 
nyíltan kimondom : szerintem csak 
az esetben van jogosultsága a fő-
próbának, ha valóban kizárólag a 
kritikusok és legfeljebb még a szín-
ház néhány barátja számára rende-
zik. — Ha azonban "erről nem tud 
biztosítani, akkor nemcsak hogy a 
lcgnyilvánosabb jellegű főpróba-rend-
szer mellett túrok lándzsát, hanem 

/ 
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egyenesen azt javasolom : rendezze-
nek ezentúl minden főpróbát a Városi 
Színházban, vagy tán még inkább 
a Vérmezőn, mert ott aztán minden 
„igényjogosult" helyet kaphat. 

Sok szives üdvözlettel, igaz hive 
KULINYI ERNŐ 

C3 

A legnyilvánosabb í'öpróba hive 
vagyok. Minél több és minél többféle 
ember nézze végig a darabot. Nem 
is egy, hanem több nyilvános főpróba 
kellene, hogy teljesen kialakuljon a 
hatás, a színész megtalálja a szük-
séges feszültséget a közönséggel, be-
oszthassa hangját, mozgásait, hogy 
változtatni lehessen a darabon, ha ez 
szükséges. Mert hiába beszélnek a 
vértelen esztéták, a darabot a közön-
ségnek irják, még akkor is, ha Sha-
kespeare az író neve 

Franciaországban nyilvános a fő-
próba, Angliában és Amerikában más 
színpadon, kis vidéki városkákban mu-
tatják be egy hétig az uj darabot, 

mielőtt a voltaképeni bemutató New-
Yorkban megtörténik. Készen érkezik 
haza, a színpadra a darab és megle-
petés nincs. A színdarab nem titok, 
előbb-utóbb ki kell derülni, hogy mi 
van benne, életképes-e, vagy pedig 
elpusztul. Miért legyen hát éppen a 
főpróbán titok ? 

De bei, a főpróba nem a legnyilvá-
nosabb, akkor egyáltalában ne legyen. 
Hiszen a kritikusok, mielőtt a fő-
próbára mennek, már ugy is tudják, 
hogy mit írnak a darabról, illetve 
a szerzőről. 

PÁSZTOR ÁRPÁD 
a 

A főpróba az a szükséges rossz, 
amelyre minden szerzőnek, minden 
színháznak, minden darabnak és min-
den színésznek feltétlenül szüksége 
van. A siker próbaköve a főpróba, 
bárha — szinházi babona szerint — 
a rossz főpróba jó premiert jelent, a 
jó főpróba nem zárja ki a bukást. 

SZOMORY EMIL 

Palotay Árpád, Halász Gitta, Szügyi Kálmán, Pailay Matild, Hegedűs F., Budanovics Mária 
a „Júcjt Pantalon ur" cimü opera főszereplői 

(Bossáityi cí Tana (elv.) 
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A fővárosi színházak nyilvános fő-
próbáin nemcsak a szereplök próbál-
nak, hanem a közönség is. Kipróbálja 
a'darab hatásat. Itt válik cl, hogy u 
darab osattanói tényleg ugy „jönnek-e 
ki", mint ahogyan a szerző és ren-
dező képzelték, itt látják meg, hogy 
nem kell-e valamit „húzni'' vagy eset-
leg az egyes jeleneitek sorrendjén 
változtatni. A nyilvános főpróba mu-
tatja meg, hogy nem tanácsos-e vala-
mit ,feláldozni" a siker érdekében, 
vagy pedig mehet a darab ugy, aho-
gyan „áll". Éppen ezért nagyon 
helyeslem a nyilvános főpróbákat. 

GAJÁRI ISTVÁN 
CD 

Az iyazyatók ugy tudom 
nem szeretik. 

A színészek — azt. hiszem — kel-
lemetlennek tartják. 

A kritikusok biztosan tudom — 
nem kívánják. 

Az a publikum, amely csakis a 
szabadjegyes főpróbákra jár. követeli. 
S miután ez a többség : a főpróbát, 
fenn kell tartani. 

LOSONCZY ZOLTÁN 
C3 

A főpróba intézményét fön tar tan-
dónak tartom. Nem is szólok a zsur-
nalisztikái szükségről. A sajtó mai 
berendezkedése megkívánja, hogy 
egy uj darabról másnap reggel már 
kritikát olvasson a publikum. Min-
denki tapasztalta, aki próbálta., lwgy 
milyen bajos dolog éjjel az előadás 
után érdemleges kritikát imi egy 
darabról, melyet egy félórával eze-
lőtt nézett az ember végig. Ebből a 
technikai szempontból nézve azt' hi-
szem, a főpróbák beszüntetése nagyon 
leszállítaná [a szinházi kritika szín-
vonalát. Pontosabbnak azonban azt 
tartom, hogy a főpróbán a kritikus 
a publikum magatartásától függet-
lenül ulk öthatja meg véleményét a 

darabról és az előadásról s a mai 
elrontott ízlésű és alantas kritikájú 
közönség szuggcszciója elleni véde-
kezés, ha a darabot clöbb a főpróbán 
nézem meg. Természetesen ez csak 
az olyan főpróbákra illik, amelyek 
nem éppen olyan népesek, mint a 
premiér. Azt a főpróbát, amelyen 
Budapest összes szinházi snobjai és 
smokkjai jelen vannak és elszívják 
a levegőt azok előtt, akiknek szá-
mára a főpróba van, gyomrom mélyé-
ből utálom. Ez nem is főpróba, hanem 
ál-premíér, a leg furcsábbak egyike 
azok között az áldolgok között, a 
melyekben most élünk. A főpróba 
legyen a színházzal és drámával ko-
molyan foglalkozók camera ear i-
t at i s-a, nlikor van értelme és jogo-
sultsága. 

SCHÖPFLIN ALADÁR 
m 

Legyen főpróba, vagy ne legyen 
főpróba ? Ha jól értem : ez a kérdés. 
A felelet nagyon egyszerű, Részem -
ről k é t határozott feleletet adhatok. 
Az első : legyen főpróba ! A második : 
ne legyen főpróba ! Ilogy mért le-
gyen ? Először, mert., ha azt talál-
nám mondani, hogv ne legyen, akkor 
is lenne. Másodszor meg miért is 
ne legyen ? A kritikus akarja, mert 
huszonnégy óra ideje marad a kritika 
megírására. A színész is akarja, mert 
a főpróbán próbálja ki önmagát is, 
a darabot is, főként pedig alakítá-
sának hatásait. A közönség is akarja, 
különben nem tartanának minden 
főpróbát zsúfolt ház előtt Végűi a" 
szerző is akarja, egyrészt, mert a 
főpróba, után a premiére-közönség-
nek még sok mindent be lehet adni, 
amit a kritikusnak nem lehet be-
adni, másrészt pedig jobb a pre-
miéreket lehetőleg kritikusmentesen 
csinálni. Ezekután ugyebár világos, 
hogy rneg kell maradni a főpróba 
mellett. Tehát : legyen főpróba. Más-
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részt azonban, — mint már emiitet-
tem — én ily határozottan merem 
álHtani,hogy ncrlegycn főpróba. Hogy, 
mórt ne legyen ? Először, mert, ha 
azt találnám mondani, hogy legyen, 
egész biztos, hogy nyomban egész 
festen eltörölnék ezt az intézményt. 
Másodszor meg, mért is legyen ? A 
kritikus nem aliarja. mert korán kell, 
liogy felkeljen, ami ir ni valója lenne, 
azt elírják az esti lapok, viszont az 
esti lap kritikusainak is kényelmetlen 
elrohanni, irni, főleg pedig elébe írni 
n ráéröbb, megfontoltabb és lehiggad-
tahb napilapok-
nak. A színész 
sem akarja, mert 
amit elvégezhet a 
premiéren, minek 
bajlódjon azzal 
még egy elö-
premiéren is. A 
közönség sem 
akarja,mert nincs 
bosszantóbb a pre-
miere közönség-
re. mint az a tu-
dat, hogy a pén-
zéért bennitattat 
magának valamit, 
amit előzőleg már 
másnak is be-
mutattak. I 'égül 
nem akarja a 
szerző sem, mert 
mit bújjanak ösz-
sze azok a ron-
gyos kritikusok 
és igy tovább. 
Szóval én a leg-
határozottabban 
amellett vagyok, 
hogy vagy legyen 
főpróba, vagy ne 
legyen főpróba. 

HELLE PÁL 

jsr 

„Alább írtak Szabad Kun Sz Miklós Várossá 
N. N. bírája s Tanátsa Balogh Istvány Nem-
zeti Szín Játzó IJrnak abbéli kérésébe, hogy 
az ö és Társának itt léttek alatt való magok 
viseletéről adnánk illő Bizonyság levelet, 
megegyezvén ; jelen levelünk rendében bi-
zonyságot teszünk a felöli : hogy az neve-
zett Nemzeti Szín Játzó ur és társai Négy 
hetek olta itt városunkban számokhoz és a 
Jádzó Szin minéiiiűségéhez képpest kiilömb-
féle darabokat jádzotiak egész megelége-
déssel s ezen idö alatt magokat a legbetslil-
letesebben viselték, senkinek terhére nem 
voltak. Melynek is nagyobb valóságára és 
hitelére nézve ezen városunk szokott Petsé-
tyével megerősített hiteles Bizonyság levelün-
ket ki is adtuk. Kun Sz Miklóson Die 31"! 
Octobris 1820 tartatott Gyííllésünkböl " — 
líalogh István úttörő színigazgató irataiból 
Eredetije a Nemzeti Muzeum kézirattárában; 

SÁNDOR STEFI és ERDÉLYI GÉZA 
a Royal-Orfeum uj műsorán (Angela fotográfiája.) 
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Divatos kalapok 
Irta: FARKAS IMRE 

Dúlhat a háború, dúlhat a béke, 
fordulhat a világ, — egy marad csak 
állandó: a divat változása. A nagy 
khaosz, mely most söpri a világot 
isten tudja merre, a sötét és bizony-
talan áradat virágokat táncoltat a 
hátán : divatos merész táncos muzsi-
kát, soha eddig nem látott decolle-
tagokat, alul-felül virágos-tollas női 
kalapokat . . . 

És ez talán jól is van igy. Az 
asszonyaink nem hagyják magukat. 
Azt mondják : mi csinosak, mi szé-
pek akarunk lenni, tetszeni akarunk 
nektek az ötleteinkkel, a jó Ízlésünk-
kel, föl akarunk viditani benneteket, 
szegény fáradt férfiakat. Mi vagyunk 
az első mosolya egy békésebb, szebb 
jövendőnek . . . 

Hogy miről jutott eszembe mindez ? 
Néhány bájosan, finoman megkom-
ponált női kalapról, amelyet Türr 
István-utca 8 számú házban nyitott 
uj kalapüzletben láttam. Az üzlet tu-
lajdonosnői: Perczel Tiborné és Sie-
ben Rózsi. Az előbbi egy ragyogóan 

- szép társaságbeli asszqny, aki min-
dig hires volt ügyes ujjairól, finom 
Ízléséről. Siebert Rózsi nevét pedig 
jól ismerik Budapesten mindazok, 
akik sokat adtak arra, hogy szép 
kalapjuk legyen. 

Végigjártam ezen a kedves üzleten, 
amelyen végigtáncolt a napsugár. 
Csupa izlés, csupa finomság minden, 
llgy érzem, hogy a szép nők még 
szebbé válhatnak, ha ezeket a poéti-
kus, raffináltan ügyes kalapköltemé-
nyeket a fejükre teszik. És mindjárt 
elhatároztam : megírom ezt a néhány 
sort, mert igazán szeretnék ezeknek 
a kitűnő, tehetséges hölgyeknek bá-
tor vállalkozásukban e kis cikkel 
segítségükre sietni . . . 

Mende Erzsi 
A jövő héten, március havának utolsó 

napján egy kedves, finom mosolyú fiatal 
urileány, a budapesti társaságnak egyik 
rokonszenves, jól ismert tagja ad önálló 
dalestét a Zeneakadémiában. Mende Erzsi 
nem ezúttal szerepel nálunk először a pó-
diumon. Több izben hallotta már Budapest 
zeneértő közönsége finom, bensőséges dal-
előadásait és figyelemmel kisérhette fejlő-
dését az időktől fogva, amikor az ifjú éne-
kesnő még mint a kitűnő Anthes mester 
növendéke szerepelt komoly feltűnést keltve 
hadijótékonysági hangversenyeken. 

Mende Erzsi azóta befejezte énektanul-
mányait, több izben nagy sikerrel hang-
versenyzett már és mostani hangversenyén 
már külföldi sikerekről hazatérve jelenik 
meg ismét a budapesti koncertpublikum 
előtt. A fiatal magyar dalénekesnő Mainz-
ban és Wiesbadenben énekelt komoly, 
hozzáértő közönség előtt, amely — mint ez 
az ottani sajtóbeszámolókból megállapit-
ható — őszinte lelkesedéssel adta meg neki 
az első külföldi tapsokat. Mint mindig, a 
két német városban is nivós, művészi ér-
tékű műsort adott Mende Erzsi, akiről ko-
moly elismeréssel emlékeznek meg a kül-
földi lapok. 

„Az, amit a fiatal művésznő nyújt — 
irja a wiesbadeni lap — annyira figye-
lemreméltó, hogy Mende Erzsi nevét fel-
tétlenül meg kell jegyeznünk. Végre egy 
dalénekesnő, aki az előadott dalok drámai 
tartalmát is teljesen visszaadja ; minden 
átgondolt és igazán átérzett az előadásá-
ban". Nem kevésbé elismerően szólnak « 
fiatal magyar énekesnőről a mainzi lapok is. 

A külföldi kritikusok megállapításait most 
a budapesti közönség bírálhatja felül. Mende 
Erzsi március 31-iki hangversenye, amelyet 
nagy érdeklődés előz meg, ugyancsak gaz-
dag lesz művészi értékekben. A daliroda-
lom legszebb virágjait fiizi koszorúba, 
Brahms, Marx, Mahler, Grieg, Blech, Chu-
miitade, Bizet, Radnai és Rékai dalait énekli 
és zongorakiséretét egy rokonszenves ama-
tőr-művész, Nemeshegyi Tibor látja el. 

Itt említjük meg, hogy Mende Erzsi hang-
versenyére jegyek a „Szinháii Élet" bolt 
taban kaphatok. 





Félistenek és félistennők civilben 
Irta: SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Ha a bakfisok egyszer az ozsonna-
pénzükből szobrot állítanak valakinek, 
Incze Sándort nemsokára karrarai 
márványból kifaragva fogjuk meg-
látni egy budapesti leánygimnázium 
előtt. Az ötletszerű autogrammkérést, 
mely régebben divatban volt, ő in-
tézménnyé szilárdította a vasárnapi 
autogrammdélelőttökön, mikor a fővá-
ros összes színházi Apolloi és Dianái 
legszeretetreméltóbb mosolyaik kísé-
retében osztják szét névaláírásaikat a 
„Színházi Elet" boltját megostromló 
drága kis csacsik között. A pékbol-
tok előtt tomboló,legviharosabb ácsor-
gás is eltörpül a fanatikus türelem 
mellett, amivel a rövidszoknyás kis 
gárda a félistenek és félistennők 
autogrammját kivárja. 

Az autogramm-adás, mint intéz-

GEIGER IRMA, 
a kitűnő táncos szubrett április elsején meg-
válik a Royal-Orfeura kötelékéből, mert 
Amerikába szerződött ( Amster felv.) 

móny, Budapesten született, a párisi 
boulevardokra, a l ondon i Streetekre, 
a newyorki avenuekre innen fog ki-
indulni a kedves ötlet, mely a színészt 
emberi mivoltában hozza közelébb 
titkos rajongói táborához. Nincs szük-
ség a gáláns unokabátyára, aki fu-
tólagosan ismeretségben áll a Törzs 
Jenő szabójával, vagy a Varsányi Irén 
divatárusnőjével, az álhirlapiró urat se 
kell többé igénybe venni, aki egy-
oldalú köszönési viszonyban van a 
művészet jeleseivel ; Törzs Jenő Var-
sányi Irén és a többiek minden pro-
tekció nélkül adnak autogrammot, 
sőt egy-egy jó szót is mindenkinek, 
aki egy koronával a megöregedett 
színészeket támogatja. 

Végignéztem egy ilyen autógramm-
délelőtött — és jó istenem, mily meg-
hatott és édes irigykedés fogott el 
az egérszemü kisleányok, a reszkető 
ádámcsutkás fiuk láttára, akik a föld-
indulás és égzengés e korszakában, 
mikor mi vének már kétségbeesett 
lemondással tekintünk a mesebeli kék 
madár után, boldog izgalommal veszik 
át a művész vagy a művésznő név-
aláírását, hallgatják a hétköznapi han-
got, mely szárnyalva szállt szivükbe 
a színpad távolságától s meglepetve 
konstatálják, hogy némelykor a fél-
istennek is szüksége van zsebkendő-
jére, mint a legközönségesebb halan-
dónak. De mindegy : a reichstadti her-
ceg puha kasztor-kalapban is igéző, 
az Ezüst sirály hercegnője utcai ru-
hában is a felsőbb lények közé tar-
tozik és Lohengrin az irodai karos-
székben is épp oly férfias fenséggel 
iil, mint a holdfénytől elárasztott 
csónakon, melyet kísérteties hattyúk 
vontatnak . . . 

Hiába beszél nekem akárki : a 
„Színházi Élet" boltjának perspektí-
vájából nézve még most is épp oly 
szép az élet, mint amikor mi Blaha 
Lujzába és Hegyi Arankába szerel-
mesek voltunk. 
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Seingalt lovag 
— Magyar színdarab Casanováról — spanyolul — 

Seingalt lovag tudvalevőleg teljes néven 
a kitiinőIGian Giacomo Geronino Casanova, 
a tizennyolcadik század gáláns kalandjairól 
hirhedt regényes hőse volt és az elmúlt 
századok folyamán számtalan irodalmi alko-
tás örökítette meg alakját. Seingalt lovag 

most ismét föltámadt és pedig — nem ez-
úttal először — a színpadon Barcelonában, 
a Catala Romana színházban deklamált a 
katalónok klasszikus nyelvén, de egy ma-
gyar iró gondolatait mondta el, egy magyar 
iró költői meséjét játszotta el és e kalandos 

1. 2., 3. Orbók LorSnt felesége és gyermekei, 4. Orbók üdvözli mester öccse" cimii 
darabjának szereplőit 
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mult után, hiába, a vérében van a szeszé-
lyes vándorlés, megérkezett most Buda-
pestre . . . 

A közelmult napokban érdekes vendég 
állított be a Színházi Élet szerkesztőségébe. 
Napbarnított arcú, atléta termetű pompás 
fiatalember, akiben afrikai oroszlánvadászt 
sejthetne az ember. Percek kellettek, amig 
felismertük a csengő magyar szóval be-
köszöntő idegenben Orbók Lórándot, aki 
sok szép irodalmi siker után mintegy hét 
évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, hogy 
kissé körülnézzen Párisban. Hát bizony ala-
posan körül is nézett. Annyira, hogy most 
hét év eltelte után Barcelonán át érkezett 
meg Budapestre. Persze ide is csak azért, 
hogy kissé körülnézzen. 

Mozifilmre való izg-almas történet, amit 
Orbók Lóránd a háborúban eltöltött éveiről 
elmondott. Párisban érte a hadüzenet, el-
utazásra már nem volt ideje, internálták. 
A menyasszonya segítségével kiszabadult 
az internáltságból, a semleges Spanyol-
országba akart menekülni, de újra elfogták. 
Még háromszor ismétlődött meg- ez az 
életre-halálra menő játék az idegenbe sza-
kadt magyar íróval, akit egy izben halálra 
is Ítéltek a franciák. Az őrzőangyal azon-
ban nem nyugodott. Igazi szerelmes leány-
szivvel megmozdított minden követ a vő-, 
legénye érdekében, akit sehogy sem tudott 
ellenséges szemmel nézni, mint a többi 
honfitársai. Magasrangu összeköttetéseket 
vett igénybe, lótott-futott minisztériumokból 
minisztériumokba, leveleket irt a semleges 
külföldre befolyásos ismerősöknek és végül, 
több mint egy évi hajsza és küzdelem után 
elérte, hogy a hatóságok megadták az en-
gedélyt a kiutazáshoz. Orbók Lóránd, aki-
nek érdekében a hires svéd Branting is 
Párisba utazott egyszer, mint szabad ember 
mehetett Katalóniába, spanyol földre, ahová 
követte a hűséges, önfeláldozó francia leány 
.is, aki a ragyogó napfény, a mosolygó kék 
ég és az örök forradalom hazájában magyar 
asszonyá lett. 

Barcelonában telepedtek le és Orbók 
Lóránd csakhamar megtalálta az érintkezést 
az irodalmi és szinházi élét vezetőivel. A 
hadifogság hosszú, keserves hónapja alatt 
darabot írt, most lefordította spanyol nyelvre 
és merész elhatározással benyújtotta elő-S 

adásra. Elfogadták, előadták, nagy sikere 
volt. A magyar iró egyszerre arrivé lett a 
spanyol színpadon. Darabjai gyors egymás-
utánban kerültek előadásra és ltöztük hosz-
szantartó nagy, sikereket aratott. „A mester 
öccse", „A milliomos vendég" és a „Casa-
nova", amelynek spanyol cime „El cavalier 
de Saingalt", amely valószínűleg nálunk is 
szinre kerül a jövő évadban. Jelenleg Beöthy 
László olvassa az érdekes, izgalmas meséjü 
daraböt, amelyet szerzője „szentimentális 
komédiá"-nak nevezett el. Orbók magéval 
hozta darabjainak spanyol nyelvű kiadásait is. 

— Most csak látogatóba jöttem haza 
— mondta kérdésünkre Orbók, — de mihelyt 
elválasztottuk Poupinettet, hazajövök egész 
családommal. 

Poupinette a barcelonai Orbókék kislánya. 
Igazi neve Szonja, ami meglehetősen külö-
nösen csenghet a katalóniai ég alatt. 

— Mikor másodszor elfogtak — adja meg 
ehhez a magyarázatot Orbók — nagyon el 
voltam keseredve. A fogságban egy Doszto-
jevszkij-regény vigasztalt meg és ennek * 
emlékére neveztem el kisleányomat a regény 
hősnője után Szonjának. 

Él Barcelonában egy kis Orbók-fíu is. 
Még csak hároméves, de ugyanannyi nyel- 4 
vet ért már: beszél magyarul, franciául és 
spanyolul. Ez fog- még csak darabokat irni ! 

Megkértük Orbókot, beszéljen valamit a 
spanyol színházakról, a közönségről. 

— A közönság a színházban épp olyan 
kegyetlen, mint a bikaviadalokon. Ha valami 
nem tetszik néki, megkezdődik a pater, ami 
abból áll, hogy a nézők botokkal döngetik 
a padlót. A legrettenetesebb dübörgés ez ! 
Elegendő egy stilushiba és máris megva"n v 
a páter. Egyébként nagyon lelkes közönség 
a spanyol. Ért a vastapshoz is — hála 
Istennek! A színházak gazdagok, zsúfoltak. 

— Es a nők ? 
— Gyönyörűek. Eleven szobrok és Ma-

donna-fejek. Hercegnők. Annyira tökéletes 
szépségek, hogy már szinte nem is érdek-
lik az embert, mert nincs mit hozzáadnunk. 

Az uj „Casanova" érdekes szerzője még 
néhány hétig marad itt, azután visszautazik 
Barcelonába, ahol most készülnek legújabb 
darabjára. Ősszel, ugy tervezi, végleg haza-
jön és talán addigra már itthoni bemuta-

. 1<'>in érkezik. 
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„Kis kutya, nagy kutya . . 

1. Somogyi Nusi, 2. Fedák Sári, 3. M. Makay Margit, 4. Kerényi Gabi, 5. Szilágyi Rózsi, 
6. Pázmán Ferenc és neje, 7. Huszár Károly a kutyáikkal 

„Kis kutya, nagy kutya nem ugat 
hiába . . állapította meg a múltban 
egy ismeretlen népdalszcrző, aki ezt a 
megállapítását, ama intim ténnyel hozta 
kapcsolatba, hogy neki bizonyos sze-
gedi illetőségű leányzóval viszonya van. 
Az ismeretlen szerző kis- és nagy kutyái 
már régen az alvilági mezőkön ugatnak 
valószínűleg szintén nem hiába, ám minket 
ez már nem érdekel. Miránk örökségül csu-
pán a népdal, borközi célokra és a kis- és 
nagy kutya számos unokái maradtak, akik 
itt szaladgálnak körülöttünk, dr mér, ha 
okuk is van, nem ugatnak, mert Istenem 
egy jólnevelt kutya tisztában van végre az 
illik és nem illikkel. 

Kutyák, kicsik és nagyok ; pincsik, foxik 
és bulldogok az ugatás nemes mestersége 
helyett ma egyéb fontos pozíciót töltenek 

be. Tekintet nélkül nemükre és fajukra a 
a nemesi udvarházak agarainak a helyét 
foglalták el bevonulva a polgári és művész' 
háztartások asztallábaihoz, ápolt szemé-
lyükkel a ház jólétét és fényét emelve és 
jelképezve. Mert tudja Isten a sok között 
talán leginkább ez az oka, hogy ma már az 
u. n. művészháztartásokban lépten-nyomon 
egy kutya botlik az amúgy is Zavarában 
megilletődött riporter lába alá. Interjúim 
alatt sokszor volt szerencsém külömböző 
kutya urakhoz és hölgyekhez és most, hogy 
Csi-Li Fedák Sári kínai selyempincsije a 
„Cigánygrófné"-beli szereplésével megadta 
az aktualitást, elhatároztam, hogy sorra 
interjút kérek a híres budapesti színész-
kutyáktól. Istenem,' ha már ugatnak, leg-
alább végre tényleg ne ugassanak hiába . . . ! 

A következőket sikerült megtudnom : 
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Csi-Li Fedák Sári kutyája szimpatikus kis 
barna pincsi-höfrgy. Ezelőtt gyönyörűen 
„pitizett"' és általában igen szófogadó volt, 
ám mióta a Kirély-Szinház szerződtette nem 
lehet birni vele. Fejébe szállt a dicsőség, 
primadonnáskodik, sőt már ott tart, hogy 
csak kekszet, tejszínhabos kávét és fok-
hagymás kolbászt akar enni. Kollegája 
Flóra, Makay Margit pointer-vizsla hölgye, 
aki már kétszer játszott színpadon, sokkal 
szerényebb. Dacára, hogy a „Papa" és az 
„Ocskay brigadéros" nélküle nem is egzisz-
tálhat, ő nagyon ragaszkodó, amihez talán 
az is hozzájárul, hogy ő kalandos módon 
az utcáról jutott Makayék tulajdonába. Név-
és fajrokona Flóra von Forsthaus, Huszár 
Károly rövidszőrü vizslája már sokkal elő-
kelőbb valaki, semhogy színpadon játsz-
hasson. Ő ugyanis a kutyatársadalomban 
olyasvalami, mint nálunk egy gróf vagy 
egy herceg. O champion, ami annyit tesz, 
hogy eddig Wormsban, Karlsruheban, Mün-
chenben és Budapesten nyert kutyakiállitá-
sokon első dijat. Pufi nem is szólítja más-
kép, csak : 

— Gyere ide te egyetemi tanár ! 
Flóra von Forsthaus külömben fiával Bödi 

of Huszárral egyiilt az egész ház kedvence, 
amit a liftben kiszögezett következő tábla is 
bizonyit : 

I ' I 
— Felkérem a ház igen tisztelt lakóit, 

hogy az esetleges borjú- és szárnyas-
csontokat vizsláim részére felküldeni 
szíveskedjenek, amit előre is köszönök. 

Huszár Károly s. k. I _ 
Nem kevésbé előkelő a pedigreeje I/osvay 

Rózsi kutyájának Tyrras von der Spree-nek, 
aki Bismarck híres kutyájának a leszárma-
zottja és „testvére" Miksa-főherceg kutyájá-
nak. Tyrras határozott karakter, aki 2 hó-
napig haragot tartott Ilosvayval, mert egy-
szer megütötte. Sajnos Budapesten özvegyi 
sorban él, mert nem tudnak párat találni 
hozzá, ezért Ilosvay Rózsi borzasztó boldog 
volna, ha ez az itt vezetne eredményre. 

Gyárfás Dezső két kutyája Sunyi és Vinyi 
külön helyet foglalnak el a kutyatársadaloni-
ban. Ők kifinomult idegzetükkel a husevés-
ről áttértek a növényevésre és most kedvenc 

eledelük a narancs, szőlő és görögdinnye. 
Utcán ha esik az eső beállnak egy kapu alá, 
ahonnan nem lehet elmozdítani őket, mig fel 
nem szárad a kövezet. Viszont a házban 
már megakadályoztak egy betörést, amiért 
díszoklevelet kaptak. Két kutyája van Szirmai 
Albertnek is, Boxi és Dudi akiket nagy sze-
retettel gondot és tanit intelligens lényekké 
nevelve őket. Szirmai például elkiáltja magát: 

— Izidor ! — mire a két kutya őrült vo-
nitást visz véghez, keresve az ellenséget 
amit ez a bűvös szó jelképez. Boxi és Dudi 
különben bocsánatot tudnak kérni azért is, 
mert életben vannak, 'ami határozottan az 
emberek fölé helyezi őket. Ennek ellentéte 
Úrfi, Magaziner Böske bulldogja, aki komor 
és magábazárkozott ur, egyedül jár sétálni 
és senkivel sem barátkozik. Exkluzív lényé-
nek rokona Kwit, Bajor Gizi farkaskutyája, 
aki a gazdája kijelentése szerint a legnobi-
lisabb ur a világon. A Nemzetinél általánosan 
ismerik és becsülik, amióta a szerephordó 
szolgát megtámadta, mikor az egyszer ke-
vésbé jó szerepet hozott. 

Hasonlóan félti és óvja gazdáját Bohy, 
Latabar Árpád török róka pincsije is aki a 
fényképezés napján, lévén Latabár rekedt és 
lázas igy szólt gazdájához a színháznál : 

— Tessék csak hazamenni és egy forró 
teát inni, én majd egyedül elmegyek a 
fényképészhez ! ? 

És pontosan be is állított, ami nem csoda 
egy olyan kutyánál, aki csak hust eszik és 
ágyban alszik. Plevia Niniske, Somogyi Nusi 
francia bobijának sincs roszzabb dolga, 
amit meg is érdemel, mert mér filmen is 
játszott. Nevezetessége, hogy parancsszóra 
bárkit megölel vagy megcsókol, amit ön-
szorgalomból is szokott gyakorolni az. egyen-
ruhás emberekkel, mint pl. postással szem-
ben, nem kis mulatságéra Somogyi Nusinak, 
aki ilyenkor külön koszttal traktálja meg. 
Jómód dolgában még rajta is túltesz Piki, 
Kökény Ilona törpe ratlerje, aki testvérével 
Pista macskakisasszonnyal a legjobb egyet-
értésben követ el a saját gyomra javára 
szörnyű csínyeket. Náluk sokkal szófogadóbb 
Vica, Pethefí Attila foxija, aki amellett, 
hogy az Átlós-ut réme, a gazdáját híven 
szolgálja. Esténként arru a szóra : 

— Api megy a színházba . . . — inár 
szalad a nyergéért aztán az ajtóhoz telep-
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szik és nem tágit, mig őt magukkal nem 
viszik az öltözőbe, ahol egy szekrény mélyén 
tölti az egész estét. Az öltöző rejtelmeivel 
Frici—Naszisza—Szuzuhi, Kcicnyi Gabi ku-
tyája is tisztában van, aki hosszú neve 
mellett arról nevezetes, hogy rumos teától 
nagyon szeret berúgni és nem türi, hogy 
pórázon vezessék. Fajrokona Kitty, Szilágyi 
Rózsi kinai pincsije szintén kényes uraság, 
aki azonban kockacukorért nem sajnálja a 
fáradtságot és félóráig is képes pitizni. 
Htfdapesti helyrajzi ismereteivel idegen-
vezetőnek is bátran beválna Wihiszky, 
Lánczy Margit drótszőrü foxija, aki Pest-

tel annyira tisztában van, hogy például, ha 
azt hallja : 

— Megyünk Paulayékhoz — eltűnik és 
gazdáját a pihenő marathoni futó klasszikus 
pózában várja meg Paulay Erzsi ajtaja előtt. 

Puszi, Pázmán Ferenc kutyája szinte kü-
lön helyet foglal el. Nem számítva azt, 
hogy a „Paci kirándul" cimü film főszerepét 
ő kreálta, intelligenciája egyenesen félel-
metes. Most erre a szóra : riporter, kezd 
vonyítani, mert Istenem — és ebben igaza 
van — ha már ugat, igazán ne ugasson 
hiába . . . 

Kenődi Sándor 

I. Petlieö Attila. 2. Szirmai Albert. 3. Kökény Ilona. 4. (Magaziner Böske kutyája.) 
5. Lánc/.y Margit. 6. Bayor Gizi a kutyáikkal 
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Szomory Emil -
A Revüszinház e heti eseménye, „A kis-

lány" bemutatója előtt felkerestük a re-
dakciós szobájában az uj operett boldog 
szerzőjét Szomory Emilt. Kora délelőttől 
késő délutánig1 a színházban van elfoglalva, 
maga vezeti darabjának próbáit s igy o:t 
nem akartuk megzavarni munkájában. In-
kább Az Újság szerkesztőségében látogattuk 

. meg, a hosszú folyosó végén nyiló tejüve-
ges ajtajú kis szobában, ahol a népszerű 
Sorry irja vasárnapi pletykálkodásait. A ko-
pott tapéta alig látszik a sok fényképtől : 
csupa színész és színésznő arcképe, vala-
mennyi meleg ajánló sorokkal. Az érdekes, 
szinte színháztörténeti jelentőségű galériá-
ból kiragyog egy bekeretezett, üveg alatt 
őrzött szinlap, mely még a régi Népopera 
nevét viseli homlokán : a „Böském" első 
előadásának szinlapja, azé az operetté, 
amellyel Szomory néhány évvel ezelőtt 
Az Újság másik kitűnő munkatársával, 
Gajári Istvánnal együtt aratott hosszan-
tartó, nagy sikert. A zöldernyős villany-
lámpa fényében íróasztala mellett ül Szo-
mory Emil, aki egész kiváltságos lény 
az újságírós napszámosai között : nincsenek 
ellemégei. Mindenki szereti a kedves, min-
dig kedélyes Sorryt és senki sem tud róla 
rosszat mondani. Időnként a telefon csilin-
gel, ajtó nyílik, leveleket, lapokat hoznak, 
mindez azonban nem zavarja a kitűnő új-
ságírót, aki délután öt órától kezdve meg-
szűnik szerző lenni. 

Mikor megtudja, mi járatban vagyunk, 
őszintén elérzékenyedik : 

— Igazán, ugy érzem, nem érdemlem 
meg azt a nagy szeretetet, amellyel kollé-
gáim uj darabom bemutatója alkalmából 
velem feglalkoznak. Még utóbb hires em-
bert akarnak belőlem faragni. Pedig, higy-
jétek el, nem akarok én semmi lármát, 
semmi feltűnést, csendben akarom élvezni 
az örömöt, hogy a színpadon láthatom azt, 
amit régen, régen megálmodtam. És akár 
hiszitek, akár nem : nem változtatna a dol-
gon az sem, ha történetesen nem én irtam 
volna „A kislány"-t. így azonban, nem ta-
gadhatom, örömömhöz még egy személyes 
érzés, a szerzői boldogság is járul. 

Ebben a percben éktelen zsivaj verte fel 
a redakció méla csendjét. A folyosót sze-

„A kislány"-ról 
gélyző apró boxokból, amelyekben, mint 
szorgalmas méhecskék a kaptárban, lelkes 
újságírók szántják tollúkkal a fehér papi-
rost, mindenki kitódult, irógépfedeleket, 
bádogtálcákat, piszkavasat vertek össze és 
artikulátlan hangokkal valami egészen kü-
lönös melódiát ordítottak. Ijedten néztem 
Szomoryra. 

— Ne lepődj meg kérlek. I lat óra van. 
Ez a lárma azt jelenti, hogy most kezdődik 
a szerkesztőségi konferencia. Minden dél-
után ismétlődik ez a lárma, amelybe csak 
az visz némi változatosságot, ha valaki 
valami uj hangszert eszel ki. Mindjárt vége 
lesz, azután folytathatjuk. 

A lárma csakugyan lecsendesült a követ-
kező percben, ismét néma lett a folyosó, 
csak a szomszéd szobából, Katona Béláéból, 
hallatszott át az írógép egyhangú kattogása. 

— „A kislány" eszméjével — folytatta 
Szomory, — már idestova tiz éve foglalko-
zom, de nem irtam meg a darabot, mart 
nem lett volna, aki eljátssza. Primadonnák-
ból, akik a kurta szoknyával jelzik, hogy 
bakfis szerepet játszanak és nagyobb nyoma-
ték kedvéért hatalmas másnit kötnek a de-
rekukra, nem kértem. Inkább vártam arra a 
színésznőre, aki egész lényével, megjelené-
sével a csitri, tizenötesztendős lény illúzióját 
tudja kelteni a színpadon. Egy felejthetet-
len színésznői alakítás lebegett örökkön 
előttem : Varsányi Iréné a „Csitrik-ben. IIa 
én az operettszinpadon megtalálhatnám az 
ilyen „csitri"-t I És megtaláltam. Mikor 
Péchy Erzsit a Schubert-operettekben, majd 
későbbi szerepeiben láttam, tudtam : ez az ! 
Végre egy színésznő, aki természettől, va-
rázslatos lényétől, ifjú, bájos, meghatóan 
fiatal a színpadon I Akinek a hangja a ka-
cagása, a mozdulata keresetlenül a baklisé. 
Megtaláltam az én „kislány^-om ideális 
megszemélyesítőjét és megírtam az operet-
temet. A szövegkönyv elkészült és a prózai 
párbeszédekhez drága, jó barátunk. Harsányi 
Zsolt irt pompás, frissen perdülő verseket. 
Most már csak a zene volt hátra. Jó bará-
taim figyelmessé tettek Stephanidesz Ká-
rolyra, erre a csupasziv muzsikusra, aki 
évek hosszú sora óta dirigálja a mások 
műveit olyan odaadással, ami csak az igazi 
nagy művészet tulajdonsága, de mindeddig 
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nem jutott szóhoz önálló, teljes operett-
muzsikával. Pedig tud a Stefi ! De még 
mennyit tud I Csak a karácsonyi gyerek-
mesedarabokhoz Írattak Vele muzsikát, de 
ezekből a rövidlélekzetü, kisigényű zene-
számokból is megérzett, milyen finom, ar-
tisztikus művész Stephanidesz Károly. Fel-
olvastam a librettómat, nem mondott sem-
mit, csak megölelt, magéhoz v'etts a k ö n y 
vet és másnap leszállította az első zene-
számot. Ez volt a felelete. Hét most majd 
meglátjátok, mit tud a Stefi! Deresedő fej ' 
jel irta első nagy operettjét, de legalább 
kiad magából mindent, amit fiatal álmaiból, 
érzelmeiből megőrzött sok, sok éven át. 
Van az első felvonásban egy szerelmi dal, 
azután egy románc, amit tizenhárompró-
bás komponisták is megirigyelhetnek tőle. 
A második felvonás táncleckéje csupa finom 
grácia és szellemesség . . . 

Szomory Emil nem folytathatta tovább 
Stephanidesz dicsérését, mert belépett hozzá 

maga a szóbanforgó kedves, derék Stefi. 
Harsányi Zsolttól jött, akinek elzongorázta 
azokat a számokat, amelyeket a mindnyá-
junk őszinte sajnálatára még mindiqr nem 
teljesen egészséges népszerű poéta nem 
hallott. A zeneszerző megérkezése egyszerre 
más irányt adott a beszélgetésnek. Most 
már ketten együtt lelkendezve dicsérték — 
az elődást. 

— A Revüszinhéz — mondta Szomory — 
páratlanul előzékeny a magyar szerzőkkel 
szemben. Boldogság ezen a színpadon dol-
gozni. Bródy István főrendező és művészeti 
igazgató, valamint Wertheimer Elemér igaz-
gató versenyeznek, melyikük tudja a má-
sikat előzékenység, áldozatkészség dolgá-
ban lefőzni. Olyan díszleteket készíttettek, 
amilyenek bárhol a világon megállnák he-
lyüket és olyan együttest bocsátottak ren-
delkezésünkre, amilyent keresve sem lehet 
egyhamar találni. Péchy Erzsi, a -legara-
nyosabb „Vislány" mellett ott van Alagati-

Káinián a Revüszinház titkára, Gallai, Wertheimer a Revüszinház igazgatója, Tarnay 
Leóna, Radó Böske, Szomory Emil, Péchy Erzsi, Virányi karmester, Stephanidesz, 

Galetta ,A kislány" próbáia után (Papp felv.) 
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ncr Erzsi, aki egy angol kisasszony szere-
pét egészen eredeti és ötletes módon játssza, 
nagyszerűen táncol és pompásan énekel, 
azután Radó Böske, aki egy kis intézeti 
lány alakját viszi végtelenül kedvesen a 
színpadra, Iarnay Leóna, aki egy igazga-
tónő figurájából csinál pompás alakítást. 

— Es a férfiak ? — veti közbe türelmet-
lenül Stephanidesz. — A daliás Galetta, aki 
mint énekes és mint színész egyformán ki-
tünű, a vidám Horti Sándor nagyszerű hu-
morával, Tompa Béla nagyszerű énekével, 
Gallai Nándor bravúros táncaival I 

— És megint a nők ! — lelkesedik Szo-
mory. — Az intézeti lányok, a modellek 
üde koszorúja. Életemben annyi szép lányt 

nem láttam, mint ebben a Revüszinházban 
Nagyszerű előadás lesz ! 

Stephanidesz Károly felkacagott és Szo-
mory elértette, miit gondolt magéban : 

— Bizony barátom, — mondta röstelkedve, 
— talán kissé nagyon is dicsérjük már a da-
rabunkat. Amint látod, nekünk nagyon tetszik 
és most mér csak az a fő, hogy a közönség 
is hozzájáruljon ehhez a megállapításhoz. 

Szomory telefonja ismét megcsendült és 
ezt az alkalmat felhasználtuk arra, hogy 
magéra hagyjuk a két szerzőt. Még csak 
szerencsét sem kívántunk nekik. Egyrészt 
kabbalából, másrészt azonban : nem is 
szorultak ilyen tradicionális külsőségekre ! 
A siker biztos ! 

A vörös gyémánt 
A „Színházi Élet" u j Szomaházy- regénye — 

egzotikus kis országban kezdte meg 
szédületes pályafutását. 

A „Színházi Elet" húsvéti számá-
nak nagy eseménye lesz uj regé-
nyünknek első fejezete. Egy izgal-
mas, rendkívül érdekes meséjü szín-
házi regény közlését kezdjük meg az 
ünnepi számban és a regény külön 
szenzációja, hogy a szerzője 

Szomaházy István, 
akinek.régebbi színházi regényei, „A 
csipkeverő leány'' és „A titokzatos 
szerző" ugyancsak a „Szintezi Élet" 
hasábjain jelentek meg és érthetően 
nagy feltűnést keltettek. Az uj Szo-
maházy-regénynek a cime 

A vörös gyémánt . 
Egy titokzatos származású, világhírű 
művésznő a regény hősnője, aki a 
színpadi star-ok káprázatos életét éli, 
rajongó fejedelmek közelségébe kerül 
s központja annak a nemzetközi tár-
saságnak, mely New-Porttól Canne-
sig mindenütt megfordul. Szere-
lemtől izzó, fantasztikus történet ez 
a mai korszak „nagy nő"-jéről, aki 
maca sem emlékszik már arra, hogy 

Szomaházy István 

a regényt egyenesen a „Színházi Blet" 
számára irta és olvasóink olyan hús-
véti ajándékot kapnak benne, ami-
lyenbén ritkán lehet részük. 

A vörös gyémánt 
közlése külön nagy öröm nekünk, de 
kétségkívül nagy öröme lesz a „Szín-
házi Élet" olvasóinak, akik a jövő 
héttől kezdve a szokottnál is nagyobb 
érdeklődéssel fogják várni a népszerű 
lap uj számait, hogy olvashassák 

A vörös gyémánt 

uj folytatását. Mindegyik szám egy 
meglepően uj, érdekes részletét közli 
a. regénynek, amelynek témájából 
egyelőre nem akarunk elárulni sem-
mit, de mindazok, akik Szomaházy 
István régebbi színházi regényeit ol-
vasták, már e bekonferáló sorokból 
is tudják, milyen húsvéti meglepetést 
kelt ui regényével a „Színházi Elet". 
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Bécsi levél az „Őszi 
Igen tisztelt Szerkesztő ur, képzelheti 

milyen örömmel küldöm haza ezt a levelet, 
amelyben egy magyar iró nagy és osztat-
lan sikeréről számolhatok be. Nem minden-
napos ^nnepeltetés volt az, amelyben péntek 
este a Stadtheater közönsége Jób Dánielt, 
az Oszi vihar szerzőjét részesítette. A premier 
különben is oly külsőségek közt folyt le, 
hogy a Theatre paréenak is beillett volna. 
A páholyokban és a földszinten Bécs arisz-
tokráciája, a pénzfejedelmek és szellemi 
kapacitások ragyogó hölgyeikkel, minden 
csupa feszültség, érdeklődés, izgalom. Fel-
megy a függöny és láthatóvá lesz az első 
felvonás díszlete. Bécsben, ahol nem igen 

• bőkezűek a díszletekkel, ritkán láttak még-
ily pazar szalont. Az érdeklődés akkor éri 
el tetőfokát, amikor gyönyörű ruhájában 
megjelenik a szinen a leghíresebb német 
színésznő : Leopoldine Konstantin. Mar első 
szavaival lebilincseli az embereket. Néhány 
szó, néhány kifejezésteljes mozdulat és már 
kialakul a hősnő egész karaktere, a fájdal-
mas lemondás, amely e bravúrosan meg-
rajzolt asszonyi figurát leginkább jellemzi. 

V. Következik Christin nagy vallomása, ez 
a ragyogóan megirt költői tiráda, amelyet 
Paul Richter szívhez szólóan, lendülettel 
adott elő és amelyet visszafojtott lélegzet-
tel hallgatott a közönség. Itt mér biztos 
volt a siker és amikor véget ért az első 
felvonás, az egész nézőtér visszhangzott a 
zugó tapstól. Itt-ott piszegés is hallatszott, 
mert Bécsben mostanában divatos az ellen-
véleményt is kifejezésre juttatni. Legutóbb 
egy Schnitzler-premiérnél tapasztalhattuk ezt 
a vélemény-csatát, amely egyébként Olasz-
os Németországban már régóta meghono-
sodott. Mondanom sem kell, hogy a pissze-
gők elenyésző kisebbségben voltak és a 
tapsolók tömege diadalmason győzött. A 
szereplőket vagy tízszer hozták n lámpák 
elé. A szerzőt is hívták, de Jób Daniel 
nem jelent meg a függöny előtt. 

A második felvonás jeleneteit a leg-
feszültebb izgalommal kisérte a közönség. 
Christin és Anna nagy párjelenete, nem-
különben a férj váratlan betoppanása oly 
hatást váltott ki, amilyent csak a legforróbb 
színházi estéken tapasztalhattunk. A máso-

vihar" bemutatójáról 
dik felvonás után tomboló volt a siker. A 
közönség most oly viharosan hivta a szer-
zőt, hogy Jób végül kénytelen volt meg--
jelenni a lámpák előtt. Vagy huszonötször 
hívták ki a szereplőkkel együtt. 

Az utolsó felvonás csak megpecsételte a 
sikert. Az érdeklődés itt sem csappant, sőt 
— amennyiben ez lehetséges — még foko-
zódott és amikor utoljára gördült le a füg-
göny, a közönség nem sietett a ruhatárba, 
hanem helyén maradva ünnepelte a szerzőt 
és a szereplőket. A pisszegők a vesztett 
csata után is akcióba léptek, de minden 
siker nélkül. Végül is Jarno igazgató — aki 
egyébként a férj szerepében nagy színészi 
sikert aratott — megjelent a függöny előtt 
és elmés beszédben konstatálta azt a tényt, 
hogy olyan mű, amely ellenvéleményt vált 
ki, csak értékes lehet és fokozza ezt a 
sikert, amelyhez hasonló régen nem volt 
Bécsben. 

A kritika, amely pedig a magyar szerzők-
kel nem nagy szeretettel szokott foglalkozói, 
egyhangúlag konstatálta a magyar iró győ-
zelmét. Egyes lapok tárcában foglalkoztak 
a darabbal és kiemelték annak szépségeit, 
irodalmi kellékeit és azt a nagy színpadi 
készségat, amely minder) jelenetében, egész 
felépitésébnn megnyilvánul. Konstantin asz-
szony egyik legnagyobb sikerét aratta Anna 
szerepében. Rekedten, lázasan játszotta az 
előadást, de még így is oly nagyszerűen 
beszélt és játszott, hogy a közönség nem-
csak, hogy nem vette észre indiszpozicióját, 
hanem azt állapította meg, hogy jobb alakí-
tása alig volt még a nagy művésznőnek. 
Szóval : nagy, nagy sikerről számolhatok be, 
aminek duplán örülünk mi magyarok, akiket 
már évekkel ezelőtt ide vezetett a sors és 
akiknek valóságos ünnep, amikor egy magyar 
iró meghódítja a bécsieket. • 

Bécs, 1020. március ,20. 
Szerkesztő uramnak hive 

Sebestyen Ernő 
U. i. Majd elfelejtettem megirni, hogy a 

„Herbststurm" fordítója Siegfried Geyei, a 
hires haditudósító, aki nagyon szép munkát 
végzett. A darab egyébként jövő hó elsejé-
től kezdve a Josefstädter Theaterben fog 
menni. 
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A Belvárosi Színház szombati újdonsága 
oly irodalmi csemegével szolgál, amely 
merészségével, bravúros technikájával, egé-
szen különös beállításával bizonyára nem 
mindennapi érdeklődést fog kiváltani. Schön-
herr drámája a német és az osztrák szín-
padokat már bejárta és mindenütt rend-
kívüli sikert aratott. Hogy ez a siker egy-
szersmind irodalmi is, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a darab meg-
nyerte a Grillpazer- dijat, amelyet csak 
minden harmadik évben adnak ki és pedig 
csak olyan műnek, amelynek abszolút ér-
tékéhez kétség nem férhet. A német kri-
tika annakidején Gerhard Hauptmann fölé 
helyezte a „Gyermektragédia" szerzőjét. 

A szerző egy tiroli crdészcsalád házába 
vezet bennünket. A család tagjai közül 
csupán három gyermek szerepel a színen, 
egy tizenötéves leány és egy tizennyolc-, 
illetve tizenhatéves fiu Az erdész, a fele-
sége, nemkülönben az ismeretlen harmadik 
nem szerepelnek a darabban, bár az ő lé-
tezésük, életük, cselekedetük adja meg a 
kiindulási pontot ehhoz az izgalmas játék-
hoz, amely az erdészlakban lejátszódik. 

A két idősebbik gyermek egy véletlen 
lolytán rájön, hogy nz anyjuk megcsalja 
az apjukat. Látják az ajtó tejüvegén át 
amint anyjuk ölelkezik a csábitóval, aztán 
egyszerre kialszik a gyertya az anyjuk szo-

tragédia 
bájában. A két gyermek lelkét feldúlják a 
látottak, összebújnak, tanácskoznak, hogy 
mit csináljanak és hogyan szerezzenek 
elégtételt apjuk bemocskolt becsületéért. A 
legkisebbik fiúnak, egy tüdőbeteg^ vézna 
gyereknek feltűnik testvéreinek titkolózása, 
izgatottsága. Odabujik hát hozzájuk, hogy 
megtudja a titkot. Ezek eleinte titkolóznak, 
később azonban elmondanak neki mindent. 
A gyermekek elhatározzák, hogy megölik 
a csábitót. 

A dráma ott éri el legizgalmasabb feje-
zetét, amikor a második felvonásban a gyer-
mekek az ablakon keresztül látják köze-
ledni az udvarlót a házhoz. Most itt az 
alkalom, hogy boszut álljanak az apjukon. 
A nagyobbik fiu megragadja apjuk fegy-
verét, az ablakhoz rohan vele, céloz, de a 
fegyvert nem tudja elsütni. Amikor a kis 
tizenhatéves fiu látja bátyja hiábavaló 
erőlködését, ő is az ablakhoz siet, kiveszi 
az idősebbik kezéből a fegyvert, megfeszíti 
minden erejét és lő. A golyó talál és meg-
öli az crdészlak békéjét feldúló'csábitót. 

Az utolsó felvonás, amely irodalmilag 
legértékesebb része a drámának, egy erdei 
kunyhóba vezet bennünket. Ide sodorta a 
sors a boldogtalan erdész leányát. A leány 
már nem az, akit a szülői háznál megis-
mertünk. Anyjának ballépése megrendítette 
hitében és teljesen megzavarta lelki egyen-

Kép „Az Óceán hajótöröttéi" cimü látványos színműből 
Colosseum (Papp felv.) 
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súlyát. Kitör belőle az anya természete és 
elveszti az erkölcsi talajt lába alól. Elbu-
kik. Az anya bűne itt folytatódik a leány 
tragédiájában. 

Ez rövid váza Schönherr drámájának, 
amelynek komor tónusa, mélységei a nagy 
északi Írókra emlékeztetnek. Oly meglátásai 
vannak, ugy bele tud világítani a három 
gyermek lelkén keresztül az életbe, oly 
mélységes filozófia árad ki nemcsak a dráma 
cselekményéből, hanem annak minden mon-
datából, hogy nem vonhatjuk ki magunkat 
rendkívüli hatása alól. Oly élmény a Schön-
herr drámájának megismerése, mint azok-
nak a daraboknak látása, vagy olvasása, 
amelyeket klasszikusokként szoktak meg-
jelölni. 

Külön meg kell emlékezni a drámának 
arról a techrikai bravúrjáról, hogy három 
gyermek játssza végig és azok, akik tulaj-
donképpeni főszereplői a darabnak, nem is 
szerepelnek benne. Három szereplővel egy 
életdrámát eljátszani anélkül, hogy egy 
pillanatig se legyen (árasztó, hogy mind-
végig a legizgalmasabb cselekmény hatása 
alatt álljanak : magasabbrendü írói feladat-
nak ragyogó megoldása. 

A Belvárosi Színház a Gyermektragédiát 
azzal a stílussal hozza színre, mint - ezt itt 
mér megszoktuk. Bárdos Artúr igazgató 
hetek óta vezette a nehéz darab próbáit és 
az előadáson meg is látszik a gondosság 
és a szeretet, amellyel az előadás előkészí-
tésén fáradoztak. A dráma egyetlen női sze-

repét, a tizenötéves leányt, akit anyja bu-
kása visz a romlásba, Bayor Gizi, a Nem-
zeti Színház tagja adja. Nagyszerű szerép 
ez, amelyben a nagytehelbegü fiatal mű-
vésznő művészetének egész skáláját ragyog-
tathatja. A naiv leány, — még nem is nő — 
akinek lelkében egy szikrája sincs az indu-
latnak, a vágyaknak, az érzékiségnek, egy-
szerre megváltozik. Vad lesz, bosszúálló, 
kalandor-természet, bujdosó, akiből az élet 
kiöl minden szépet és aki elesik abban a 
harcban, amelybe belesodorja a sors. Mennyi 
apró nüansz, amelyekből kirajzolódnak en-
nek a hallatlanul érdekes karakternek nagy 
kontúrjai I És Bayor Gizi művészi egyéni-
sége megérteti, érzékelhetővé teszi ezt a 
figurát és magával ragad. Bizonyára igen 
forró estélye lesz. 

A két fiu szerepében Petheő Attila és 
Bérczy Ernő művészi pályájuk ujabb fontos 
állomásához érnek. Petheő az idősebbik 
fiút adja férfias erővel. Nagyszerű hangjai 
vannak és kitűnően illeszkedik be a dráma 
tónusába. Bérczy Ernő a beteg, vézna, ön-
magával tehetetlen gyerek szerepében nehéz 
színészi feladatot old meg, úgyszólván töké-
letesen. Második felvonásbeli nagy jelenetét, 
amikor akaratán kívül is hőse lesz a drá-
mának ós gyilkosa anyja szeretőjének, gyö-
nyörűen játssza meg. 

A drámát Móridz Zsigmond fordította 
művészien. A stílusos díszletek Feiks Alfréd 
és Pán József ízlését dicsérik. A siker két-
ségtelenül igen nagy lesz. 

Kép>„i4a Óceán hajótöröttéi" cimü látványos ssinmüből 
Colosseum - (Papp felv>) 
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I. Spanyol táncok, 2. Hollandi facipö-táncjelenel, 3. |apán baba-lánc, 4. Kózsalovag;, 
5. Angol táncjelenet 

Kovács Tivadar Tánrmüvés?eti Akadémiája növendékeinek előadása a Vigadóban 
(Popp felvételei.) 
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Barokaidi 
— Emlék — 

Zenebohóc szép, a r a n y o s 
gombokkal. 
f\űlovarnő szép, arányos 
combokkal. 
Kötéltáncos, súlyemelő 
bajnok, 
/Aajmok. 
Tömpe orrú törpe 
majd a nyakát törte. 
Lovak, n gyerekek nevetnek 
minden nyeritésnél. 
Ott állok a kerítésnél, 
ha perselyeznek egy krajcárt 
szoktam adni, 
mert nem uri dolog 
olyankor elszaladni. 

Szenes ember 
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Nein vagyok azonos 
Irta : KŐVÁRY GYULA 

Érdekes, hogy amíg évekig roptam a favá-
gást az egyik fővárosi kabaréban, a kutya 
se ugatott utánam, szürke, ismeretlen köz-
napi, hivatalnoki életet éltem, nem besí él-
tek rólam, észre se vettek. És amióta kiás-
tam magamat és csak hébe-hóba lépek fel 
a Madách-Szinházban, vagy egy-egy kon-
certen, azóta meglepődve tapasztalom, hogy 
egyszerre népszerű lettem. Az utcán 50° 0-
kal szaporodtak meg a köszönő viszo-
nyaim és ismeretlen emberek suttogják 
utánam : „Ez az, aki négy évig játszott egy-
helyen és most elment". Napilapok közlik 
gyakran, hogy ide meg oda szerződtem 
és színházi lapok közölnek hasábokat ter-
veimről, ügyes-bajos dolgaimról. Mikor 
állandó szerződésben voltam, ki kellett ve-
rekednem, hogy egy-egy átizzadt, lámpa-
lázas premier után, annyit jegyezzen fel az 
újság rólam, a másnapi utókor száméra, 
hogy: „kedves volt még . . .". És most ime, 
érthetetlen módon mindezt esőstől, még 
hozzá ingyen, munka nélkül kapom. Hiszen 
nem is mondom én, jól esik a népszerűség-
ben egy kissé fürödni és azután a közis-
mertség meleg homokjában hemperegni, 
isten ments, hogy panaszkodjam, hiszen 
ha tudtam volna, hogy azért nem voltam 
eddig népszerű, mert játszottam, bizony 
isten régen abbahagytam volna a játékot, 
de bocsánatot kérek, én is csak ember va-
gyok, bizony nekem is jól esne néha, hogyha 
nem ismernének rám és megint olyan szürke 
hivatalnoknak néznének, mint amikor a leg-
szebb szinpadi sikereimet arattam. 

Ilyen és ezekhez hasonló gondolatokom 
tépelődve bandukoltam hazafelé a minap, 
egy langyos éjszakán, az elmaradhatatlan 
cigarettával a fogaim közt, amikor hirtelen 
mellém ugrik egy szimpatikus fiatalembe/v 
mellemnek szegezett cigarettával : 

— Szabad egy kis tüzet kérnem ? \ 
— Bocsánat, nem égek — feléltem sze-

líden. 
— Hát akkor mért tartja a szájában azt 

a cigarettát, — mordult rám, most már 
kissé ingerülten. 

— Engedjen meg uram, de ez már igazán 
az én legbensőbb ügyem. De most jut 

eszembe, hiszen van nekem egy öngyújtóm. 
No, imádkozzon, hogy tüz pattanjon belőle I 
Különben az égő csipkebokor óta semmi 
sem valószínűtlen ! 

— Ne kedélyeskedjen már, hanem adjon 
tüzet, nézze meg- az ember ! 

Erre mér dühbe jöttem, a tamadoch pa-
dig tüzbejött, mire meggyújtottam a saját 
cigarettámat és elfújva a tűzszerszámot, 
zsebrevágtam. 

— Nem adok 1 Most már nem adok, ha 
ilyen hangon beszél í — vágtam oda neki. 

— Ugy látszik, nem tudja, hogy kivel van 
dolga I — pattogott élesen ellenfelem. 

— Akárkivel van dolgom, állok rendelke-
zésére — válaszoltam nyugodtan — a lábára 
állva kérem a névjegyét. 

Névjegyet cseréltünk. 
A meglepetés egy éles hangnemével olvas-

tam a névjegyét : 
„Kőváry Gyula". 
De már akkor ő is csodálkozva kiáltott feí : 
— Kőváry Gyula ? — Hogy hogy ? Ön is ? 
— Ne haragudjon, de tényleg én is — ma-

kogtam szerényen — nem szégyell ilyen, 
nevet viselni ? 

Egyszerre jó barátok lettünk, ő megtudta, 
hogy én vágyók az a színész és szerző, de 
azért igen örvend, mondta, én pedig értesül-
tem, hogy ő milyen híresség a maga szak-
májában, igazán sajnálom, hogy elfelej-
tettem, milyen szakmát is viselt. 

Végignéztem ezen a temperamentumos 
Kőváry Gyulán, aki olyan neyet hordott, 
mir.t én és akivel óh — milyen szívesen 
is cseréltem volna, mert hiszen ő csak a 
maga szakmájában népszerű, de én fájda-
lom, a magam nemében. Milyen jó lenne 
magányos sétaduettjeimre kölcsönkérni az 
ő bőrét, büszkének lenni az ő népszerűsé-
gére és nem ismerni saját magamat . . . 
Most már mégis megkínáltam a tüzemmel, 
miközben ő viccesen így szólt : 

— Kedves névrokon, ne vegye rém zokon, 
ha kérek magától most már egy autogram-
mot is. Hallom, ez színészeknél így szokás. 

— Örömmel szolgálok, de remélem, nem 
csodálkozik, ha ezúttal életemben először én 
is kérek egy autogrammot. 
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— Szívesen. De én is egy koronáért adok 
csak. 

Megkaptam a Kőváry Gyula névaláírását 
és büszkén vágtam zsebre, az én autogram» 
momért kapott 20 koronával együtt. Mert 
én annyit kértem. Már csak a név becsü-
letéért is. 

Ezzel elváltunk egymástól. Mikor kezet-
szoritottam vele, megveregette a vállamat 
teereszkedően és egy kissé zavartan, hogy 
azért ne sértsen meg nagyon, így szólt : 

— Mielőtt elválunk, szeretném egy szives-

Az „igazi" Kőváry autogrammja 

ségre kérni önt. Szinészemberek, ugy tudom, 
jóban vannak újságírókkal, legyen szives 
valamelyik lapban közöltetni, ha már ilyen 
névrokonságban vagyunk, hogy az utcán 
találkoztunk és összemelegedtünk. No Isten 
vele I 

Otthagyott . . . elment. És én ime sietve 
teszek eleget óhajénak. Közlöm a t. közön-
séggel, hogyha valamelyes kósza hír szár-
nyéra veszi a Kőváry Gyula nevet, vegye 
tudomásul, hogy nem a maga szakmájában 
híres Kőváryról van szó, csupán énrólam,, 
e sorok szürke írójáról. 

/fkwM* 

A „másik" Kővári autogrammja 

Hipnózis a Vígszínházban 
i. 

Különös dolog történt vasárnap este a 
Vígszínházban. Az esçt különössége a má-
sodik felvonás alatt kezdődött, még pedig 
Gombaszögi Fridánál. Ahogy ott ugyanis 
húgával, Ellával ült a Zserbó-asztalnál, egy-
szerre csak ugy érezte, hogy delejes zsib-
badás fogja el, melyet csak nagy nehezen 
tudott lerázni magáról. Volt pillanat, hogy 
már-már ugy érezte, nem tud tovább ját-
•szani. Még szerencse, hogy jelenetét ülve 
kell végigbeszélnie. Azt is érezte, hogy va-
lami ellenállhatatlan delejes erő arra kény-
szeríti, hogy folyton a baloldalon levő leg-
első zsöllye-sorok felé irányítsa. Minderről 
azorjban még maga sem hitte, hogy valami 
különös esetről van szó, inkább azt gondolta, 
hogy a zsibbadtság érzése valami muló 
rosszullét csupán. Különben is amikor jele-
neteit Lukács Pállal, majd Molnár Aranká-
val már állva, járkálva játszotta, semmit sem 
érzett a korábbi zsibbadtságból, sőt bizonyos 
felfrissülést érzett. 

II. 
A második felvonás után azután a követ-

kező jelenet játszódott le Molnár Aianka 
öltözőjében,mely szomszédságban van Gom-
baszögi Frida és Ella öltözőjével. Megjelent 
két ur a nézőtérről, ^ z egyik civilben, a 
másik katonatiszti uniformisban. Mindaketten 

ellárasztjék Molnár Arankát gratulációjuk-
kal. Az utóbbi hallgatja egy kis ideig a di-
cséretek zuhatagát, aztán megszólalt : 

— Igazán. Oly igen tetszettem ? 
— Igazán, olyan volt, mint egy cukros 

baba. Most az egyszer engem igéztek meg 
— mondta a civilruhtis. 

— Akkor hát megtennének nekem egy 
szívességet. A vígszínházi portás feleségét 
most tizennégyhónapja afölött való nagy 
rémületében, hogy a drága Gombaszögi 
Frida ellen a merénylet történt, szélütés 
érte. Azóta nem bir járni, nem tudja a bal-
karját megmozdítani. Jöjjenek le velem és 
vegyék kezelés alá most rögtön. 

És Molnár Aranka ugy, ahogy a szín-
padról jött, már vitte is a két urat be Jó-
zsinéhoz a portáslakásba. 

— Itt van Józsiné Völgyessy doktor ur 
és (itt a civilruhás úrra mutatott) a Pethes 
hipnotizőr ur — mondta aztán Józsinénak 
Molnár Aranka. 

. . . És negyedórai kezelés után már Jó-
zsiné lépéseket tett, n balkarját meglepő 
magasságra fel-felemelgette. 

III. 
Utóbb aztán Józsiné ezen csodás kezelé-

séről tudomást szerzett Gombaszögi Frida is. 
— És hol ül az a két ur a nézőtéren? 
— Balfelől, ez igazgatósági páholy alatt, 

a harmadik zsöllye-sor szélén. 
— Akkor hát mindent értek. Eszerint én 

a második felvonás nagy részét hipnózis-
ban játszottam végig —mondta Ella húgának. 

És a Ill-ik felvonás alatt nem mert az igaz-
gatósági páholynak még a tájékára se nézni 
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A százhatéves szerző premierje 
— Szigligeti-repriz a 

Érdekes és egészen különös újdonsága 
van e héten a Nemzeti Színháznak : egy 
vígjátékot ad elő, amelyet több mint fél-
századdal ezelőtt irtak és amelynek szerzője 
százhat esztendővel ezelőtt született, de a 
darab mostani előadása mégis csak a má-
sodik lesz. A százhatesztendős szerző Szig-
ligeti Ede, a tizenkilencedik század egyik 
legtermékenyebb és legsokoldalúbb magyar 
drámairója, akinek valóságos reneszánszát 
érlelte meg a nemzeti eszme izmos újjá-
éledése. Kegyeletes kezek a feledés homá-
lyából, a könyvtár pókhálós polcáról ásták 
ki egyik régletünt darabját, a „Vándor-
színészéi-ét , amely most frissen, üdén 
folytatja pályafutását azon a színpadon, 
amelyről félszázaddal ezelőtt egyetlen elő-
adás után erőszakosan eltávolították. Ilyen 
körülmények között ez az irodalomtörténeti 
jelentőségű repríz voltaképen bemutató, 
annál is inkább, mert a mostani felújításra 
dr. Hevesi Sándor főrendező avatott kézzel át-
simította a darabot kigyomlálva belőle mind-
azt, amit a mai színpad már nem bir el. A 
„Vándorszínészek" előadása alkalmából fel-
kerestük Hevesit, hogy megkérjük, mondjon 
néhány szót Szigligeti elfelejtett vigjátékáról. 

— Á „Vándorszínészekére egy jó ösme-
rősöm tett figyelmessé. Régi magyar dara-
bokról beszélgettünk egy társaságban, — 
mondta Hevesi — és a beszélgetés sorén 
valaki mecremlitette, hogy emlékezete sze-
rint van Szigligetinek egy vígjátéka, amelyet 
egyszer, vagy talán, sohasem játszottak, 
holott kitűnő, finom és hallatlanul mulat-
ságos vigjáték. A cimére is emlékezett. A 
„Vándorszínészek" volt. Másnap> nekiálltam 
a Nemzeti Szinház könyvtárának és átbön-
gésztem minden Szigligeti-darabot, ami nem 
könnyű munka volt, mert — mint ismeretes 
Szigligeti bámulatosan termékeny iró volt. 
Csodálatosképen a „Vándorszínészek" egyet-
len példányát, még csak egy ásatag sugópél-
dányt sem találtam meg. Ez a darab szőrin-
szálán elveszett. Most már izgatott a dolog. 
A régi szinházi naplók elsárgult lapjaiból 
megállapítható volt, hogy a „Vándorsziné-
szek"-et, amely az Akadémia pályázatán 
száz aranyat is nyert, 1854-ben mindössze 
egyszer játszották. Kutatásaim szintere most 
mér a Nemzeti Muzeum lett. A könyvtár 
vezetőinek lelkes támogatásával rábukkan-
tam a Szigligeti-darab egyik példányára, 
amely ezek szerint valóságos unikum és az 
egykori lapokból megállapítottam, hogy a 
darabot a bemutató után az akkori cenzúra 
vétette le a műsorról, mert több, közismert 
és a nyilvánosság előtt sokat szereplő 
egyént kevésbé előnyös megvilágításban 
szerepeltetett, bár álnévvel, a színpadon. 

— Elolvastam a darabot — folytatta 
Hevesi — és láttam, hogy az ma is meg-

Nemzeti Színházban — 
lepően friss, találóan szellemes persziflázs 
az irók, színészek, kritikusok soha nem vál-
tozó világéról. A Nemzeti Muzeum könyv-
tára a legnagyobb készséggel bocsátotta a 
szinház rendelkezésére a féltve őrzött, fel-
becsülhetlen értékű kis könyvet, abból dol-
goztam át a mai szinpad számára Szigligeti 
pompás vígjátékát. Az „átdolgozás" szót 
tulajdonképen nem is volna szabad hasz-
nálnom. Joformán semmit sem kellett vál-
toztatnom a dialóguson, csak a jeleneteket 
osztottam be máskép, sok fölöslegeset ki-
hagytam ós némileg enyhítettem a stílus 
archaizmusait. Végtelenül sok hálás feladatot 
nyújt Szigligeti ebben a darabban a szerep-
lőknek és a rendezőnek s aki most fogja 
látni a „Vándorszinészek"-et, nem érzi meg 
rajta, hogy ezt a darabot több, mint fél-
század előtt adták. 

A feledésből ismét a rivalda fényébe került 
darab valóban olyan, mintha mai iró a mai 
színházat figurázná ki benne. Ugy látszik, 
az a miliő, amelyet Szigligeti karrikírozott, 
félszázad alatt sem változott meg. Akkor is 
volt titkos drámaíró, féltékeny szerkesztő és 
„modern költő", nem is szólva arról a sok 
vidám, jellegzetes figuráról, akikkel Szigli-
geti a színpadot benépesíti. Harminchárom 
szereplője van a „Vándorszínészekének és 
a Nemzeti Szinház apraja-nagyja szóhoz jut 
előadásán. A főbb szereplők csupa tipikus 
figurát személyesítenek. Pauley Erzsi egy 
vidéki tragikát játszik, Gál Gyula a ripacs 
hősszerelmest. Egy „titkos drámaíró" alak-
jában pompás alakításhoz jut Rózsahegyi 
Kálmán, Sugár Károly pedig mint modern 
költő kelt sok derültséget. Hajdú József és 
Fehér Gyula egy-egy lapszerkesztő alakját 
viszik színpadra, Kiss Ferenc pedig egy vi-
déki színészt ad, aki egyúttal rendező is. 

A vígjátéknak Balatonfüred a színhelye és 
harmadik felvonása a hires balatonfüredi 
sziuházban játszik, előadás közben. A „szin-
pad a színpadon" rendkívül érdekes és kü-
lönleges esete kerül itt a közönség elé He-
vesi Sándor artisztikus rendezésében. A fel-
vonás ugyanis szinházi előadás közben & 
színpadon játszik és igy a nézőtér hátulról 
fogja látni a kulisszák sajátságos világát. A 
darabbeli nézőteret a szinpad túlsó felére, a 
hátsó szinpad helyére kell képzelni. Hevesi 
főrendező bravúrosan oldotta meg ezt a ren-
dezői problémát és a közönség a „Vándor-
színészek" vidám előadásával egy egészen 
különös szinpadi tréfát is láthat. Minthogy 
azok, akiket Szigligeti kigúnyolt, ma már a 
szerzővel együtt porladoznak, a „Vándor-
s.inészek" reprize után aligha emel valaki 
vétót a darab további előadásai ellen. Azaz, 
hogy nem lehet tudni . . . Hátha akadnak 
most is, akik önmagukra ismernek a Szig-
ligeti-vigjáték egyik-másik figurájában. 
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„Holdvilág." 
(„A kislány" keringője.) 

Szövegét irta : Harsányi Zsolt Zenéjét szerzette : Stephanldesz Károly. 
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W m . 

I M A C U Ü T U D J A , 
à 

INTIM PISTA, hogy honnan szerezte 
Fedák Sári azt az aranyos kis japán 
kutyát, amelyikkel a „Cigánygrófné*-
ban játszik ? 

— A Csi-Li már régi kedvence a mű-
vésznőnek, de ha primadonna-kutya is, 
eddig még nem jutott szerephez. El-
végre a „János vitéz"-ben csak nem 
vihet Zsazsa a szinpadra egy japán 
selyempincsit. Mit szóina hozzá Kuko-
rica Jancsi nyája ? Hanem a dicsőség 
azért kissé fejébe szállt a Csi Linek. 
A HCigány grófné" utolsó felvonása után 
tudvalevőleg Fedák Sári kocsiba vágja 
magát és siet az Apollo-Kabaréba, hogy 
eljátssza a „Szép Salamon Sári"-t. 
Persze, magával viszi ilyenkor a Csi-Lit 
is. Történt a minap, hogy Csili annyira 
beleélte magát a színpadi szerepeibe, 
hogy nem akarta megvárni szépen az 
öltözőben, amíg úrnője lejátssza nép-
szerű szerepét. Mialatt Fedák Sári a 
,Szép Salamon Sári" szerepéhez öltöz-
ködött, a Csi-Li kapta magát és usgyé, 
bent termett a színpadon. Volt persze 
nagy megrökönyödés, senki sem tudta, 
hogyan került a kis kutya a szinpadra 
és nagy munkába telt, amíg vissza 
tudták csalogfitni. Büntetésből most 
Fedák Sári nem viszi magával a Csi-Lit 
az Apolloba, hanem a Király Színház-
ból egyenesen hazakiséràeti. Viszont 
kárpótlásul Csi-Li legközelebb szerepet 
kap az Apollo-Kabaréban is : a leg-
közelebbi műsorban Fedák Sári uj sze-
repet kreál ós fellép vele a kis kutyája 
is. Az Apollo uj Fedák-darabját Har-
sány i Zsolt irta, a címe „Színész nem 
ember" és Rózsahegyi Kálmán lesz 
benne a Zsazsa partnere. 

— Miféle kalandjuk volt Iiobozéknak 
a bécsi vonaton ? 

— Roboz Imre, a Projectograph nép-
szerű igazgatója a feleségével Lenkeify 
Icával utazott hazafelé Bécsből. A ha-
táron azután kellemetlen kis tévedés 
történt. Az útlevélből azt hitték, hogy 
Roboz Imre azonos azzal a névrokoná-
val, aki újságíró és a románokkal együtt 
vonult ki Budapestről, hogy most őket 

boldogítsa szereplésével. Orák hosszai 
tartott, amíg végre Roboz kellően iga-
zolni tudta magát és tovább utazhatott. 

— Milyen „A nagyvilági nő" sikere ? 
— Állandóan, lankadatlanul telt há-

zak és a jegyeket hétről-hét/re elő-
vételben veszik meg. A közönség j>om-
pásan mulat az előadáson, különösen: 
a második felvonásnak van egyre foko-
zódó nagy hatása. De kitűnő mulatsá-
guk akad ujabban a szereplőknek is 
a második felvonás végén. Emlékeznek 
ugye, hogy van itt egy jelenet, amely-
ben Ta nay, a szerelmes patikus-segéd 
meg akarja verni Bárdit, aki füle hal-
latára rágalmazza Tóth Etelkát. Ujab-
ban Tanay tényleg el is veri a part-
nerét. Bárdi ugyanis futva menekül az 
ütlegek elöl és régebben ki is jutott 
a kulisszák mögé, még mielőtt Tanay 
hozzáérhetett volna. De ujabban a két 
Gomba, a Frici és az Ella, akiknek 
ekkor már nincs dolguk a színpadon, 
elállják a szegény Bárdi útját és így 
a realizmus kedvéért Tanay mégis 
csak kénytelen néhányszor hátba csapni, 
Bárdit, akit meglepett ez a váratlen, 
uj nüansz, ugy próbált menekülni, hogy 
a színpad másik felén igyekezett tá-
vozni, de vesztére, mert ott is elálltak 
az útját. „A nagyvilági nő" második 
felvonásának végén most ez a közre-
működők esti mulatsága : elveretni 
Tanayval Bárdit. 

— Miféle zavar volt a minap „Az 
ezüst sirály"egyik előadásán? Igaz,hogy 
Király le akarta mondani az előadást. 

— Igaz, Király a mult héten egy 
napon annyira berekedt, hogy kény-
telen volt bejelenteni az igazgatóságnál, 
hogy estére aligha énekelhet. A direk-
ció megtette a szükséges intézkedése-
ket és a terv az volt, hogy Király 
helyett Bihari énekli gróf Cziáky sze-
repét. Hála azonban Pollatsek doktor 
nagyszerű kezelésének, Kir&ly hang-
szálai estére mégis annyira rendbe-
jöttek, hogy baj nélkül elénekelhette 
szerepét. Király egyébként most szalma-
özvegy : a felesége Solti Hermin Keszt-
helyre utazott. 

— Nem tud valami uj darabról ? 
— Csak egy külföldi újdonságról 

tudok, ami hozzánk került : Beöthy 
László megszerezte az előadási jogát 
Bodanszky, az ismert bécsi librettóiró 
„Buchbinder Schwalbe" cimü vígjáté-
kának. A hallatlanul mulatságos darab 
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egy újdonsült köztársaságban játszik, 
amelynek elnökéül egy jámbor könyv-
kötőt választanak meg. A darabot a 
jövő évadban a Magyar Színház fogja 
játszani és a címszerepben Rózsahegyi 
Kálmán lép majd fel. 

— Mit csinál a drága Péchy Erzsi ? 
— Izgatottan várja „A kislány" be-

mutatóját és egyben készül első nagy 
nyári szerepére. A Revüszinház ugyanis 
nyáron a városligeti Scala-szinházban 
fog vendégszerepelni és első attrakciója 
lesz Offenbach „Szép Heléná"-jának 
előadása Pccliy Erzsivel a címszerepben. 

— Juj, de szép lesz ! 
— Meghiszem azt. A derék Szudi-

lovszky Alexander is alig várja már, 
hogy megláthassa uj szerepében. 

— Ki az a Szudilovszky Alexander ? 
— Péchy Erzsi orosz imádója. Egy 

orosz „fogoly" katonatiszt, aki itt él 
Budapesten. Gimnáziumi tanár volt 
Péterváron, résztvett a háborúban, fog-
ságba került cs már negyedik éve 
itt él Budapesten. Az elmúlt napokban 
felkereste Wertheimer Elemér igaz-
gatót a Reviiszinházban és elmondta, 
hogy rajong Péchy Erzsiért, szeretne 
vele megismerkedni. Az igazgatót meg-
hatotta a kérés, maga kisérte a fíata.1 
oroszt, aki kissé idegen akcentussal, 
de elég jól beszél már magyarul a 
művésznő öltözőjébe. »Legnagyobb sze-
rencse — mondta, áhítatosan kezet 
csókolva, — hogy maga láttam. Lili 
bárónő hallottam először, azóta mikor 
vasárnap fellépett, mindig ott voltam". 
Azután rövid mondatokban elmondta 
élettörténetét, hogyan került ide, miből 
él. Olyan bensőséges közvetlenséggel 
beszélt, hogy Péchy Erzsit majdnem 
megríkatta. Később így szólt : „Hangja 
olyan kellemes, hogy imádkozni lehet, 
mikor énekel". Végül utánozhatatlan 
szláv melegséggel ezt a vallomást tette 
Szudilovszky : „Asszony ! En sohase 
láttam szebbet magánál. Nálunk, Orosz-
országban nincs ilyen ásszony. Én a 
szivemben elviszem magammal a maga 
képét, haza, az én hazámba . . ." 

— Ez az orosz, ugy látszik, javít-
hatatlan rajongó ! 

— Meg lehet neki bocsátani. De 
ezek után . . . 

— Hová oly sietve ? 
— A Revüszinház pénztárához a 

a premier-jegyemért „A kislány"-hoz. 
Csókolom a kezeiket, a viszontlátásra ! 

A búdat színkör megnyitása 
Május elsején végre, olyan hosszú szünet 

után újból megnyitja a krisztinavárosi szín-
kört Sebestyén Géza társulata. Csaknem 
két éve működik már a társulat Temes-
várott szerb és román impérium alatt és 
Sebestyén Géza tapintata, áldozatkészsége 
és hazafisága, dacára a szigorú ellenőrzés-
nek és cenzúrának, igen nagy szolgálatokat 
tett a magyar nemzeti eszmének, amelynek 
ébrentartására és kifejezésére állandóan 
magyar tárgyú darabokat ós népszínműve-
ket játszott. Ebben a szellemben fogja 
végigvezetni a budai szezont is Sebestyén 
Géza. Kész tervezettel jön fel és való-
ságos nemzeti kulturmisszió az, amelyet 
programmje felölel. Meg fogja valósítani a 
régen tervezett budai népszínmű ciklust, 
amelynek egyes előadásai előtt a legkiválóbb 
magyar írók és esztétikusok fognak kon-
feranszokat tartani. 

Sebestyén Géza, aki direktornak éppen 
olyan nagyszerű, mint színésznek, azt is el 
tudta intézni, hogy engedélyt nyerjen dísz-
letei és felszerelése ideszállitására. Már 
április tizenötödikén itt lesz a társulat és 
két hétig fognak próbálni, hogy a megnyitó, 
előadások művészi nivója mennél emel-
kedettebb legyen. 

Mind feljönnek a budaiak kedvencei. 
Kulcsár Juliska, a nagyszerű operaénekesnő, 
aki azóta már a tehetséges Fülöp Sándor 
felesége. Pataki Vilma, a - kedvelt prima-
donna, Füzes Anna drámai hősnő, Papp 
Manci, a kivételes talentumu Vagoné, a 
férfiak közül : Virányi Sándor, a Magyar 
Színház volt tagja, Huszár Károly a bon-
vivant, akivel együtt most már három hires 
Huszár Károlya lesz Pestnek. Pajor Ödön, 
Népopera volt baritonistája, Vajda Frigyes, 
Czakó Pr.l és a két elismert kiváló rendező 
Tihanyi Vilmos és Baisony Aladár, aki 
egyike a legjobb drámai színészeknek. 

A megnyitó előadást nagy ünnepélyes-
séggel fogják megtartani. 

Sebestyén Géza mér is több eredeti ma-
gyar darab bemutatási jogát szerezte meg. 
Ebben az évben szándékozik a direktor 
megvalósítani az állandó budai színházat 
is, amelynek terve már évek óta húzódik. 
A budaiak nagy szeretettel várják kedvelt 
direktorjukat és nagyszerű gárdáját. 
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AZ A HUNCUT KRAUSZ 
TRÉFA. IRTA: PAULINI BÉLA 

Játsszák az Andrássyuti Színházban, a következő szereposztással : 
SZEMÉLYEK: 

Id. Klupács János Somlár | Dr. Krausz, ügyvéd Bársonjr 
Iff. Német János Dénes j Min. titkár - Kabos 

Szolga Gárdonyi 
Szin : egy miniszter titkárának a szobája. Klupács. (Némethez.) Mongyuk el üneki ? 
Balról Íróasztal, bôrkarosszékek stb. Hátul Titkár. Szerencsémnek fogom t a r t a n i . . 

jobbra ajtó. Német. Minek mongyuk el üneki? 
Amikor a függöny felmegy, ketten van ' Titkár. En majd előterjesztem a kegyei-

nak a szobában. A titkár és a szolga. mes urnák. Amint bejön a kegyelmes ur, 
Titkár. (íróasztala előtt ül, mormolva előterjesztem szives kívánságaikat (Pátosz-

olvas.) . . . továbbá nyomatékosan figyel' szal.) És előre is biztosítom, kegyelmes 
meztetem a minisztérium összes tiszt' urai... e e e... kedves urambátyámékat, hogy 
viselőit, hogy az u j idők szellemének min- minden kívánságuk teljesülni fog. 
denben megfelelően viselkedjenek. (Han- Német. (Klupácshoz.) Hát mongya el neki. 
gosabban.) Vagyis ellentétben a régi gya- Titkár. De parancsoljanak helyet foglalni 
korlattal, kisgazdákkal szemben megkülön' Talán ide a karosszékekbe, 
böztetett előzékenységet tanusitsanak . . . Klupács. I «t„i \ 
Fegyelmi eljárás . . . (Leteszi az iratot.) Ez Német, j U-e aKarnaK uini.; 
igen . . . ez jó . . . ezeket bizony jó lesz Titkár. Pardon, egy pillanatra ! (Előveszt 
odadörgölni egynémely maradi gondol» a zsebkendőjét, leporolja a karosszéket.) 
kodásu miniszteri tanácsos orra alá. Mert Nehogy valamikép poros legyen drága 
bizony még mindig vannak elegen, akik a gatyanemüjük. Most nagy dolog az ilyen 
régi ideológiában élnek, akik . . . gatya . . . Nagy dolog . . . 

Szolga. (Bólogat.) Az az, az ideológia. Klupács. Bizony, most ezét pengőér se 
Az a f ő . . . A Nyisztor elvtárs kegyelmes 'ehetne mégvénni. 
ur is mindig azt emlegette.. . (Kopogtatnak.) Titkár. (Jelentőségteljesen.) Csak bizalom. 

Titkár. Szabad. lesz még szőlő lágy kenyér, olcsó gatya-

Német } (Belépnek.) Adjon Isten. ^Német. (Leül.) Adja Isten ! 
Titkár. (Felugrik.) Ááá, van szerencsém... Titkár. Adja Isten ! Ez a mi legfőbb 

Tessék, tessék . . . habár, mint mondani óhajunk i s . . . Nos, mivel lehetek szolgá-
szokás, ott künn tágasabb, de itt benn la tukra? 
mindenesetre nyájasabb. klupács. Hát köllene a falunak, vagyis 

Szolga. (Csendesen kivonul.) Letenyének egy kisüst. 
Klupács. A miniszterre akarunk beszényi. Titkár. (Hajlong.l Kisüst ? Hja igen ? Kis-
Titkár. Szerencséjének fogja tartani, il- ü s t . . . O, hogyne, hogyne! Kisüst, az kell. 

letve a kegyelmes ur. a kegyelmes ur fáj- Kisüst nélkül nem ér az élet egy fabatkát 
dalom most éppen nincs itt. De azért nagyon se . . . Mindjárt fel is jegyzem, 
fog örülni a szerencsének, illetőleg bor- Krausz. (Belép ) 
zasztóan fogja sajnálni, hogy éppen ma Titkár. (Jegyez.) Tehát kisüst Letenyének, 
nincsen itt. Ugyanis nincsen i t t . . . miért is Aztán ? 
szives elnézésükért esedezik. Krausz. Alázatos szolgája titkár ur£ 

Német. Hmhm, baj ! (Alázatosan hajlong, a titkárhoz lép, kezet 
Titkár. De talán én is szolgálatukra le- nyújt.) Doktor Krausz, ügyvéd, 

hetek. Titkár. (Ellöki a feléje nyújtott kezet.) 
KlupácsHát aztán ki az ur ? Doktor ? 
Titkár. En,kérem alázatosan, a kegyelmes Krausz. (Bólint) 

t»r titkárja vagyok. Titkár. Ügyvéd? 
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«3t szaküzlet 

BUDAPEST, 
R á k ó c z l - u t 8 0 . 
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Krausz. (Bólint.) 
Titkár. Krausz? 
Krausz. (Bólint.) 
Titkár. Mars hinaus! 
Krausz. De kérem . . egy beadványom 

hever itt már hónapok óta. Arra kérném, 
kegyeskednék engem elővezetni audenciára. 

Titkár. Jöjjön a jövő héten. 
Krausz. De kérem, esedezem sürgős az 

ügy . . . 
Titkár. Sürgős ? Jöjjön két hét múlva. 
Krausz. De bocsánat, esedezem, roppant, 

roppant sürgős . . . és ha bátorkodhatnék 
esedezni, már valami tízszer voltam itt. 

Titkár. Jöjjön három hét múlva . . . 
Krausz. D e . . . 
Titkár. Semmi de ! . . . nem látja, hogy 

fontos tárgyalásaim vannak kisgazdákkal ? 
Krausz Holnap . . . 
Titkár. Mars ! 
Krausz. (Kisomfordál.) 
Titkár. (A fejét csóválja ) Ezt a szemte-

lenséget ! . . . Hallottak már ilye* ? Azt 
hiszi az ilyen jöttment fiskális, hogy az 
embernek van kedve az 6 szamárságaival 
bajmolódni. 

Német. Oszt milyen ruzsaviz szaga vót. 
(Megundorodva nagyot köp.) 

Krausz. (Lassan benyit, bekukucskál, hall' 
gatódzik.) 

Titkár. (Veszi a köpőcsészét, odaviszi 
Német mellé.) Ebbe, édes bátyám, ebbe. 

Német. (Csodálkozva) Ebbe köptyek? 
Titkár. Ebbe, bátyámuram, ebbe. 
Német. De milyen büdös ruzsavizszaga 

vót. (Kiköp, bele a csészébe, nevet.) Jól 
bele t rafá l tam. . . No, ezt emesélem oda-
haza az anyjukomnak. 

K/upács. Olyan szaga vót, mint a Varga 
Esztinek, aki rossz jány lett itt Pesten. 
Kiköp, — a csészébe. Nevet ) Nem rossz 
zerszám. E'gész jól lehet beleköpnyi. 

Német. (Előveszi a pipát, dohányzacskót.) 
Titkár. (Visszamegy az asztala mellé.) 

Van még valami kívánságuk urambátyá ' 
méknak ? 

Klapács. Hát vóna . . . vóna, vóna . . . Te-
nyészbika is kőne Letenyének, 

Titkár. Szimentáli, bonyhádi, vagy borz-
deres ? 

Klupács. Hát a szimentáli is megteszi. 
Német. No, én inkább a bonyhádi mellett 

szavalok. 
Titkár. Ahogy parancsolják. (Észreveszi 

Krauszt, felemeli öklét, egy-két lépést tesz 
az ajtó felé.) 

Krausz. (Menekül.) 
Titkár. Egyszóval ? 
Klapács. No, nem bánom adjanak egy 

bonyhádit a sógor kedviér, 
Ttkár. (Jegyez.) Egy bony-há-di a . . . 
Német. (Gyújtót keres.) 
Titkár. (Észreveszi "ezt,'előkapja az ön-

gyújtóját, odaugrik.) Parancsoljon! 
Német. (Rágyújt, kegyesen bólogat.) 

Krausz. (Ismét bedugja a fejét.) 
Titkár. (Visszamegy az asztalához, tovább 

ir.) Egy bony-há-di bi-ka Le-te-nyé-nek... 
(Felnéz.) Azonnal elüzenek egy valódi 
bonyhádi b ikáér t . . . A bika a legrövidebb 
időn belül be fog vonulni Letenyére,. . 
(Pátosszal.) És szerencséjének fogja tar-
tani, hogy urambátyámék rendelkezésére 
állhat. 

Német. Aztán még kőne egy kis rézgálic. 
Titkár. {Jegyez.) Egy kis réz-gá-lic . . . 

(Felnéz.) Észreveszi Krauszt, felemeli az 
öklét. Mars ! 

Krausz. (Beteszi az ajtót.,) 
Kluoács. Meg aztán nem ártana a falu 

érdekibe, egy kis tódalék a vasúthoz. 
Vagyis a zállomástu a pincéhö . . , 

Titkár. Miféle pincéhez ? 
Klupács. Miféle? Hát a Klupács-féie pin-

céhö. Vagyis a zenyimhö. 
Titkár. (Jegyez.) Egy kis va-sut tol-da-Iék 

a Klu-pács fé-le pin-cé-hez. (Felnéz Klu-
pácshoz I Mintegy milyen hosszú sinpárra 
lesz szükség? 

Klupács. No, talán husz kilométer hosz-
szura. 

Német. (Legyint.) Még annyira se. 
Titkár. Több kívánságuk nem parancsol 

lenni? 
Német. (Klupácshoz.) Más má nem kő ? 
Klupács. Ugy vélekszem, hogy más má 

nem igen kő . . 
Német (Klupácshoz.) No, akkor menjünk 

János bácsi. 
Klupács. (Feláll.) 
Német. (Paroláz a titkárral.) No, Isten 

vele. 
Klupács (Paroláz a titkárral.) Jó egész-

séget. Tisztőtetjük a miniszter urat. 
Titkár. Köszönöm, átadom. Nagyon fog 

örülni. . . Szerencséjének fogja tar tani , . 
Illetőleg nagy szerencsétlenségnek tartani, 
hogy nem lehetett személyesen szerencséje, 
(Átkarolja őket.) Aztán, ha valami még 
eszükbe jut, csak tessenek visszajönni. 

Klupfcs) <Mennek kifeIé-> 
Titkár. (Az asztalához megy, leül, ir.) 

Sít I <"-nnek.) 
(Rövid szünet.) 
Krausz. (Gatyában, báránybőr süveggel 

a fején, belép. A vállán szűr, nagy csikó-
bőrös kulacs van. A süveget nem veszi le.) 
Gyónapot, agyon Isten, (Megböki a sap-
káját, de nem veszi le.) 

Titkár. (Felugrik.) Á, egy kisgazda. . . 
(Meghajol.) 

CSODÁS HATÁSÚ AK POLUK samlta 
M I R A C L E - K É S Z Í T M É N Y E I : 
MIRACLE nappali emall-kfém. MIRACLE »II ríisaolaj-krém. 
MIRACLE ríncok elleni koimetlkus-jujder. MIRACLE búmé-
tikuvszappan. MIRACLE szapIS-kiém MIRACLE hámiasiti-
falyadik. MIRACLE őszülés elleni (aluadek. MIRACLE hamul-
us elleni folyadék. — Sj«tkOldé»lhe!(|: Bpeat Afldrtsajut 39 
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Krausz. Rigi. .*. meggyőződésös. 
Titkár. Az a fő, az a fő . . . Tessék h e 

lyet parancsolni urambátyám. 
Krausz. Parancsolok is, né fíjjön, mer 

azi, hogy messzirő gyöttem. (Belevágja 
magát a karosszékbe.) Puhább nincs ? 

Titkár. (Zavartan ) Bizony 'nincs. Most 
nincs 1 De talán majd szerzünk, ha jobb 
viszonyok lesznek. 

Krausz. Több adót kő kirónyi azokra a 
fenye megette kereskedőkre, még a gyá' 
rosokra, azoknak most úgyis túlságosan 
jól mögy, mönöget. 

Titkár. Igyekezni f o g u n k . . . igyekezni 
fogunk . . . hogyne, hogyne . . . De hát m i ' 
nek köszönhetjük a szerencsét u r a m ' 
bátyám ? Mivel szolgálhatok ? 

Krawz. Kisüst. 
Titkár. Kisüstöt parancsol? 
Krausz. Hogynö, hogynö. Kisüst nélkül 

nem ér az élet egy fabatkát se. 
Titkár. (Jegyez.) Egy darab kisüst . . . 
Krausz. Ámbár lehet nagyobbacska is. 

Nagyobbfajta kisüst. Kettő . . . Nem, három. 
Három jó nagy kisüst . . . Egy t u c a t . . . 

Titkár. (Mosolyog.) Jó, jó. 
Krausz. Bbbika . . . Egy bonyhádi, meg 

egy ementáli. 
Titkár. (Nevet, jegyez.) Egy bonyhádi, 

egy szimentáli . . . (Felnéz.) a falunak ? 
Krausz. Nem. Saját magamnak. Kalapács 

Máté gazduramnak Lepéndek... Egy vaggon 
rézgáli c . . . 

Titkár. (Ijedten.) Egy vaggon? Nem lesz 
az egy kicsit sok? 

Krausz. (Szigorúan.) Irgya, irgya, ne 
felesöjjön ! Ne törgye azon a kopac fejit. 
(Rácsap a t i tkár fejére.) Sok lész-e, vagy 
kevis. Irgya, irgya. 

Tiíkár. (Félre.) Tyü, de csúnya szigorú 
ember, Nem szeretnék a titkárja lenni. 
(Jegyez.,) Egy vag'gon réZ'gá-lic . . . 

Krausz. (Gondolkodik.) Mi köll még, mi 
is köll még? (Hirtelen.) Ja, igaz, majd e 
felejtettem . , . valami irka 'f i rkát adattam 
be egyszö ide a minisztérhöl. Nincsen még 
elintézve ? 

Titkár. Mikor édes bátyám ? Mikor pa ' 
rancsolta beadatni ? 

Krausz. Hát beongy a naptyára má nem 
emlékszők, de van mán valami három 
hónaptya. 

Titkár., (Elszörnyüködve.) Három h ó ' 
nap ja? És még nincsen elintézve? Hallat-
lan micsoda egy szemtelenség ! Biztosan 
valamelyik referensnél heverész. 

Krausz. Biz az szömtelensig biz az cöm-
telensig igy bánni a szegény ember re l . . . 
Nem is lész ennek jó vige, ha megin be-
csaptyák a cégin embert . . . 

Titkár. No. no urambátyám, csak semmi 
mérgelődés. (Mosolyog,) Az árt az egész-
ségnek. Rögtön intézkedem i s . . . Szabad 
kérnem, meg van a beadvány száma ? 

Krausz. Mög van valahun. De hun is 
van ? (Keresgél.) Áhán, idetüzte a zasszony 
a sipkám mellé. 

Titkár. (Csenget.) 
Szolga. (Belép.) Parancsára! 
Titkár. Hallja György, itt van a szám, 

elmegy az iktatóba, megnézi, hova ment 
ez akta, elmegy oda, ahova ment, nyomoz, 
kutat, iktatóban, ügyosztályokban, ha kell 
a pincében, ha kell a padláson (Igen szi ' 
goruan.) tiz perc alatt itt legyen az az 
akta. Ha kell ketten keressék, ha kel! 
hárman keressék . . . No menjen, no men-
jen, futólépés. Majd aztán kap jó borra-
valót. 

Krausz. (Indignálódva.) Tüllem ! 
Titkár. (Ijedten.) Nem. nem, dehogy . . . 

t ő l e m . . . 
Krausz. (Előveszi a pipát.) H a j j a . . . van 

ögy kis pélpadohánya ? Mer én otthol fc-
lejtöttem. 

Titkár. (Zavartan.) Pipadohányom? — 
Fájdalom, az nincs. (Kihúzza az asztalfiók 
kot.) Hanem cigarettával szolgálhatok. (Elő-
vesz egy doboz cigarettát.) Parancsoljon, 
édes bátyámuram! F inom. . . dritte szorte. . . 

Krausz. (Kimarkol egy csomó cigarettát, 
belegyömöszöli a pipájába.) Én mán csak 
igy kezelöm . . . mer azé, hogy igy komó-
dosabb a szilás. 

Titkár. (Kényszeredetten nevet.) 
Krausz. (Ordit.) Gyufa eine ! 
Titkár. (Előrántja az öngyújtót.) 
Krausz. (Pöfékel.) Ujnye, de fenye gyó, 

ez a dritte corte. No ebbül vettetök oda-
haza . . . (Pöfékel.) van ennek a maggyábu ? 

Titkár. (Nevet.) Vicces a bátyámuram. 
Krausz. (Szigorúan.) Van, vagy nincs? 
Titkár. Van. van, illetve nincs, de majd 

szerzek. 
Krausz. No azért! (Pöfékel, nagyot köp 

a csészével ellenkező oldalra.) 
Titkár. Iljedten a csészéhez rohan, fel-

kapja, odateszi, ahova Krausz köpött.) 
Ebbe parancsoljon édes urambátyám. 

Krausz. Jó nekem a földre is. Nem va-
gyok én ollan válogatós. (Nagyot köp a 
másik oldalra.) 

Titkár. Talán azért méltóztassék mégis 
ebbe parancsolni urambátyám. (Átteszi a 
csészét.) 

Krausz. (Szigorúan.) Hajja, közeléfcb te-
gye, ha erővel azt akargya, hogy beleköp-
tyek. 

Í N T Í M B A P À T A 
D I A N A T O I L E T 
A Diana-toílotkészlet gyönyfirü dobozban egy 
Diana-pudert, egy tégely Diana-;iroIrrómet és 
egy darab Diana- Kis készlet ára 45.— K 
szappant tartalmaz. nagy „ „ 60.— , 

M i n d e n ü t t k a p h a t ó i 



SZÍNHÁZI ÉLET 
( 

35 

Titkár. (Egész közel teszi a csészét. Lát-
szik rajta, hogy kezdi már w n i a pa-
rasztot ) 

Krausz. Hát, hat pár harisnya az anyju-
komnak. Se lömbül . . . 

'litkár. (Idegesen.) De kérem édes uram-
bátyám, harisnyát a Rákóczi-nton árul-
nak. Vagy a körúton . . . 

Krausz. Szaladgájon utána a féckes fenye, 
aki belevág . . . nem érek én rá arra . . . 
irgya, irgya . . . 

Titkár. (Félre.) Unom, unom, nagyon 
unom. (Jegyez.) Hat pár harisnya . . . 

Krausz. (Hosszút köp, messze tul a csé-
szén.) Tyti, a teremburáját, mai, hogy el 
nem felejdköztem a csészérül. Tegye mesz-
szibb, ugy látom, mégis csak messzibb 
köpök. 

Titkár. (Távolabb teszi a csészét.) Na 
most jó ? 

Krausz. iBólk.t.) 
Titkár. (Visszamegy az asztalához. Meg-

győződéssel félre.) . . . igazi paraszt. 
Krausz Mit motyog? 
Titkár. (Ijedten.) Semmit, semmit. 
Krausz. (Szigorúan ) Mer azé . . . mer 

azé, hogy mán majdnem azt hittem, hogy 
maguknak még mindig büdös a paraszt. 

^ Titkár. Oh, dehogy, dehogy. Isten ments. 
W Sőt ellenkezőleg ! Hiszen mi éppen (Az asz-

talán heverő rendeletet felveszi, olvas.) el-
lentétben a régi gyakorlattal a kisgazdák-
kal szemben megkülönböztetett tiszteletet 
tanúsítsanak. Azaz tanusitsunk . . . Azaz 

1 tanúsítunk. (Leteszi a pépirlapot ) Avagy 
más szóval tanusitunk, (Zavartan.) egész 
nap tanusitunk, reggeltől estig. Minden gon-
dolatunk a kisgazdáké. Szárazon és vizén. . . 
levegőben és földön, a kisgazdáké a jövő. 

Krausz. Szép szavalat, kár, hogy egy szó 
se igaz belüle. 

Titkár. Nem, ez neœcsak üres szó. Ez 
telt. Mi nem beszélünk, mi cselekszünk. 

Krausz. Az más ! Akkor rögtön irgya föl, 
hogy nekem még főd is kőne. 

Titkár. (Ijedten.) Hogy föld . . . eeee . . . 
azonnal ! 

Krausz. (Szigorúan.) Irgya. Tiz hold köll. 
Titkár. Azonnal ? 
Krausz. Maguk meg sokajják? 
Titkár. Dehogy, dehogy. Csak szeretném 

tudni, hogy minek méltóztat olyan . . . izé . . . 
olyan sokat parancsolni egyszerre. 

Krausz. Köll. Többtermelést akarok csi-
nányi rajta. Többtermeléshez több főd 
köll ! 

Titkár. (Örömmel.) Többtermclés ! Aá, 
derék, nagyon derék. Aztán hol akarja a 
földet, mit akar termelni? 

Krausz. (Zavartan.) Hol akarom, mit 
akarok termölni ? Mindegy az nekem. 

Titkár. De mégis, mégis, mert aszerint 
adjuk a földet, hogy mit akar termelni. 

Krausz. (Nagy zavarban.) Hol? Mit? 
Mongyuk bort . . . 

Titkár. Csak bort ? Mind a tiz holdon ? 
Krausz. Nem . . . nem. Mongyuk égyén. 
Titkár. És a többin ? 
Krausz (Zavartan.) A többin? Mongyuk 

egy hódon bort akarok termelnyi és a 
másikon ? . . . szódavizet. 

Titkár. Szódavizet? (Nevet.) Nagyon jó. 
Viccelni tetszik? 

Krausz. (Fölényesen.) Hát persze, bogy 
vicceltem. 

Titkár. Jó, jó. Ez igazán nagyon jó vicc 
volt hahaha, de én komolyan tudni sze-
retném, hogy a termelés melyik ágává! 
óhajt urambátyám behatóan foglalkozni ? 
Ugyanis éppen most dolgozom egy szak-
munkán, melynek tárgya az ország föld-
mivelésének valószínű jövendő képe. Egy 
nagy kép, egy szép nagyképű munka . ., 
Hát mit akar termeszteni? 

Krausz. (Fölényesen.) Mongyuk dohányt. 
Titkár. Hát még? 
Krausz. (Dühösen.) Mit faggat annyit ? 

Egy holdon dohányt, egy holdon (Nevet.) 
gyufát. 

Titkár. (Legyint.) Már látom, hogy u ram-
bátyámmal nem Jehet komolyan beszélni. 

Krausz. Lehet énvelem. Hanem haggya-
nak engem békében, mer ha nem hagynak 
békiben, mondok biz én olyanokat, hogy 
a hajaszála égnek mered! 

Titkár. (Zavartan.) Hát a dolog a gyufá-
val, izé, kicsit . . . 

Krausz. Nem tetszik ? Hát tuggya meg, 
hogy csak azér is gyufát akarok termesz-
teni . . . Mér, nem jó az ? Elvet a zembér 
egy iskátulával, terém ezérrel . . . Csak 
azon kő imádkoznyi, hogy a zaraiás előtt 
ne Iégyik eső, mer akkor a zeső lemossa 
a gyufának a szip, irétt piros fejit. 

Titkár. (Kényszeredetten nevet.) 
Krausz. (Igen szemtelenül.) Mer tuggya. 

a gyufának előbb ződ a feje. aztán, ami--
kor megérik, piros lesz . . . Amíg ződ a 
feje, addig nem árt neki a zeső. 

Titkár. (Már kezdi bosszantani a sok bo-
lond beszéd. Kezét ökölbe szoritja. de 
azért nevet. Kényszeredetten nevet.) 

Krausz. (Hadar.) A zötödik hódon tor-
mát . . . A hatodikon v i r s l i t . . . (Nevet.> 
Hanem a hetedik hódat a nyócadiktul el 
kő majd választani keritésvel, mivel a 
hetediken káposztát akarok termesztenyi». 
mig a nyócadikon (Megböki a titkárt.) 
kk . . kecskét. 

Titkár. (Félre.) Nem állom ki ezeket a 
butaságokat. Vérig szekíroz ez a bolondoi 
paraszt. 

Krausz. A kilencedik, tizedik hódat ki-
adhattyák minyjá itt a Lánchíd mellett. 
Minyjá itt jobbra a hidtu. 

Derdiedas 
• • • • « • • » • » » • • • m » síéprt. 

krém, púder, szap-
pan és Dskolle-
tage cseppfolyós 
púder fsHétaOE, 
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Titkár. (Félre.) Pofonütöm. ha addig 
élek is ! 

Szolga. (Jön» kezében Írások.) Megvan ! 
A nyolc cében volt. Hanem ugyancsak 
ráijesztettem a méltóságos miniszteri ta-
nácsos tirra. Hanem ugyancsak el is in-
iézte. ugyancsak loholt is vele az állam-
t i tkár úrhoz. Az meg alá is i r ta menten 
a kegyelmes u r helyett. 

Krausz. (Fölált, elveszi az iratokat.) Hát 
aztán rendben van. 

Szotga. Rendbe ! Fixundfer tig. 
Krausz. No, gyó van (a t i tkárhoz ) Hát 

aggya oda neki azt a borravalót , ha m á n 
möjiigérte. Öleget futkosot t szegin. 

Titkár. (Zavartan.) Ja igen! (Kivesz öt 
koronát a pénztárcájából, átadja a szolgá-
nak ) Fogja, György. 

Szolga. Köszönöm á s s a n . . . (El akar 
menni, de eszébe jutott valami, visszafor-
dul.) Nagyságos t i tkár ur, el is felejtettem 
•alenteni reggel, hogy színházjegy már 
nincs. Pedig kérem, már hajnalban . . . 
( tovább beszélget a t i tkárral .) 

Krausz. (Magában.) Az akta m á r meg-
van. (Örömmel.) Sőt föld is van . . . Er re 
nem is számítot tam, hehe . . . Ezt neve-
sem szerencsének . . Illetőleg, illetőleg 
csak a parasztnak van földje . . . A paraszt 
földje megvan, igen . . . hm . . . Hanem 
most hogyan kapha tnám én meg a fődet, 
;őlem, a paraszttól, nekem, a doktor 
Krausznak ? (Töpreng.) Hopp ! 

Titkár. (Szolgához ) No jó, hát holnapra . 
Szóiga. (El.) 
Krausz. (Titkárhoz.) No cerbuc ! (Jól 

"hátba vágja.) Majd e lmondom a gazdád-
nak. hogy milyen rendes gyerék vagy . . . 
Csak találkozzak vele. 

Titkár. (Kényszeredetten,) Köszönöm ás-
san, jó, jó, igen szépen köszönöm . . . El 
tetszik menni ? eee . . . Tar tom szerencsém-
nek 

Krausz. Hanem . . . igaz is ám, egy kis 
szívességet még kérnék tiilled. 

Titkár. (Félre ) Rettenetes . . . má r megint 
"kezdi. (Fennhangon.) Parancsoljon velem. 

Krausz. Té UHa az a főd meglész . . . 
Hogy is mongyam . . . Van nékem egy bü-
dös hitelezöm. Ha az a kis főd meglész, 
az a kis b ika . még az a rézgálic, a fődet 
szeretnim r á í r a t n i . . . Máskép úgyse caba-
i a l o k meg tülle sohase. 

Titkár. Atiratás ? Hitelező ? Ki az a hi-
telező ? 

Krausz. Valami, valami doktor. 
Titkár. Orvog ? 
Krausz. Ném ! Doktor juris, utr iusque . . . 

\Eszbekap.) Hopp ! (Szájára teszi a kezét. 
Nagyon megijed.) Pardon, pardon . . . 

E s t é I y c i p ő i e , r É L 

Kossuth Lajos-u. 4 

Titkár. Miii ? Micsoda ? ! Pa rdon ? Juris ? 
Utriusque ? (Nagyon figyelmesen vizsgálja 
Krauszt ) 

Krausz. (Hátrál.) 
Titkár. (Megfogja elől Krausz gatyáját.) 
Krausz. (Hátrál, gatyájának a madzagja 

lassan megoldódik, a gatya lehull, alatta 
csikós nadrág) 

Titkár. Mi ez? 
Krausz. (Leveszi a sipkáját, alázatosan.) 

Bocsánatot kérek . . . de . . . 
Titkár. Krausz ! ! ! (Neki akar rontani 

Krausznak.) 
Krausz. (Egyet gondol, nem várja be a 

történendöket, menekül.) 
Titkár. Majdnem becsapott a g a z e m b e r . . . 

Még szerencse, hogy az utolsó pillanatban 
lelepleztem . . . Már majdnem kicsalt tiz 
hold földet, meg egy vaggon . . . 

Krausz. (Az ajtóban.) Hanem azért az 
ak ta megvan ! (FÜGGÖNY.) 

R r i ü i á n c n l f a f g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t . 
D r i l i l a n & U n a l ; ékszereket mindenkinél drá-
gábban vesz Székely Emil ékszerüzlete, Budapes t 
Király-utca 51.Teréz-templommal szemben. Címre 

tessék figyelni. Telefon : József 106-85. 

Használt 

Őszülés 

parfőmös, k ö l n i és 
más kisebb ü v e g e * I 
k a t és t é g e l y e k e t 

vásárol : 
Vizsolyi és Weisz Testvérek 

piperekereskedők, Budapest, V1U , Klsfaludy-u. 2$. 

Modern párisi S Z É P S É G Á P O L Á S . ) 
Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, táncok 
és összes szépbóghibák kezelése. H e g e d ű s I lona 
kozmetikai intézete, Budapest, IX., Káday-o. 53., II/3. 

~ ELLEN használjon dr. Dyoc 
HuJrrestortrt. Nem hajfes tő-
szer . hanem a h a j eredeti 
színét ad ja vissza. 30.— korona 
és postaköltség ellenében Bzái-

litják a főraktárak : CITY DROGÉRIA, Budapest , IV. 
Eskő-ut 5. és HONVÉD DROGÉRIA, I , Attila-körnt 2. 

Legnagyobb humo-
ristánknak kiadat-
lan anekdotáiból 
van itt összeállítva 
két kötetre való. A 
tréfás helyzetek ez 
apró rajzaiban csil-
log igazán a nagy 
író pajkos jókedvé, 

nagy stilnn'ívészete. Mikszáth több mint negy-
ven esztendős írói pályáján állandóan irt ilyen 
apró eseteket, tréfás karcolatokat. Ez apró 
remekek legnagyobbrésze eddig rejtve voX 
a magyar közönség elől, most teljes egészé-
ben bontakozik ;ki előttünk az anekdotázó 
Mikszáth. Írók, politikusok, színészek, nagy-
emberek és kis ismeretlenek életéből, renge-
teg tréfa van fölhalmozva ebben a még béke-
időből származó, finom papirra nyomott két 
kötetben. 

M i k s z á t h K á l m á n 

ANEKDOTÁK 
Két kötet 

Egy-egy kötet fftzve 7'20 K., 
kötve 9*60 korona. 
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HALLÓ, (VU ÚJSÁG ? 
AZ ELÍTÉLT. Kedden este mutatta be az 

Intim Kabaré Káldor György idegen eszme 
után írott egyfelvonásos színmüvét, „Az el-
ítéltet". Az érdekes meséjü, izgalmas menetű, 
hatásos darabot fölötte rokonszenvesen fo-
gadta a közönség. A sikerhez nagyban hozzá-
járult a szereplők pompás játéka. Az igazgató-
ságnak ugyanis erre a darabra két kiváló mű-
vészt sikerült vendégszereplésre megnyernie. 
Az egyik, ki a címszerepet játszotta, Sugár 
Károly, a Nemzeli Színház tagja, ki egy 
mesterien megrajzolt alakot állított elénk, a 
másik Szilágyi Rózsi, kinek a fő női szerepben 
közvetlen játéka, kitűnő megjelenése és őszinte 
hangja teljes mértékben hódított, fiz epizód 
szerepekben Doktor János realisztikus öreg 
rabja és Asztalos Mária kedves kisasszonya 
kapta meg a közönséget. 

SÁMSON MÁRIA ÉS ROMÁN ERZSI. Az 
Operaház kedves és nagytehetségű énekes-
nője, Sámson Mária, aki a ősszel már Ame-
rikában érvényesiti tudását és képességeit, 
a mult héten tartalmas és magas színvonalon 
álló műsor keretében mint dalénekesnő hal-
latta ismét meleg, sokárnyalatu szopránját. 
A fiatal művésznő, akinek távozása érzékeny 
veszteség lesz az Operaház számára, Brahms, 
Wolf és Marx dalait énekelte nagy muzsi-
káiis tudással és nemes felfogásban^ Igaz 
művészete megérdemelt, nagy sikert arr.tott. 
A dalest keretében fellépett Román Erzsi, 
Keéri Szántó Imre igen tehetséges, fiatal 
tanítványa is, akiben a közönség jeles készült-
ségü, nagy reményekre jogosító modern pia-
nistát ismert meg. A fiatal zongoraművésznő 
Reger, Bartók, Marx és Kovács Sándor kom-
pozícióit játszotta érett tudással, biztos tech-
nikával és pompás billentéssel. A közönség 
nagy lelkesedéssel ünnepelte. Sámson Mária 
dalait Dienzl Oszkár kisérte finom alkalmaz-
kodással. 

KŐVÁRI GYULA A ROYAL KABARÉBAN. 
Kővári Gyula, a népszerű kabarészinész, író 
és konferanszié számos ajánlat közül n Royal-
Kabaré szerződését fogadta el. Amint hall-
juk, 1-én már fel is lép az áprilisi műsor 
keretében, melyet végigkonferál és eljátssza 
saját szerzeményű darabjainak főszerepét is. 

OPERA-EST. Az elmúlt hét egyik ki-
magasló eseménye volt az az operaest, 
amelyet a Magyar Vasúti és Hajózási Klub 

Csengery-utcai palotájában rendezett. A míí-
soron többek közt Grisar Albertnek „Jóéjt 
Pantalon ur" cimü vigoperája is szerepek 
a Magyar Nemzeti Operaház tagjaír.ak 
közreműködésével. 

Az opera-estet Herczeg Ferencnek, leg-
kiválóbb iróművészünknekJendületes proló-
gusa vezette be, melyet a szerző külön erre 
az alkalomra irt. A közönség mindvégig 
feszült érdeklődéssel és figyelemmel hall-
gatta Cs. Aczél Ilonának a Nemzeti Színház 
tagjának mesteri előadását. Ezután dr. 
Székelyhidy Ferenc, Operaházunk népszerű 
művésze lépett a hangversenyterem dobo-
gójára és elénekelte a „Virág áriá"-t Car-
menbői. Sz. Marschalkó Rózsi, aki Mignon 
áriáját és egy dalt adott elő kristálytiszta 
hanggal, nemes Ízléssel. Palló Imre Valerr-
tin áriáját énekelte a „Faust"-ból és ércesen 
csengő baritonja őszinte tetszést aratott. A 
magénszámok után ugyancsak a Magyar Nem-
zeti Operaház művészei előadták Grisar Al-
bertnek, a hires zeneköltőnek „Jóéjt Pantalon 
ur" cimü egyfelvonásos komikus operáját. 

Grisar zenéjét eredetiség, dallamgazdag-
ság és pompás, színes hangszerelés jellemzi, 
A „Jóéjt Pantalon ur" a Klub operaestéjén 
elsőrangú szereposztásban, igen jó előadás-
ban került színre. Hegedűs Ferenc, P. Buda-
novits Mária, Pallai Matild, Halász Gita 
Palotay Árpád és Szügyi Kálmán énekelték 
az egyes szerepeket. Az összes szereplők-
ről csakis a legnagyobb dicséret hangjér 
emlékezhetünk meg, mert mindegyik mű-
vészetének legjavát adta és innen magya-
rázható az a nagy siker, amely az előadás 
közben és annak végén is a közönség zajos 
tetszésében megnyilvánult. A mű betanítá-
sát és zongorakiséretét Fleischer Antal, az 
Operaház kitűnő karnagya végezte, nagy 
művészi sikerrel. A darabot Palotay Árpád 
rendezte knünően. 

Gyönyörű kiállí-
tásban, külömbö-
ző díszes és egy-
szerűbb kötésben, 
m é l y n y o m á s u 
klasszikus szent-
képekkel és mű-

vészi keretrajzzal. — Kapható minden könyv-
és papirkereskedésben és kegyszerárusiíónál 
A l e g s z e b b h ú s v é t i a j á n d é k 

Most jelent mag az 
A t h e n a e u m klad&s&ban. 
Dr. Bangha Béla S. J. 

Imakönyve 
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Tele fon : József ISI—57. Te l e fon : József 121—57. 
liatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási 
cikkek, kötött-, szövöttáruk, italok és gyarmat-

[snedsk Frida FiizS- és 
ernyő-
Külön» 

Király-Utca 93. SZ. íegességeK 

I A r a ^ ^ r t x l ï n J ^ ^ P ^ Ara 
j 25 kor . 25 kor . 
szépia, májfolt, pattanás aFdlsztátlansápk eue» > 

! Ideális arcápoló. 
I 3 drb rendelésénél 
I nincs postaköltség ! 

Hozott anyagból fttzöt 6b melltartót készítünk. 

Főraktár : 
Rácz Gy. János nófrysieriára | 

KisKanhalas 77. sz. 

rillannyal ntónyom nélkfil, saemClosöt, 
. . pattanást, szeplöt, fagyást végleg eltávo-

lít GÂOO kozmetikai intezet, Mnzenm-kSrnt 13. Szép-
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I Bőrfehéritfikréro-pnder. szappan, haieitavolitószer, az 
I összes szépségápoláshci szilkaéges szerek szétküldése. 

T»lefi>n : József 102—87. 

Délután és este H KISS 
JANCSI urlprlmás hang-
versenyez. — Meleg va-

8Í Á V Ê M Á Z c s o r a — K I Í U l 1 0 italok. 
Dnnaveczky és Faludi 

Vil, ESákóezi-ut 74. kávésok 

Tisza-

Szerkesztői üzenetek 
(£' rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
a színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk ) 
G. L. A szinésziskolai felvételnél legalább 

4 középiskola elvégzését követelik meg. — 
Aranyos me'di. Hát bizony e tekintetben igaza 
van : a szinipályán nehéz a boldogulás. 
Ámde erős akarattal, ernyedetlen szorgalom-
mal, el nem lankadó kitartás mellett minden 
gátat keresztül lehet törni. A kérdezett mű-
vészek is sok tövisben vérezték meg a lá-
bukat s hogy most dicsőség és hirnév ko-
szorúzza nevüket, az annak tulajdonitható, 
hogy kezdő korukban nem vesztették el ked-
vüket. ambíciójukat, jövőbe vetett reménységü-
ket. Tehát példát kell venni ő róluk s a 
mutatkozó tehetség ne szalmalánggal égjen, 
hanem mint az örök-tüz: olthatatlanul ! Ez 
volna röviden a legjobb tanácsunk. — Kis 
lord. A színháznál megtudható. — Auto-
grammgyüjtő. 1. Király-u. 95. 2. Pannónia-
szálló. 3. Hidegkuti-ut. 4. Havas-u 4. 5. Nem-
zeti Szinház a cime. — P. L. f . 1. Nem. 
2. Még nem tudja. 3. Nem illik kérdezni. 
4. Nem. 

fuga. 1. 26. 2. 27. 3. Párisban. 4. Nőtlen. 
— H Ily. A kérdezett dátumok kikeresése 
sok időt vesz igénybe. Tessék tehát türelem-

mel lenni. — Andor bácsi. A kérdezett re-
gény és kotta megrendelhető a Színházi Étet 
kiadóhivatalában. — Zenebarát. 1. Kerpely 
Jenő Budapesten született 1881. december 
31-én. Zenetanulmányait Popper Dávidnál 
fejezte be. Atyja a jogi pályára szánta, de ö 
mégis művész" lett. Előbb Párisban lépett a 
nyilvánosság elé, rövid időn beiül már Lon-
donban aratja sikereit. i910ben megalakí-
totta a Magyar Vonósnégyes Társaságot. 
Ekkor 25 éves voli ! A háború kitörésekor 
Ravaruskánál küzdött az oroszokkal. — 2. 
Barbi Alice Modenában (Olaszország) szüle-
tett 1861 febr. 26 án. Atyja hegedűművész 
volt. Leánya már 15 éves korában tanult a 
római Zenekonzervatóriumban. 1882 ben mint 
önálló énekesnő lépett föl szülővárosában. — 
P. Ilona. 1. Szoyer Ilonkának két gyermeke 
van : imre és Ilonka. 2. Boross Géza gyer-
mekei : Árpád és Lacika. 3 Ferenczy Károly 
Budapesten született 1876-ban. 1896 már-
cius 24-én lett szinész. 

Régi olvasó, llosvay Rózsi esküvője február 
24 én volt. Férje Leitner Pál, zeneszerző, ki-
nek nemrég adták elő „Csókvásár" cimü ope-
rettjét. A művésznő továbbra is megmarad a 
Belvárosi Szinház kötelékében. — K. Ilonka. 
Mészáros Giza most nem játszik, miután a 
Semmeringre utazott üdülés végett. 3—4 he-
tet fog ott tölteni, n-.ire visszatér, egy szen-
zációs uj szerepben fog a Belvárosi Színház-
ban föllépni. Tehát csak türelem. 

R e p ü l ő ' H o l d e r h m m 
Budapest, Vli., Rákóczi-ut 18. 
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T E CSUK SZERESS . . . 

GRÓF RIVÁLDÓ — Csárdáskirálynő — Sítambul 
rózsája — HÁROM A KISLÁNY — PACSIRTA— 
Müvész-muri I. II. III. IV. — Jancsi bshócdala — 
Búval bélelt élst — Nem látlak én téged többé — 
Szeretnélek mégegyszer rózsák között látni — 
Kalapomon piros rózsa — Kerek a káposzta — 
Kere=em az Istent — KIRÁLY ERNŐ MULAT — 
Magas jegenyefán — BÖZSI, NE SÍRJON — Csó-
kolom a szived csücskét — HA BÉKE LESZ, JAJ 
DE JÓ LESZ stb. stb. kétoldalú hanglemezek 
:-: 70 koronáért ismét kaphatók : 

« n á l 
O r s z á g s z e r t e elismert elsőrendű ms« 
gyár hangszer- és b e s z é l ő g é p - á r u h á z 

B U D A P E S T , V I I I , J Ó Z S E F - K Ö R U T 1 5 

LF I Ó K : I X , R A D A Y - U T C A 1 8 . S Z Á M I 



40 S ZI Pí HA ZI ÉLET 

Janka és Ilonka, Esztergom. 1. Négyen van-
nak testvérek, Margit, Frida, Ella, Irén. 2. 
Mindnyájan. 3. A Vígszínháznál. — R. Margit. 
0 maga játssza, miután egyben kitűnő hegedű-
művész is. — 7. G. Bármelyik szinésziskolá-
nál lehet érdeklődni. Hogy azután boldogulni 
fog-e a pályán, az a szerencsétől függ. — 
Cavallini. 1. Még egyelőre ő sem tudja. 2. 
189U. december 9-én született, Budapesten. 
Előbb a Magyar Szinház tagja volt, hol a 
„Tökfilkó"-ban volt a bemutatkozása. Onnan 
szerződött a Vígszínházhoz. 3. Orgona. 4. Nem. 
5. Mindegyik. 

P. Szolnok. 1. A színházhoz címzett levelet 
megkapják 2. Van. 3. Téves hír. 4. Van fény-
képük. Megrendelhető a .Színházi Élet' ki-
adóhivatalában 5. Magyar Szinház. — P. Lucy. 
Ajánljuk a Filmművészeti Évkönyvet, abban 
megtalalja a kívánt választ. Tessék a „Szín-
házi Elet kiadóhivatalában megvásárolni. — 
Cs. Marietta. s ü k is fognak adni majd 
autogramniot. — Elvesztett fogadás. A Corvin-
filmvá lalatnál játszik. — B. Babus. Bármelyik 
magánszinésziskola megfelel. — Kíváncsi 
asszony 1. Cime; Vígszínház. 2. 28.3. A mű-
vészet a vallása ! 

Húsvéti p a r f ő m ö k 
szórós dugóval kaphatók : 

V i z s o l y i és W e í s z T e s t v é r e k 
piperenagykereskedők, 

Budapest, VIII., Kisfal dy-utca 28. sz. 
Hölgyfodráüzat, ondnl&cióval hajmos&s, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsfirangn 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI. , Horn Ede-utca 12. sz. 

£ , A Z U J S Á G - o t 
Telefonon 
megrendelheti • 
TelefonszámoK: József 16—26, József 13—35 

B r i l l i a n s o t m n y a t Í L T Í ^ L t 
napi á rban veszek. Házhoz megyek. Telefoni 168—69 
POSTL ékszerész, IV, Semmelweis-utca 19., I. em. 

BÉLYEGGYŰJTŐK! 
választékot küldőnk. Vétel, osere. Kérjen árjegyzéket 
TYROLER, bélyegexport-import, Izabella otoa 41. szám 

Vidékre 
njdon Ságokból 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. április 14. 

ö A V V ' 
A megfejtést és a nyertesek névsorát la-

punk 1920. 15. számában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. dij : Egy színdarab. 
II. dij: Fedák Sári arcképe. 

III. dij : Egy kotta. » 
A Színházi Élet 1920. 11. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése : Nagyvilági nő. 
Az első dijat Sratif Bözsike, VI., Hungária-

körut 91., H. em., a második dijat Hirsch 
Sándor, VI, Ó-u. 42. I. 6., a harmadik dijai 
Wohl Margit, Pásztó, Hevesmegye nyerte el. 

A szerkesztésért felelős : 1NCZE SÁNDOR 

usvÉTi AJÁNDÉKOK 

•"SE le: ttel Hímül 
BUDAPEST, 

JÓZSEF-HÖRUr 9. 
CsodaerSshangu gra-

mofon, kétoldalú le-
mezzel . . 880.— K 

Jőhangn hegedű 
250.— K 

C s u p a s l á g e r h a n g l e r c B i i k a l e g -

n a g y o b b v á l á s f é k b a n . 

17000 olvashat 8 koronáért a 

Kazinczy kfilcsön-
könyvtárbóS 

KÖNYVET BudaPest> Vll„ Dohány-u. 1. 
„ ^ _ _ _ _ _ _ (Károly-körnt sarok.) 

mindent takarít Ditrichstein 
Telefon: József 116—55 

Nyomatait Thálla műlntezei kő- es könyvuyomda rt.-nál Budapest •., Caakv-u. 12—1« 






