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A kárpitos és festő kivonult a színházi 
nézőterekről, a friss színlapok újra meg-
jelentek a hiridető-oszlopokon, a hátulsó 
bejárat kis paidjára, ahol eddigi csak a ház-
mester és az inspekciós tűzoltó pipázott, 
ismét' megkezdődtek a benfentesek zsurjai, 
a négerré sült hősszerelmes vigan beszéli 
balatoni kalandjait, a nagy művésznő, aki-
ről a kánikulás színházi hirek közt hány-
szor olvastuk, hogy Ázsia, Afrika, Amerika 
és Ausztrália aranytálcán kínálja neki a 
szerződéseket, egy hirtelen elhatározással 
megint visszaköltözik régi öltözőjébe: az 
öszi szezon, súlyos problémáival és elmosó-
dó perspektívájával, Istennek hála, már itt 
leskelődik a küszöbön. Most még á kipró-
bált, régi darabok járják, a nagy szenzá-
ciók még a levegőben lógnak, Í táblát 
még nem teszik ki a jegypénztárjk fölé, 
a szabadljegykérővel még szóbaállnak az 
igazgatói irodában, de egy-két hét, s me-
gint ott leszünk az irodalomból, művészet-
ből, irigykedésekből, pletykákból, intríkák-
ból, üres stréberkedésekből és rosszmáju-
ságból összefongdott dsungelben, melyet rö-
viden színházi életnek neveznek. 

Az igazgatók még nem foglalták el min-
denütt trónusukaí, ki a falusi élet örömeinek 
hódol, ki beteg gyomrát, veséjét vagy máját 
gyógyíttatja, de a színházi ember idegze-
tét már izgatni kezdi a száz érdekesnél ér-
dekesebb kérdés, mely minden szezonnyitás-
kor fölmerül. Nem vezet-e az általános 
nyomorúság a színházak csődjéhez? A pénz-
telenség e szomorú korszakában, mikor a 
jobbmódu ember is egész sereg megszokott 
élvezetéről kénytelen lemondani, lesznek-e 
újra zajos bemutatók, táblás házak, szá-

zakra menő előadás-sorozatok, sarokházak 
értékével biró tantieme-ek, a régiek forró-
ságával felérő színházi esték? Fölmerül-e 
az ismeretlenség homályából az uj tehetség, 
akire eddig az igazgatói szentélyekben vá-
rakoztak? Megszületik-e végre az u j Bla-
háné, akiről egy egész korszakot elnevez-
tek? Elibénk bukkan-e az uj naiva, akibe 
Budapest minden épkézláb férfia belesze-
ret, a telhetetlen szerelmes színész, akire 
ezer fotográfus szegezi lencséjét, a nemes-
veretü komikus, aki a magyar színészet, 
klasszikus őskorát idézi emlékezetünkbe? 
Meglátjuk-e a rivalda előtt a tömeg mély-
ségeiből kiemelkedő irót, aki e pillanatban 
még egy Isten háta mögött fekvő birtokon 
gazdálkodik, vagy kereseteket szerkeszt egy 
ügyvédi irodában, vagy újdonságokat fo-
galmaz a szarkesztjőség asztalánál? Rene-
szánsza vagy összeomlása lesz-e az u j sze-
zon a magyar művészetnek? Virág'füzér 
vagy gyászkeret fogja-e övezni a színészet 
történetében azt a lapot, mely a most 
virradó évad történetét fogja fenntartani 
az utánunk következő nemzedékek számára? 

Választ ezekre a kérdésekre senki sem 
tud adni, a tippelés itt se hálásabb mes-
terség, mint a politikában vagy a lóverse-
nyen. A magam érzése az, hogy a színházak 
csődjétől akkor sem kell félni, ha az élet 
minden anyagi és erkölcsi javunktól meg-
rabol bennünket. A gyász, mely ránksza-
kadt, lelkünk minden pillérét meglazíthatja, 
egy időre még jövendőnkben való hitünket 
is megingathatja, a művészet iránt való örök 
szomjuságunkat még a legnagyobb össze-
omlás se képes kipusztítani a lelkünkből. 
A képzelet világa az egyetlen világ, ahova 
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züllött idegzetünkkel, összetépett szivünk-
kel menekülni tudunk; a jó könyv, a jó 
színházi előadás mindig egy-egy virágos 
szigete lesz a boldogságnak, mikor az em-
beri indulatok piszkos hullámai viaskodnak 
egymással. 

Äz ingujjas függönymestert, aki a kár-
pitot szétvonja előttetek, a jó Isten küldte 
a földre, hogy megsebzett szivetekből a 
tőrt kivonja. 

DEBRECENBE KÉNE MENNI 

A budai szinházban valami 
szenzációnak kell lenni 
mert Pesten siirün mondogatják, hogy : 
„Budára kéne menni." 

Hogy ma, mikor kenyérre és ruhára se 
igen tellik, lesz-e pénz a szinház fényűzé-
sére, előttem nem kérdés: hiszen az édes 
narkotikum, amit a színház' nyújt, nem 
fényűzés, hanem lelki szükség. Ä Döbren-
tey-korabeli mesterembernek, a Petőfi-ko-
rabeli kisdiáknak is volt rá pénze, mert in-
kább nem vacsorázott, csakhogy a tündér-
játékot a karzatról végignézhesse. Szegény 
kis varróleányok, sápadt fiuk, akik mindig 
gyomrotoktól vontátok el a harmademeleti 
zártszék árát, a ti fajotok sohse fog ki-
pusztulni a világból. Ä gazdagok, a kivált-
ságosok divatból, unalomból, feltűnési vágy-
tól ösztökélve fogják megtölteni ezek után 
is a színházak páholyait, ti( akik a min-
dennapi élet bajaival birkóztok, nemcsak 
egy félméteres ülőhelyet kaptok a pénze-
tekért, hanem az optimizmust, a lelki erőt, 
az illúziók édességét, az elrabolt jóked-
veteket is. Ezt a világot, amelyet megtaka-
rított filléreitekért jártok, a világ összes 
diplomatái se foszthatják meg szépségétől és 
varázsától. 

KÉRDÉS 

GALETTA FERENC (Leonidas) 
SCALA SZÍNHÁZ: „LYSlSTRATA" 

(Angelo fotografia) 

Ha a Steinach-találmány 
a tökéletesség felé fog haladni 
a művésznő hány ezer évig 
tud naiva maradni ? 

Szenes ember 
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Két hölgy, a vékony leplekben, két 
szerelmes athéni kisasszony, Bachis 
(Pálffy Boriska) és Cypris (Budanovits 
Mária) szerelmes dallal imádják Ámort : 

„Édes, kedves Ámorunk, 
Téged félve várunk. 
Bárhogy bánkódunk, 
Rád nem találunk." 

Ráfér Ámorra ez az imádás, nagyon 
rosszul megy szegénykének Athénben. 
Husz esztendeje tart már 'a spártai 

MAGYAR ERZSI (Lysistrata) 
Scala Színház : ,,Lysistrata" (Angelo fotográfia) 

Husz éve már, hogy tart a harc 
Husz éve lesz már annak, 
Hogy az athéni férfiak 
Künn a táborban vannak. 
Az athéni szép asszonyok 
Kimondták tegnap végre, 
Hogy szerelmes szivüket, 
Elteszik a jégre. 
S ha jő a férj, ki künn csatáz, 
S nyugalomra lesz vágya. 
Nem lesz teritve asztala, 
S nem lesz megvetve ágya, 
Nem lesz se csók, se ölelés, 
Kerülnek minden mámort, 
S elűztek engem is : Ámort ! 

Bíborfüggöny előtt cseng ez a vers. 
Egy Ámor: fius szépség, vékony, graciőz, 
bájos istenke, a tegezzel, arany nyilak-
kal, szárnyakkal és grandiózus meztelen-
ségben — Berczelly Magda, a Revü uj 
szubrettje — pukedlizik a publikum 
előtt és a zenekarban fölzeng Lincke 
Pál ur muzsikája. Forró, érzéki ez a 
muzsika, mint egy szerelmes dal zoko-
gása a mély húrokon, csupa vágy és 
tomboló fiatalság és csókok, vallomá-
sok, ölelések, halk sikolyok, elfulladt 
sóhajok az egész Orchester. A szinpad : 
Athén egyik tere, karcsú oszlopok és 
mélyzöld olajfék, elől kis emelvényen 
egy Ámor-szobor, oldalt házikó a furcsa 
felírással : 

jzmítizhm 
Igen, kitettek, szörnyű sors ! 
Ezt Lysistrata tette. 
Jól van Nagyságos Asszonyom : 
Majd ott leszek megette ! 
Tragédiát akar ? 
Ezen önök majd jól nevetnek, 
Olyan tragédia lesz ez. 
Hogy beillik operettnek ! 
De csitt ! Ugy hallom jön Lysistrata 
Kezdődik a tragédia ! 
ítéljék meg szép-e . . . 
Ámor vagyok, 
S jaj annak, kit szivén találok. 
De lássuk csak, hogy mi lesz : 
Én ismét kővé válok . . . 
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háború, husz hosszú esztendeje, a görög le-
venték a véres mezőket járják, hónapok, évek 
telnek el, mig pár napra hazakerülhetnek a 
„hinterlandba". Ritka a csók évek óta Athén-
ben. Természetes ugy-e, hogy a görög höl-
gyeket kétségbe ejti a hosszú háború ? Ta-
nácskoznak, tanakodnak, hogy vethetnék a 
végét ? Lysistrata, Themistocles hadvezér fe-
lesége (Magyar Erzsi) azt tanácsolja, hogy 
kényszerítsék sztrájkkal férjeiket, szerelmesei-
ket a békekötésre. És a hölgyek szent esküt 
tesznek : addig mig nincs béke, nem kap 
csókot athéni férfi, zárva lesz minden sziv 
és minden hálókamara. 

„Ha könyörög a férfi 
Csókot ne igérj, 
Majd meghal azér. 
Ám te légy kacér. 
Légy kacér, s a szive tiéd 
Rá se nézz, s adja mindenét" 

Ez a tanács, amit Lysistrata a hölgyeknek 

MAGYAR ERZSI GALLA I 
(Lysistrata) (Nulpios) 

Scala Színház : „Lysistrata" 
(Angelo fotográfia) 

GALETTA MAGYAR ERZSI 
(Leonidas) (Lysistrata) 

Scala színház : „Lysistrata" 
(Angelo fotografia) 

ad. S az athéni hölgyek kimondják a sztráj-
kot . . . Dárdát ragadnak, hogy fegyveresen 
szegüljenek ellen a csóknak. Az amazonok 
élén ragyog Lysistrata. Gyémánt vért csillan 
az isteni mellén, csodálatos bokáit a sar-
kanytu szijja fonja ét, oldalán óriási revolver, 
így várják haza a frontról a görög sereget 
az athéni amazonok. 

Themistocles (Hortí) rövid fegyverszünetet 
kötött a spártaiakkal, s felül csukaszürke, 
alól tarka görög inges hadseregével haza 
érkezik. 

„Széna, szalma, széna, szalma, 
Alsó, felső, király, ász . . ." 

Ezzel a dallal masírozik a hadsereg, amely 
két hadifoglyot is hozott magával. Oberleute-
nant Leonidást (Galetta) és pucerjét Nulpiost 
(Gallai). Leonidás főhadnagyon feszül a vi-
lágoskék huszár attila, de a vörös nadrág 
helyett, ő is ókori szoknyácskát hord. 
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PALOTAI 
(Nicias) 

(A-gelo fotografia) 

Második felvonás: sejtelmes görög éjszaka. 
Szinte zeng a barna sötétség, melyet apró 
szentjánosbogarak világítanak csak. Az olaj-
fék lombját lágy szellők susogtatják, szere-
lemért liheg az egész éjszaka. Az athéni 
hölgyek nem tudnak aludni. Vágyva tárják 
szét a gyönyörű karjukat, az éjszakát ölelik 
csak mégis, mert tilos a férfi. Lysistrata sem 
alszik. Bachissal és Cyprissel a röpködő 
szentjánosbogárkák szerelmes táncát nézik 

„Jánosbogárka csak csillog, villog" 

. . . zeng fel a régi dal megejtően. De Lysis-
tratát nem ejti meg a dal, az éjszaka, amikor 

BUDANOVICS SZÜGYI PÁLFFY 
(Cypris) (Plautias) (Bachis) 

SCALA SZÍNHÁZ: „LYSISTRATA" 

„Ki tudja mért eped a nőcske, 
Mind, rrwnd a tiszturak után 
Miért kopik annyi lakkcipőcske 
A laktanyák körül csupán ?" 

Ez a belépője a főhadnagynak, aki vállalko-
zik rá, hogy megbékíti a sztrájkoló hölgyeket. 
Lysistrata azonban hajlithatatlan : 

„Nincs csók babám 
Csókra nem csücsörítem a szám 
Én nem bánom. 
Nincs piszi, puszi, 
Pedig ugy kívánom !" 

Ámor, a márvány talapzatán, nagyon gond-
terhes arccal veszi elő ezüst cigarettatárcáját 
és rágyújt: Istenek atyja, mit lehet itt csinálni ? 
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Bachis és Cypris lázongani kezdenek a sztrájk 
ellen — lecsukatja őket. 

Ámor pedig otthagyja márvány talapzatát 
s most mér felveszi a küzdelmet Lysistratá-
val. Megnyitja Bachis és Cypris börtönét. A 
két szerelmes menyasszony boldogan hull 
kedvesei Plautiás (Szügyi Kálmán) és Niciás 
(Palotai Árpád) karjába. Egy gyönyörűséges 
szerelmes quartett csendül : 

„Én egyetlen virágom 
Csak te vagy a világon. 
Szép igy véled az élet, 
Csókot, ha elcserélek, 
Véled!" 

Leonidás főhadnagy pedig Lysistrata erké-
lye alatt énekli csébitó dalát: 

„Lágyan kél az esti szél, 
Édes álmokról beszél" 

A hadvezérné őnagysága megjelenik az 
ablaknál; s ekkor Ámor nyika megsebzi . . . 
Lysistrata megremeg — és lehajítja a kapu-
kulcsot Leonidásnak. 

Ámor pedig valóságos pergőtüzet indit nyi-
laival a sztrájkoló hölgyek ellen. Sőt a laká-
sából kizárt Themistoclest is megsebzi, s a 
hadvezér keblére öleli volt szerelmesét és 
lakásadónőjét: Polyxot (Tarnai Leona). És 
mire elhalványodik a szentjános bogarak 
fénye, Lysistrata boldogan hirdeti ki: vége a 
sztrájknak! Ámor győzött . , . 

Az athéni nők eldobják a lándzsát, s 
virággal hintik tele hálószobájuk küszöbét. 
Athénben reggeledik . . . 

Ez Bolton - Bäckers — 
Lincke urak operettje, me-
lyet 1903 december 16-án 
jászottak Pesten először a 
Király-Szinházban Molnár 
Ferenc és Faragó Jenő 
fordításában. Akkor Fedák 
Sári, Szamosi Elza, Bánó 
Irén, Ferenczy Károly, Papp 
Mihály, Szentgyörgyi Len-
ke és Csatay Janka vol-
tak a főszereplők, most 
Magaziner Magyar Erzsi 
volt csodálatosan szép Ly-
sistrata, Galetta Ferenc 
snájdig Leonidás, Gallai 
Nándor groteszk Nulpios, 
Horthy Sándor Mulatsá-
gos és ötletes Themistoc-
les, Tarnay Leona kacag-
tató Polyxo és Berczelly 
Magda megejtően kedves 
és szép Ámor. Külön kell 
megemlíteni a négy ope-
ristát : Pálffy Boriskát, 
Budanovits Máriát, Palo-
tay Árpádot és Szügyi 
Kálmánt. Gyönyörűen éne-
keltek és meglepően jól 
játszottak mind a négyen. 
Meglepetés volt különö-
sen Pálffy Boriska. A mű-
vésznőről azt már tudtuk, 
hogy nagyszerű énekesnő, 
akinek pompás hang-

MAGYAR ERZSI 
(Lysistrata) 

SCALA SZÍNHÁZ : LYSISTRATA 

HORTI 
(Phemistokles) 

(Angelo fotografia) 
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zunk a ,szinpadon arany, ezüst és bronz-
parókákkal. Magyar Erzsi toalettjei is Angelo 
művészi Ízlését, rutinját dicsérik. 

* 

A direkció pazarul állította ki Lincke ope-
rettjét. A bravúros rendezés Bródy István 
érdeme, a zenekart Barna Izsó vezette len-
dületesen. 

* 

Molnár Ferenc fordítása most is friss még, 
valóban mestermunka. És szépen csengenek 
Faragó versei. 

A Scala színháznak késő őszig nem kell 
ujabb bemutatóról gondoskodni. A „Lysis-
trata" a „Szép Helénával" vetekedő nagy 
sikert aratott. 

És nagyon meg kell di-
csérni a Lysistrátával kap-
csolatban Angelot. A ki-
tűnő Angelo újra mesterit 
produkált Magyar Erzsi 
aranyparókájával. Színpa-
don most először láttunk 
igazi, még pedig tizen-
nyolc karátos aranyparó-
kát. Angelo megoldotta azt 
a feladatot, hogy kell va-
lódi hajat arannyal oxi-
dálni. Most már egészen 
biztosan- gyakran találko-

SZÜGYI (Plautias) BUDANOVICS MÁRIA (Cypris) 
Scala színház : „Lysistrata" 

(Ange'o fotogtáf a) 

anyaga és rutinirozott iskolája yan. Most be-
bizonyította Pálífy Boriska, hogy színésznő-
nek is elsőrendű. 

* 

Lincke Pál muzsikájáról csak elragadta-
tással lehet szólani. Mennyi szin és ritmus 
és micsoda érzések vannak ebben a mu-
zsikában I Görög éjszakák minden sejtel-
messége, szüzek vágyódása, szerelmes asz-
szonyok mámoros bugása, vágyak, sóhajok, 
sikolyok, elepedések zengnek és viharzanak 
a muzsikában. S pillanatra sem válnak ér-
zelgőssé, minden hangján érezzük, hogy 
őszinte, a szivéből szállnak a dalok Lincké-
nek. S ott, ahol alkalma nyilik rá, valósá-
gos humorista. A görög hadsereg masírozó 
dala csupa szatíra, guny. 
S egy pillanat múlva már 
zeng az áhítat a zenekar-
ból, imádság az a dal, 
melyet Ámorhoz énekel 
Bachis és Cypris. A nagy 
kvartett (Pálffy, Budano-
vics, Palotai, Szügyi) csupa 
szerelmes vágyódás, oda-
adás. Ezt a gyönyörű dalt 
valóban csak operaéne-
keseknek szabad énekelni. 
Operetthang ehhez kevés 
volna. Aminthogy a „Já-
nos bogárka csak csillog, 
villog" kezdetű dal is oly 
finom és szép, hogy em-
lékeket idéz, micsoda em-
lékeket. Mi volt az élet, 
amikor ezt a dalt először 
hallottuk ? . . . 
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Nyilatkoznak a direktorok 
az uj szezon újdonságairól 

direktorokhoz és megkértük őket áruljanak 
el egyetmást az uj szezon programmjáról. 
Sorban igy nyilatkoztak : 

Faludi Jenő 
— A Vígszínház első őszi újdonsága Ver-

neuille : „Se férj, se feleség" cimü drámája 
lesz, amelyet Lakatos László fordított ma-
gyarra. Verneuille jelenleg a franciák egyik 
leghíresebb drámaírója, ez a darabja is ki-
váló munka. Pontos sorrendet továbbra nem 
adhatok, de annyi bizonyos, hogy sor fog 
kerülni lehetőség szerint Molnár Ferenc, 
Hajó Sándor, Porzsolj Kálmán, Lakatos 
László, Fazekas Imre, Bónyi Adorján egy-egy 
már elfogadott darabjára is az idén. Külföldi 
darabjaink közül elő fogjuk adni Bemard 
Shaw „Nagy Katalin" cimü fnégy képes já-
tékát, Zangwill : Egy perccel előbb . . . cimü 
színmüvét. Van ezenkívül egy nagyszerű an-
gol vígjátékunk, amelyet Bródy Miksa fordí-
tott magyarra és egy burleszk amerikai bo-
hózatunk, amely a „Macska" cimet viseli. 
Feltétlen tervünk egy klasszikus előadás be-
állítása is, Shakespeare vagy Moliere darab-
jai közül fogunk választani. Mondanom sem 
kell,hogy szombat délutánonként folytatjuk a 
tavaly megkezdett magyar ciklust is, amely-
nek során Tóth Kálmán „A király házaso-
dik" cimü vígjátéka lesz az első premier. 

— A Városi Színházat a Hermelines nő-
vel fogjuk megnyitni. Utána az „Ezüst si-
rály "-ra térünk vissza, Ezt az uj bécsi har-
madik felvonással fogjuk játszani, a két fő-
szerepben természetesen Kosáry Emmával és 
Király Ernővel. Az első igazi premier Strauss 
Oszkár uj operettje a „Letzte Walzer" lesz, 
amely Berlinben most közeledik az ötszáza-
dik előadáshoz. A szezon slágerének szán-
juk Buttykay Ákos és Földes Imre uj ope-
rettjét, amelynek még ezideig nincs címe. 
Lehár Ferenc operettje a spanyol milliőben 
játszó „Frasquita" is a jövő évad egyik je-
lentős eseménye lesz. Megszereztünk elő-
adásra egy uj angol operettet is, ha a többiek" 
tői sor kerülhet rá ezt is előadjuk. Rendsze-
resen rendezünk közben operaestéket is. Az 
operák közül bemutatjuk Puccini hires uj 
daljátékát a „Rondiné"-1 is. 

A naptár szerint még nyár van, de ki ad 
manapság a kalendáriumra? Alig két heti 
pihenés után már is kinyitottak a színházak. 
A lassú és álmos állami müintézeteken kivül 
csaknem mindenütt felcsendült már a szó, 
zeng az ének. És a publikum kíváncsian áll 
meg esténként a hirdetőoszlopok piros, sárga 
és fehér szinlapjai előtt, amelyeken még a 
tavalyi slágerek büszkélkednek : Mi lesz 
idén ? Egy rejtély ilyenkor augusztusban a 
színház, uj és izgató, — Mit fog hozni ? Mik 
lesznek az uj darabok ? Nem tud más felelni 
a titokra, csak a pesti direktor. Elmentünk 

BERCELLY MAGDA 
(Ámor) 

SCALA SZÍNHÁZ: „LYSISTRATA" 
(Anjelo fotografia) 
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Lázár Ödön 
— A Király Színház első bemutatója 

Sidney operettje az „Utahi lány" lesz. Csak-
hamar következni fog utána Kacsóh Pongrácz 
háromfelvonásos énekesjátéka a „Dorottya". 
Faragó Jenő és Nádor Mihály szintén sze-
repelni fognak a jövő szezon szerzői között 
az „Offenbach" cimii operettel. Lehár Fe-
rencnek két darabját kötötte le a színház : a 
„Kék mazur" és a „Sárga kabát" cimü ope-
retteket. Egyiket bizonyosan bemutatjuk a 
télen. Szirmay Albert is ir operettet szá-
munkra, még pedig Bakonyi Károly szöve-
gére. 

Vajda László 
Vajda László aki idén lett a Magyar 

Színház igazgatója, első direktori nyilatko-
zatát adta le a „Színházi Élet" számára. 

— Első ujdonságunk egy spanyol nép-
dráma lesz a „Haertai menyasszony". A 
finomságokban és érdekességekben gazdag 
darabot Bródy Miksa fordította magyarra. 
Nem sokkal ezután mutatjuk be első eredeti 
magyar darabunkat Drégely Gábor „Feltáma-
dás" cimü drámáját. Feltétlenül sor kerül 
Zangwill „Akiket fölvet a pénz" cimű sza-
tirikus vígjátékára, amely Karinthy Frigyes 
fordításában fog sztnrekerülni. Hevesi Sándor 
most dramatizál egy Jókai regényt számunkra 
a „Szegény gazdagok"-ai, ez is az idén ke-
rül sorra. Igen sok tervem van még, amelyek 
közül, azt hiszem, egy-kettő megvalósitható 
lesz. így például tervezek egy klasszikus 
előadást is, Ibsen „Kisértetek"-ét szeretném 
kihozni a két főszerepben Márkus Emmával 
és Törzs Jenővel. 

Mészáros Iván 

Bárdos Arthur a „Belvárosi Színház" di-
rektora Párisban lévén, helyettese Mészáros 
Iván dr. mondott el egyetmást a színház 
készülő újdonságairól. 

— Első bemutatónk Lawrence amerikai iró 
Politikusok cimü drámája lesz. Utána való-
színűleg magyar premiert adunk : Szenes 
Bélának „A buta ember" eimü vígjátékát. A 
tipikusan léha pesti zsurtársaságot csúfolja 
ki Szenes ebben a darabban, amelyben egy 
parádés férfiszerep van. Magyar szerzőink 
közt szerepel Lengyel Menyhért „A nőgyű-
lölő" cimü színmüvével. Ezenkívül két-három 
magyar darabunk van, amelyeknek lehetőség 

szerint sorát fogjuk ejteni. A külföldiek közül 
szinrekerül Schnitzler „Casanova" cimü da-
rabja, Shaw három egyfelvonásosa, Strind-
berg Haláltánca és egy pompás amerikai 
bohózat, amely a „Hármas ikrek" cimet vi-
seli. 

TARNAY LEONA 
. (Polyxo) 

SCALA SZÍNHÁZ: „LYSISTRATA" 
(Angelo fotografia) 
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INTIM PISTA ki lesz az uj szezon-
ban a Revü-szinház primadonnája ? 

— Dömötör Ilona, a legtehetsége-
sebb magyar színésznők egyike. A 
Revü direkciója megvette számára a 
„Jushi tanzt" cimü. operettet, abban 
fog fellépni. A szinház különben egy 
reprizzel nyit. melyet már az uj fő-
rendező, Tihanyi Vilmos rendez és 
játszanak benne a Revü uj tagjai: 
Honthy Hanna, Berczelly Magda és 
Fülöp Sándor is, aki Sebestyéntől 
szerződött a Revühöz. 

— Hazajött már mindenki a nya-
ralásból ? 

— Mindenki. Csak a leányfalui 
kolónia tart ki rendületlenül. Rózsa-
hegyiék, Pékár Gyula, Mátray Erzsi 
és férje Fenyő Aladár, Helvey Laura, 

A POSTAKOCSI A TABÁNBAN 
Tihanyi Vilmos, Szebeni Margit, Papp Manci 

Budai színkör: Debrecenbe kéne menni (Augelo fotografia) 

Lánczy Margit, Feiks Jenő, Hettyey 
Aranka, Tóth Imréék, Alszeghy Kál-
mán, Móritz Zsigmond ennek a ko-
lóniának tagjai s rövid ideig velük 
nyaralt Molnár Ferenc és Ivánfy 
Jenő is. Nagyszerű élet van Leány-
falun, a művészek egész nap fürdő-
ruhában vannak — és nem olvasnak 
újságot. Rózsahegyi Kálmán ugyanis 
naponta bejár Pestre az iskolájába, 
s estére, telve hírekkel érkezik Leány-
falura. 0 a leányfalusi „élő újság", 
s így spórolják meg a leányfalusiak 
az újságot. 

— Tudja már mi lesz a Vígszín-
ház első bemutatója ? 

— Természetesen tudom. Egy fran-
cia vígjáték, melynek szerzője Louis 
Verneuil neves francia színész. A 
párisi premieren ő játszotta a fősze-
repet, melyet nálunk Csortos Gyula 
fog alakítani. A többi szerep Makay 
Margit, Haraszthy Hermin, Vendrey, 
Szerémy, Tanay, Hegedüsné — és 
Hajdú Pepi kezében van. Hajdú 
ugyanis otthagyta a Nemzeti Szín-
házat és leszerződött a Vígszínház-
hoz, ahol vendégszerepelni fog a sze-

zonban Rajnai 
Gábor is. 

— Ki szerződött 
még a Vighez ? 

— Látják ez 
az, amit nem 
árulókéi. Inkább 
elárulom, hogy 
van itt Pesten 
két színész, akik 
azzal a felkiál-
tással, hogy a 
gázsiból nem le-

het megélni, 
egész nap üzle-
tek után szalad-
nak. A milliós 
üzletet azonban 
sehogysem sike-
rül megkötníök. 
Mindig van va-
lami akadály, 

valami pech, 
amely megaka-
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dályozza az üzlet megkötését. A héten 
ragyogó arccal állított be a Fészekbe a 
két színész. „Meg van a milliós üzlet !" 
— újságolták mindenkinek. De hogy 
mi az az üzlet, nem akarták elárulni. 
Egy ujságiró leplezte le őket: „Gu-
milabda gyárat alapítanak — mondta 
— egyik szállítja a gumit, a másik 
a levegőt." 

— Viccnek nem is olyan jó. Vi-
szont micsoda hirei vannak kül-
földről ? 

— A minap Kopenhágában talál-
koztak Cukor Adolf ur az amerikai 
filmtröszt képviselője Somló úrral az 
U. F. A. vezérigazgatójával. A ber-
lini és az amerikai filmvállalatok kö-
zeledéséről tárgyaltak, még pedig 
ugy, hogy Somló ur tört angol nyel-
ven próbált udvariaskodni, mig Cu-
kor ur rossz németséggel válaszolt 
az udvariasságokra. Végre is, ami-
kor Somló ur nem találta meg egy 
szóra a helyes angol kifejezést, ma-
gyarul kezdett káromkodni. Cukor ur 
boldogan ugrott 
fel: „Hát ön is 
magyar?! Akkor 
tárgyaljunk ma-
gyarul!'.. • Es 
a világ legna-
gyobb filmüzle-
tét kötötték meg 
Kopenhágában. 
Most pedig... 

— Tudjuk, siet. 
De hová 1 

— A Belvárosi 
színházhoz. Je-
gyet biztositok 
magamnak a 
„ Politikusok " 
premierjére. 

Ez lesz a sze-
zon első újdon-
sága. A Bel-
városi Színház 

művészei azt 
mondják, meg-
lepetés lesz Pest-
nek ez a szín-
darab. 

ISMERIK MÁR, Egyjónevü 
erdélyi színészünk érkezett a 
napokban Budapestre — oláh 
fogságból. A Fészek-klubban 
természetesen örömmel fogad-
ták a rég nem látott pálya-

társat és ezer kérdéssel ostromolták, hogyan 
szökött meg a fogságból, milyen dolga volt, 
hogy bántak vele a románok. 

A szegény menekült alig győzi a sok fele-
letet. Többek közt valamelyik barátja azt 
kérdi tőle : 

— Nem bántottak az oláhok ? Nem pofoz-
tak meg ? 

— Lehet, hogy bántottak volna, — feleli az 
est hőse, — de én mindjárt pénzzel kezdtem. 

— Micsoda ? — kiált föl egy rosszmájú 
hírlapíró, — hát ott is kölcsönkértél ? 

Az első könyv, amely a magyar "színészet 
szükségességét hirdeti: Decsy Sámuelé, címe: 
„Pannóniai Féniksz, vagy a hamvaiból fel-
támadt magyar nyelv", (Bécs, 1790.) 

A színpad örökre az élet bűvös tükre marad. 
Gárdonyi Géza 

A POSTAKOCSI A TABÁNBAN 
Tihanyi Vilmos, Szebeni Margit, Papp Manci 

Budai szinkör: Debrecenbe kéne menni 
(Angelo fotografia) 
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Apollo uj s3G3onfa 
Irta: Márkus László 

Szeptember elsején uj szezonját kezdi az 
Apollo kabaré. Ilyenkor szokás programmról, 
tervekről, reformokról és egyéb nagyképű-
ségekről nyilatkozni, ám e sorok irója kit 
Ungerleider vezérigazgató ur a kabaré mű-
vészi vezetésével bízott meg, ugy érzi, hogy 
az előre megfontolt szándék és a kabarénak 
mindig pillanatnyi benyomásokra reagáló 
lelke valahogy nem férnek össze és a kabaré-
programm a stilustalanság bélyegét hordozza 
homlokán. 

A kabaré mindig olyan, mint azok, akik 
csinálják, s a színészek és a vezetők ötlete, 
fürgesége, figyelő ébersége, zsurnaliszta szi-
matja és Íróinak könnyű, vázlatokban ki-
csendülő jó kedve határozza meg, hogy a 
gyorsan és tragikusan hömpölygő idő folya-
mából kihorgászott hü témák milyen tála-
lásban kerülnek a megnyugtató és üditő 
izekre éhes publikum elé. Igyekszünk még 
mulatságosabb és még vigasztalóbb kabarét 
csinálni, mint tavaly és ha kinzó, nagy tra-
gédiákban megtudjuk mutatni a megnyugtató 
kis szamárságot és ha a nap és a peîc fáj-
dalmát fel tudjuk szabadítani egy hetyke 
kurjantásban. vagy könnyű, kecses vázlatban 
fenyegető sötét sejtelmeket sikerül felolda-

GALETTA (Leonidas) ÉS A KAR 
SCALA SZÍNHÁZ: „LYSISTRATA" 

(Röckel és Kaulich felv.) 

nunk, akkor beváltottuk azt a programmun-
kat, amit nem tüztünk magunk elé, de ami 
a kabarénál összeverődött művészek és írók 
milyenségéből magától adódik. 

A tervek és a Programm, a jövő szezon 
egész ígérete a névsorban tárul fel. Méltóz-
tassanak tudomásul venni, hogy az Apollo-
kabaré főrendezője Rózsahegyi Kálmán és 
rendezője Herczegh Jenő. Ez a két név Ízlé-
ses és jó előadások és intenciós művészi 
munka lehetőségeit fejezi ki. Három nagy-
szerű dizőzünk Berky Lili, Szőllősy Rózsi 
és Sólyom Janka megható, vagy bájo-
san vidám dalok és finom alakitások özöné-
vel fognak szolgálni és bő kárpótlással azokért, 
akiket az élet tőlünk másfelé sodort. A régi 
gárda is frissen és jókedvvel várja az uj 
kedves munkát. A finom és szellemes Ha-
raszthy Mici, a bájos Mihályi Vilcsi, a ked-
ves Homoki Paula és a vidám Faragó Sári 
bizonyára megkapják a nekik való feladatu-
kat és sok sikert remélnek a férfiak is, akik 
között Sándor Józsefet, a körünkbe megtért 
kitűnő színészt köszöntheti szerető publikuma. 
Itt lesz Békeífy László, Gózon Gyula, Her-
czegh Jenő, Mály Gerő, Ujváry Lajos, Pár-
tos Gusztáv, a fiatal Szentiványi és Rittka 

Ferenc és az egész en-
semble élén Rózsahegyi 
Kálmán, — most már a 
színpadi munka parancs-
noka is. 

A magyar irók szeretet-
tel keresnek fel és büsz-
kén érezzük, hogy szíve-
sen bizzák ránk müveiket. 
Az első műsorban Karin-
thy Frigyes, Lipthay Imre, 
Harmath Imre, Csöndes 
Géza, Harsányi Zsolt, 
Somlyó Zoltán, Zilahy La-
jos, — ez is szépen hang-
zik, ugyebár — és a mu-
zsikusok ; Nádor Mihály, 
Vincze Zsigmond, Rudnay 
Dénes, Molnár és Mart-
hon Géza és Patat Leo, 
aki a zongoránál is elfog-
lalja megint nagyszerűen 
betöltölt helyét. 
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Látogatás a Star műtermében 
Amint leszállunk a villamosról, körülöttünk 

a vadon áhítatos csendje és hegyek minden-
felé hatalmas zöldbeborult hegyek. Ha jobbra 
nézünk teljes az illúzió, hogy a Semmerin-
gen vagyunk, balról egy sziklás omladék a 
Karsztot juttatja eszünkbe, lenn a napsütötte 
rét a Rajna völgyére emlékeztet. Soha ilyen 
tájképet, mint ez a Hűvösvölgy. És ami a 
legmegkapóbb, az egész mély és halk ren-
geteg közepén egyszerre kopácsolás és lázas 
munka zaja üti meg az ember fülét. A sürü 
erdőből egyszerre pirosfedelü épületek buk-
kannak ki, sőt mint valami hatalmas gyöngy-
házdarab két óriási üvegtető is, amely izzik 
és lángol az égető augusztusi napon. Egy 
egész filmváros az amely előttünk áll, a 
Star filmgyár pasaréti műterme. 

Belépünk a filmvárosba. Micsoda élet, 
micsoda mozgalmas kép ! Mindjárt a bejá-
ratnál, az igazgatósági épület tornáca előtt, 
vagy háromszáz frakkos ur és estélyi ruhás 
hölgy tolong. A frakkos urak, és az elegáns 

hölgyek statiszták ; akik most jelentkeznek 
le a mai felvételhez. 

— Rengeteg statisztériára van szükség — 
mondja kísérőnk Pásztor ur, a Star drama-
turgja, — ma éppen egy koncert jelenetet 
veszünk fel. 

Igaza van Pásztor urnák, az első nagy 
üvegházba belépünk, és eláll szemünk szá-
junk a csodálkozástól. Mi e z ? — kérdezzük 
magunktól — hol vagyurík ? Impozáns hang-
versenyterem áll előttünk, hatalmas földszint-
tel, erkéllyel, pódiummal. A pódiumon hang-
verseny zongora. Ha nem látnánk fölül a 
díszletek végét és az atelier csillogó üvegte-
tejét és vasgerendáit, meg mernénk esküdni, 
hogy igazi koncertterembe tévedtünk. Csodá-
latosan szép ez a monumentális díszlet. 
Mibe kerülhetett a felépítése? Pedig amint 
halljuk, csak egyetlenegy elfutó jelenetben 
lesz rá szükség, aztán többet elő sem jön. 

Nem kell sokat várni : kezdődik a felvétel. 
Jön Balogh Béla a Star főrendezője, Balogh 

A STAR MŰTERME ELŐTT 
Balról jobbra : B. Pásztor Béla dramaturg, Balogh Béléné, Petrovich Szvetiszláv 
a Star művésze, Balogh Béla főrendező, Kovács iparművész, Nagy operatőr 

(Diskay felv. 
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Béláné, Petrovics Szvetiszláv egy hatalmas 
férfi, a Star uj férfi-primadonnája és jön 
négy bájos hölgy, négy primadonna, akik 
együtt játszanak a „Bujdosó" cimü kétrészes 
filmben : Lóth IIa, Boyda Juci, Matyasovszky 
Ilona és Gaal Annie. Betódul kétszáz sta-
tiszta is. Balogh leül a rendezői asztalhoz, 
magyaráz valamit, aztán, tiz perc nem telik 
bele, egy próba után már pereg a film és az 
operatőr felvette a jelenetet. 

Nem messze van ettől az üvegháztól a 
Star második nagy műterme, Ez még szebb 
és hatalmasabb épület. Pincéjében óriási 
díszletraktár van. Megnéztük a díszletraktárt, 
nagy és értékes. Márványoszlopok, faburko-
latok, kandallók, aranyozott bútorok feksze-
nek itt egymás hegyén hátán. És annyi ar-
tisztikus díszlet amennyit csak el lehet kép-
zelni. Szenzációsak ugy a díszletek, mint a 
legkisebb kellék is, nem hiába Kovács ipar-
művész tervei szerint készültek. A pincéből 
lift viszi fel a díszleteket a felső műterembe. 
Tiszta folyosókon megy végig az ember amig 
feljut ide. Száz és száz modernül berende-
zett öltöző nyilik a folyosóból, egy magán-
színháznak nincsenek ilyen öltözői. A felső 
műterem talán még grandiózusabb mint az 
első vo!t. Négy oldalén, négy festői kilátású 
erkélye van. A Jánoshegyet lehet látni az er-
kélyről és egész Pestet a Dunával. Benn a 
műteremben szintén dolgoznak.. Még pedig 
franciák, Nick Winter a híres moziszinész a 
társaival ! A Star vendégművésze Nick Win-

A KONCERTTEREM DÍSZLETE 
(Rockel és Kaulich felv.) 

A KONCERTTEREM FELVÉTEL ALATT 
(A pódiumon Petrovich Szvetiszláv) 

ter, egy sorozatot csinál. Most éppen a so-
rozat második filmjének az „Éjjeli madarak"-
nak egyik jelenetét veszik fel. Nick Winter 
pipával a szájéban ott áll az egyik sarok-
ban, másutt Garbagni a franciák nagyszerű 
rendezője magyaráz valamit franciául Gaal 
Annie-nak és Abonyi Tivadarnak, akik egy 
jelenetet próbálnak, Tipikus francia arca van 
ennek a Garbagninak. Roppant el van ragad-
tatva Gaal Anniétól. 

Megnézzük a gyár többi részét, a labora-
toriumot, a műhelyeket, amelyek 350 csa-
ládnak adnak kenyeret. A műtermek mögött 
egy uj kétemeletes palota épül, ide fogják 
hozni azokat a központi irodákat, amelyek 
már nem férnek el a Kossuth Lajos-utcai 
centrumban. Nem csoda, Európaszerte ked-
velt gyár a Star, külfötdön is óriási publi-
kuma van. Németországban, Franciaország-
ban már is játszák denevéres márkájának 
slágerét, legutóbb Cukor a hires amerikai 
filmtröst elnök szerzett meg egy csomó Star 
filmet New-York számára. 

N gyszerüen dolgozik a Star, egymásután 
csinálja a legértékesebb filmeket. Nemrégen 
Siófokon volt felvétel, itt készültek el a 
„Gyermekszív" cimü darabbal amelyet a ha-
sonló cimü regényből Pakots József a Star 
művészeti igazgatója irt. (Pakots irta filmre 
az előbb említett „Bujdosó" cimü tizfelvoná-
sos drámát is) A „gyermekszív" főszerepeit 
Sze'csi Ferkó és Batizfalvy Elza gyermeke 
Lázár Gida játszották. Elkészült az „Ötödik 
osztály" cimü gyermek film is, amety a Star 
házibemutatóján már hatalmas sikert aratott. 
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Ugv ennek, mint a gyár legtöbb filmjének 
sikere nagyrészben Balogh Béla főrendező-
nek érdeme, akinek nagy tudása és intelligen-
ciája már külföldön is imeretes. Sok külföldi 
gyár csalogatta már magához Balogh Bélát 
aki azonban megmaradt a Starnál. ahol 
minden filmjével közelebb jut a tökéletes felé. 

Legújabban a „Kétarcú asszony" cimü 
szenzációs drámához fogott hozzá a Star. 
Ezt Bolvány Géza, Balogh tanítványa irta és 
rendezte. A darab kettős főszerepét Matya-
sowszky Ilona fogja játszani. Most fejezte be 
«zenkivDl a „Kedvenc" cimü Loth Ha filmet 
Gál Gyula a Nemzeti Szinház tagja, aki 
szintén a Starnál rendez. Még két érdekes 
filmjéhez kezdenek nemsokára Pásztor Bélá-
nak, aki dramaturgja a gyárnak. 

Mindenütt a leglázasabb munka — a di-
rekció valóban lelkes ambícióval készíti elő 
az uj szezont, amely bizonyára nemcsak a 
Star denevéres márkájának, de az egész ma-
gyar filmgyártásnak dicsőségére fog szolgálni. 

E g y s z í n é s z n ő h ö z 

Én ugy szeretlek... hogy mondjam neked? 
Mint haldokló a tűnő életet. 

Mint vak fiú a rásütő napot, 
Amelyet ő sohasem láthatott. 

Nem hívtalak, de mennyit vártalak... 
Ö, hogy irigylem én a bátrakat. 

A férfit, aki szilaj és heves, 
Parancsoló úr: szeretlek! szeress! 

Én csak szeretlek gyáván, messziről 
És verset irok. Kiről ? Senkiről ! 

Én csak szeretlek... hogy mondjam neked? 
Mint haldokló az édes életet. 

A vágyam is csak sóhaj, bús, szelid 
Nem is szeretlek. Hazudtam. Ne hidd! 

GÁCS DEMETER 

FELVÉTEL A FRANCIÁKNÁL 
Háttal áll Garbagni rendező, mellette Vanicsek magyar és Paleth francia operatőr, az 
asztal mellett Nick Winter, Pálffy György, Bársony Lilla, Abonyi Tivadar, jobboldalt 

Pásztor Béla, Gaal Annie és Korner segédrendező 
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Miskolc meg előzz te 'Pestet 
Hónapok óta arról gondolkoznak a fővárosi 

színigazgatók, hogy megcsinálják-e színhá-
zaikban az állandó napi két előadást ? Már 
ugy volt, hogy a Vígszínház lesz az első, 
ahol ezt az újítást kipróbálják, de Faludi 
direktor egyelőre lemondott erről a tervéről. 
Most arról értesülünk, hogy Komjáthy János, 
a "„Miskolczi Nemzeti 
Színház" uj igazgatója 
megvalósítja ezt a ter-
vet. Komjáthy neve nem 
ismeretlen a budapesti 
közönség előtt. Mint a 
Magyar Színház mű-
vésze, igen jelentékeny 
színészi sikereket ara-
tott, különösen „Kárpá-
thy Zoltán" egyik fősze-
repében,valamint Szász 
Zoltán „Kedves Mes-
ter iében és a „Grál 
lovag"-ban. Igazgatói 
pályáját Győrben kezd-
te, innen Debrecenbe 
hivták, ahol hat évig 
direktoroskodott. Leg-
utóbb Sebestyén Géza 
előtt volt a Buda-Te-
mesvár-i színház direk-
tora. A háború alatt ő 
szervezte meg az első 
frontszinházat. Miskolc 
város tanácsa meghí-
vásának tett eleget, 
amikor most az ország 
egyik legrégibb szín-
házának élére állott. 

Megkérdeztük Komjáthy Jánost, mik a tervei 
a Miskolczi Színházzal ? Ezeket mondotta : 

— A Miskolczi Színházat mindenekelőtt 
olyan nivóra akarom emelni, amilyent ennek 
a városnak a publikuma megérdemel. A régi 
színház kevés befogadóképessége nem alkal-
mas arra, hogy a nagy társulatnak kenyeret 
adjon, ezért a város művészetpártoló vezető-
ségével együtt elhatároztuk, hogy még egy 
színházat építünk. Erre a célra felajánlották 
a Pannónia szálloda hatalmas épületét, amely-
nek átalakítási tervein most dolgozik Vágó 

KOMJÁTHY JÁNOS 
a Miskolci Színház igazgatója 

László műépítész. Hatszáz személyes színház 
lesz ez, ahol kizárólag drámai müveket fogok 
előadni. Addig is, amig ez a színház elkészül« 
naponta két előadást fogunk tartani a régi 
színházban, félhat és negyedkilences kezdet-
tel. Előadjuk a „Sasfiók"-ot, „Árva László 
király"-t a szezon első részében és operabe-

mutatóink is lesznek. 
Társulatom már nagy-
részt szervezve van. 
Uj tagok lesznek: Grill 
Lola, Simonyi Dezső, 
Hercegh Jen ő,Koronkai 
Rózsi, Szomolányi Ró-
zsi, Mihó Laci, Lóránt 
Vilmos, Kőmives Erzsi, 
Kardos Sándor és 
zombori Petrán Gyula. 
Az a célom, hogy a 
magyar kulturánakerős 
várat emeljek a Mis-
kolczi Nemzeti Szín-
házban. Ennek fogom 
szentelni minden ener-
giámat és lelkesedé-
semet. 

Ezeket mondotta a 
miskolczi müvészdirek" 
tor, akinek múltja ga-
rancia arra, hogy a ter-
veit meg is valósítja. 
És ha megvalósítja ezt 
a sok szép tervet Kom-
játhy, nagy szolgálatot 
tesz a magyar kultúrá-
nak. Nem lehet szebb 
feladatot elképzelni 

ezekben az időkben, mint végvárakat építeni 
a magyar művészetnek. Amire Miskolc k i -
válóan alkalmas. Amellett, hogy ez a régi 
színmagyar város közel esik a cseh határhoz, 
olyan színházszerető közönséggel bír, amely 
párját ritkítja az egész felvidéken. Méltó igaz-
gatót kapott most Miskolc Komjáthyban. 

RÁKOSI SZIDI újonnan alakult filmiskolá-
jában megkezdődtek a beiratások. Beiratkozni 
lehet naponta délután 3—5 óra között. 
Csengeri-utca 28. I. em, 



SZÍNHÁZI É L E T 17 

Jönnefe 
a meglepeiéseh; 

A nagymező-utcai Télikert-palotában le-
zárt kapuk mögött folyik a munka. Ä ka-
pun, az állványokon, falakon ott a tábla: 
«Idegeneknek szigorúan tilos a bemenet!» 
Ä legnagyobb és a legteljesebb titok, ami 
a kapu mögött történik. Ferenczy Sán-
dor, a kitűnő szcenikus reggeltől-estig benn 
dolgozik az uj színházban. Egyik pillanat-
ban emeletnyi magas állványokon látni, má-
sik pillanatban a zsinórpadláson, vagy 
a sülyedőkben. Megható az a lelkesség, 
amellyel Ferenczy dolgozik. És az ő lel-
kessége, mintha a munkásaira is átragadt 
volna. 

— Ä mi színházunk, — igy beszélnek a 
munkások a nagymező-utcai uj színházban. 

Äz már egészen biztos, hogy ez lesz 
Budapest legszebb, legpompásabb szinháza. 
De csak ez biztos, semmi más nem az. 
Hetek óta foglalkozna^ a napilapok a nagy-
mező-utcai színházzal. Nyilatkozatok jelen-
tek meg, cikkek, hirek, melyek arról szól-
tak, kik szerződtek a színházhoz, kiknek 
a darabjait fogadták el, mivel nyitnak, 
hány tagja lesz az uj színháznak, kik a 
vezetői, rendezői. Sőt már olyan hirek is 
megjelentek, hogy meg sem nyilik az uj 
sainház. Ä napilapok részletesen ismertet-
ték azt az affért, amely a Télikert tulajdo-
nosa és a bérlők között keletkezett. 

Rz affér elsimult, az építkezés teljes 
erővel folyik a Télikertben. Már alaptónu-
saiban is ragyog! a szinház. Világvárosi met-
ropolisok soha nem tudtak olyat produ-
kálni, mint amilyen ezl a szinház lesz. Egy 
tündérpalota épül a Nagymező-utcában. 
Meglepetés lesz ez Pestnek! 

És mennyi meglepetés vár még itt Pest-
re! Minden, ami eddig a napilapokban 
megjelent nem hivatalos információ volt. 
Szóval a szerződtetési hireket nem kell 
készpénznek venni. Ha a direkció tárgyalá-
sokat kezdett valakivel, napok múlva már 
írről beszéltek, hogyj X művésznő, vagy Y 
nüvész már alá is irta szerződését. Nem 
ïkarjuk megcáfolni a szerződésekről szóló 
lireket, de ki kell jelentenünk, hogy ami 
îddig a lapokban megjelent, mind csak 
combináció. 

Az uj színház direkciója kit héten be-

lül hivatalos kommünikét ad ki, s ez a 
kommüniké a meglepetések sorozata lesz! 
Meglepetés lesz a leszerződtetett tagok 
névsora, az elfogadott darabok szerzői s 
az aj szinház program'mja. Szóval két hé-
ten belül megtudunk mindent, addig ne 
higyjünk el semmit... 

„EGY EMBER, AKI LÁTTA AZ ÖRDÖGÖT" 

Ez a különös szindarab-cim 
az utcán szinte fölbökött. 

De nagyobb csoda volna egy olyan ember 
aki még nem látta „Az ördög"-öt. 

SZENES EMBER. 

l>olffiKusoK 
A magánszínházak közül a Belvárosi Szin-

ház ad leghamarabb premiért. Augusztus 
végén mutatja be Lawrence B, Pierson há-
romfelvonásos drámáját, a Politikusokat. Igazi 
amerikai darab a „Politikusok"; cselekménye 
izgalmasan érdekes, tele van frappánsnál 
frappánsabb jelenetekkel. Két nagy politikus 
küzdelméről szól a darab, egy élet-halálharc-
ról, amelybe beleszövődnek természetesen 
szerelmi szálak is. A Belvárosi Szinház leg-
jobb erői állanak sorompóba, hogy diadalra 
vigyék a hazájában méltán hires amerikai 
szerző darabját. íme az újdonság szinlapja : 

POLITIKUSOK 
Dráma 3 felvonásban. I r ta : Lawrence B. Piérsen 

SZEMÉLYEK: 
, GELLÉRT 
. HARMOS ILONA 

Róbert, a fiuk . . . PETHÓ ATTILA 
Hedvig, a lányuk . . NAGY MARGIT 
Chaslérfield . , . . UJJ KÁLMÁN 
Szonja, a lánya . . SIMONYI MÁRIA 
Richárd, a fia . . . BÉRCZY 

. HARSÁNY! 
Jürgensen . . . . ZILAHI 
P i e n e . , . . . . . MATÁNY 
Mr. Blach . . . . . GÁRDONYI 
Mme Durand . . . FARKAS ANNA 
Weber  . • BÁNÓCZY 

Történik egy demokrata állam vidéki városkájában 

A darabot Bárdos Artúr rendezi. Az ő neve 
garancia arra, hogy a Politikasoknak nagy 
sikere lesz. 
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J U t i i l Ü * 

A növendékek szép számmal je-
lentkeztek mindjárt a legelső napok-
ban, egy-kettőnél már felfedezhetjük 
a leendő vicclapszerkesztő oroszlán-
körmeit, olyan azonban akit oklevél-
lel tüntethetnénk ki még egyetlen 
egy sem akadt. A mult héten közölt 
két ábrát ismét mellékeljük, hogy az 
ujabb növendékek figyelemmel ki-
sérhessék a tanítványok első kísér-
leteit. Mert a sok selejtes között akadt 
néhány elfogadható. 

Az I. képhez beérkezett 73 aláírás. 
Legtöbbnek az a hibája, hogy egé-
szen régi és aaképhez egyáltalán 
nem illő. 
Gárdos Elvira, Erzsébetfalva az I, képhez 

a következő szöveget ajánlja: 
A kocsiban ülő nő (meglátja Hegedűs 

Gyulát) 
— Ebben a pillanatban jut eszembe: 

mi a különbség Hegedűs Gyula és Góth 
Sándor között. Góth direktor, Hegedűs 
pedig direkt orr. 

Ennek a szövegnek többek között az 
a hibája, hogy a „direktor — direkt orr" 
szóvicc kissé már tulhasznélt, A beküldő, 
ugylátszik, legjobb uton van, hogy idő-
vel tényleges vicclapszerkesztő legyen 
belőle. 

Már sokkal ügyesebb Gáti Éva Váci-

körut 17. megfejtése : 
A nő : Uram, nem venne el feleségül ? 
A férfi: Ön összetéveszt a kocsimmal. 

Annak ugyanis hiányzik az egyik ke-
reke. 

Bágyadtabb, de azért közölhető R. 
Sándor Dombovár: 

Egyik kocsis (a másikhoz): Tudod-e, 
hogy Hegedűs Gyulát viszed ? Nagy 
ember ! í 

Másik kocsis: Azt majd meglátjuk a 
fizetésnél. 

Kis Pali és Olga, Máriabesnyő, pedig 
a következő aláírást küldték be : 

Hegedűs Gyula (szomorúan nézi a lo-
vat) : Hü, ha nekem ezzel a gebével kéne 
kidöcögnöm Máriabesnyőig. 

Ennek az a fő hibája, hogy a máso-
dik kocsit, melyben a nő ül, teljesen 
figyelmen kivül hagyja. Ez a jó kép-
aláírás, amely lehetőleg fedi az ábra 
tartalmát. 

A II. képhez „III. gimnázista" álnéven 
jelentkező irótársam következő meglepő 
érettségről tanúskodó aláírást küldi : 
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Fél év múlva ilyenek lesznek a habi-
lék az Operaházban. 
Kisgazda habitué az Operaházban — 

z tulajdonképpen csak a cikk cime. 
Ifána kellene következni valami ötlet-
ek. De még igy csonkán is ez a szö-
eg van legközelebb a képhez. 

Kleinberger Mary (közelebbi cim hiány-
ik) szerint : 
A paraszt: Nagysád, majd gyűjtést 

mdezünk a módosabb gazdák között, 
lég sem járhat ilyen rongyosan. 

Egészen gyenge és kissé erős H. B. 
áirása : 
Tyúkok, ha találkoznak. 

Tisztelt szerkesztőség! Régi vágyam, 
3gy tanítványa lehessek a kedves Sze-
ss Embernek. Talár, alábbi két pályá-
sommal bekerülhetek Szenes Ember 
modájába? Hegedűs Gyula azt mondja: 
— A szerelem és a cipőzsinór egy 

5 ugyanaz. Mind a kettőnek előbb, 
óbb vége szakad. 
A második kép aláírása ez volna : 
A*ballerina: Szereti a tyúkot? 
A paraszt: Hát a kisasszony szereti 
birkát ? 
Együtt: Akkor legyünk egymásé ! 
Aki ennél szel lemesebb aláírást küld, 

z csal. Tisztelettel : 
Bérczy Pista 

Bpest, Rákóczi-ut 70. 

A többi válasz egészen ügyetlen. Az 
és II. ábrához még nem csatolunk 

jat, kíváncsi vagyok, ki talál hozzájuk 
tegfelelő vidám szöveget? Gárdos El-
irát. Gáti Évát, R. Sándort, Kis Palit 
s Olgát, III. gimnázistát, Kleinberger 
laryt és H. B.-t felveszem a növendé-
ek közzé. A többieknek üzenem ne 
süggedjenek. Szorgalom és kitarlás 
lőbb-utóbb meghozzák gyümölcsüket, 
idja az Isten I 

SZENES EMBER 
igazgató 

Háromnapos főpróba 
ax Urániában 
A. Corvin filmgyár uj filmjei 

A legnagyobb és leghatalmasabb magyar 
filmgyár a Coruin-filmgyár e héten három-
napos országos film bemutatót rende-
zett az Uránia-szinházban. A magyar film-
gyártás klasszikus és Iegmüvésziesebb film-
jei kerültek szinre, olyan pazar kivitelben, 
amilyeneket a magyar filmművészet eddig 
még nem produkált. A Corvin-filmgyár arány-
lag könnyű szerrel oldotta meg nehéz fel-
adatát : hatalmas anyagi és erkölcsi erők 
állnak rendelkezésére, hiszen a legnagysze-
rűbb kinotechnikai és művészeti berendez-
kedésével a legelső magyar filmgyár lett, 
amely kolosszális szolgálatot tesz a magyar 
ügynek a külföldön azzal, hogy legnagyobb 
irónk : Jókai Mór klasszikus regényeit hozta 
filmre. 

A közönség nem is sejti, hogy milyen ideg-
ölő lázas munka folyik a Tököly-uton levő 
modern filmmüteremben. Éjjel-nappal kattog 
a gép, folyik a legszorgosabb munka, a 
a műhelyekben százával dolgoznak szor-
galmas munkáskezek, hogy a legszebb és 
legtökéletesebb magyar filmeket elkészíthes-
sék. Rövid idő alatt három grandiózus ma-
gyar filmattrakció készült el a Corvinnál, 
köztük két szenzációs Jókai darab : a Név-
telen Vár és a Lélekidomár. 

Nincs kulturember, aki Jókainak e két 
hatalmas regényét ne ismerné. Fölösleges 
munkát végeznénk, ha a történetüket elmon-
danánk. Annál válogatottabb jelzőkkel és a 
legnagyobb dicséret hangján emlékezhetünk 
meg az elkészült filmekről, A Névtelen vár-
ban a magyar filmművészet legkiválóbb 
reprezentánsai produkálják művészetüket. 
Törzs Jenő, Lukács Pál, Fenyvessy Emil, 
Réthey Lajos, Dénes Oszkár. Nem tudjuk, 
hogy melyik jobb, melyik kitűnőbb, Páratla-
nul nagyszerű összjáték, artisztikus megját-
szás jellemzi játékukat. A női főszerepeket 
Czartorisky Mária, Almássy Sári játsszék. 
Almássy Sári régi ismerőse a film közön-
ségének, évek óla aratja sikereit a magyar 
filmeken. Ezúttal is nagyszerűt produkál, 
és sikeresen oldotta meg nehéz feladatát. 
Czartorisky Mária uj név a filmen, de első 
fellépésével is elárulta, hogy nagy lendü-
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lettel és sok tehetséggel állja meg helyét. 
A Névtelen várban különös tetszést keltett 
Molnár Kató, Molnár Dezső vezérigazgató 
7 éves leányának bravúros és biztos játéka. 

A Lélekidomár szenzációs alkotása a ma-
gyar filmgyártásnak és egyike a legsike-
rültebb filmje a Corvinnak. Ugyancsak az 
ügyes és elsőrangú szereposztás teszi a fil-
met naggyá. Mindenekfölött Rajnai Gábor 
klasszikus alakítását kell kiemelnünk, aki 
Lándory vizsgálóbíró szerepében grandiózus. 
A többi férfiszereplők közül különös meleg-
séggel kell megemlékeznünk ismétellen Törzs 
Jenőről, Fenyvessy Emilről és Z. Molnár 
Lászlóról, de sok dicséret jut Szőreghy Gyu-
lának, Rélhey Lajosnak és Dénes Oszkárnak. 
A nők közül elragadó és bájos alakítást 
nyújt M. Makai Margit, elegáns és finom 
játékával pedig Matlyasovszky Ilona, egyike 
a legnépszerűbb magyar filmstaroknak, tűnik 
ki. Körmendy Sári mint Medea bizonyította 
be nagyszerű filmjátszási képességeit. 

A harmadik Corvin film. amelyet csütör-
tökön mutattak be az Urániában, A sárga 
árnyék. Falk Richárdnak, a legzseniálisabb 
magyar filmdramaturgok egyikének poslhu-
mus darabja ez az izig-vérig irodalmi mü. 
Az amerikai-kinai osztály- és faji ellentétet 
viszi filmre, amelynek érdekes és mindvégig 
izgalmas cselekménye folytonos érdeklődést 
vált ki a nézőkből. Két amerikai konkurrens 
milliárdos esetéről és az amerikai ipart utá-
nozni akaró kínaiakról szót a grandiózusén 
felépített mestermü. Fenyvessy Emil markáns 
alakját látjuk, amint egy amerikai milliár-
dos gyárost elevenít meg a vásznon. Lukács 
Pál, e nagytehetségű és sokoldalú színész 
egy Breacks nevű félig kalandor, félig ko-
moly természetű férfi szerepét játssza, azzal 
a művészi érzéssel, amelye! tőle filmen és 
színpadon megszokott a közönség. Z. Molnár 
László a kínai társaság főemberét játssza 

nagyszerű mimikával. Almássy Sári. a mil-
liárdos leányát kreálja tökéletes művészettel. 
Pálffy József, a Nemzeti színház tagja, a 
konkurrens milliomos szerepét viszi szinre. 

Különös szeretettel kell írnunk még Garas 
Márton, e nagytehetségű magyar rendező-
nek feltétlenül klasszikus munkájáról. Csend-
ben, feltűnés nélkül, de lankadatlan vas-
szorgalommal és végtelen vasakarattal dol-
gozik és viszi bele teljes énjét és minden 
művészi tudását a filmekbe. A legnagyobb 
siker az övé, ő érzi át a film szüzséjét és ő 
visz abba lelket és életet. Eddigi sikereit 
felülmúlja az a három Corvin film, amelyet 
most hetek szakadatlan munkája után be-
fejezett. 

Ferenczy Sándor, a Corvin filmgyár 
sokoldalú és kiváló müizlésü szcenikusa 
nagyszerű módon oldotta meg feladatait. 
Egyik díszlete szebb és müvésziesebb a má-
siknál. A siker nagy része az övé, ő sem 
ismer határt a munkában és szorgalomban, 
A fotográfiákat Eiben István és Berendik 
István, jeles magyar filmoperatőrök készí-
tették. 

A háromnapos főpróba előkelő és disz-
tingvált közönsége nagy ovációban részesí-
tette a három uj Corvin filmet, az előadá-
sok végén pedig lelkesen megéljenezte a 
megjelent szereplőket. Különös elismerés-
sel fogadták a nagykoncepcióju igazgatóság 
hatalmas munkáját és melegen gratuláltak 
Molnár Dezső vezérigazgatónak, a vállalat 
nagyludásu vezetőjének, 

E s t é l y c l p ő k GERŐHÉL, 
Budapest, Kossuth Lajos-u. 4 

S A N T E toilette-cikkek a legfényesebben beváltak! 
S A N T E - f é l e Lanolin ránctalanitószer. S A N T E szőr-
vesztő. S A N T E mitesseiviz. — Kizárólagos készítője : 
STEINBERGNÉ, V., Erzsébet-tér 8 

fllapiiiaiait: 1 8 9 0 . é v b e n . FELEKY KAROLY 
szinházi vállalatai 

Pnitice Theatre Building, Hew-VorK 

K á b e l e i m : FELEKY N e w y o r k | FELEKY KAROLY 
szinházi vállalatai 

Pnitice Theatre Building, Hew-VorK 
Magyar, színmüveket, operetteket színrehoz, drámai és zenei kitűnő-
ségeket Amerikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amerikai darabok előadási jogát Magyarország területére. 
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Csorios isméi fellép a űésxfelben 

flz elmúlt szezon egyik legérdekesebb 
eseménye volt Csortos Gyula vendégjáté-
ka a Fővárosi Orfeumban, «fl vészjel» ci-
tnü amerikai egyfelvonásos főszerepét ját-
szotta el olyan megrázóan, hogy hónapokig 
erről beszéltek Pesten. Különösen az a jele-
net volt idegizgató, amikor az amerikai ka-
landor, a robogó vonat elé fekteti megkö-
tözve egy milliárdos leányát, hogy bosz-
szut álljon az apján, aki a családját tönkre-
tette. Lélekzetvisszafojtva hallgatta végig 
a közönség ezt a jelenetet és az utána kö-
vetkező nagy tirádát, amelyet minden este 
percekig tartó taps követett. Egy hónapig 
ment csak a darab, igy nem juthatott hoz-
zá mindenki, hogy megnézhesse. Äz igaz-
gatók az évadnyitó-müsor középpontjába is-

mét ezt a darabot állították még pedig 
ezúttal is Csortos Gyulával a főszerepben. 
Partnere most is a tehetséges és nagyon 
szép Boyda Juci. 

Ennek a műsornak másik szenzációja 
Gyár/ás Dezső szólói. Egy szeriőz és egy 
komikus számot énekel, flz első cime: Fa-
lu, a másodiké: Botbüntetés. A két ver-
set Zsoldos Andor, zenéit pedig Hetényi 
Heidelberg Albert irta. Ferenczy Károly «Ä 
Vadzseni» citnü fregoliádában óriási hatäsf 
ér el. 

A varieté részben szintén jobbnál jobb 
számok váltakoznak. Csupa hatalmas kül-
földi sláger. A megnyitó előadás táblás 
háza az egész miisort végigtapsolta. 

; 

JELENET A „VÉSZJEL"-BŐL 
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Jl szînészzeii kiállítás évfordulója 
Ma harminc esztendeje: 1890. augusz-

tus 15-én nagyszerű ünnepet rendeztek Bu-
dapesten a magyar színészek. Egészen spe-
ciális valami volt: szinészeti kiállítás, ami-
lyet talán még soha sehol se csináltak. Ä 
nevezetes kiállítás megrendezésére az adott 
alkalmat, hogy 30 évvel ezelőtt mult száz 
esztendeje annak, hogy Kelemen László 
«első magyar színjátszó Társaságai> a bu-
dai német színpadon először játszott tna^ 
gyárul. 

Az 1890-es esztendőben egész sorozata 
zajlott le a szinészeti ünnepségeknek és 
ezek egyike volt a szinészeti kiállítás, ame-
lyet a városligeti fővárosi pavillonban nyi-
tottak meg. 

Oda hordták annak a kornak a kis és 
nagy művészei, művésznői minden relikvi-
ájukat: arany meg ezüst babérkoszorúikat, 
serlegeiket, kézzel irott szinlapokat, kéz-
iratokat, koszoruszalagokat egész garmadá-
val, kosztümös és civil fényképeiket, szere-
peiket, színpadi ruháikat szóval mindenü-
ket, ami összefüggésben volt a színészettel. 

Annak idején sok vitára adott okot, hogy 
a kiállítás nem az, aminek lennie kéne, 
azaz nem tükrözi vissza a százesztendős mult 

í m , i 
t dics nésznagyságok dicsőítése. Mégis nagy gyö-

nyörűséggel nézte mindenki a kiállítást, 
amely az akkori nyári Pest egyik legföl-
kapottabb szórakozóhelye volt. 

Hogyne, mikor a megnyitás napján Sza-
páry Gyula gróf akkori miniszterelnök fe-
lesége képviselte Mária Valéria főherceg-
nőt, aki védnöke volt a kiállításnak. Az-
után nap-nap után ott voltak a kiállítók 
maguk is sokan: a közönség kedvencei, 
meg az ismert színházi korifeusok Ribáry 
József, Feleky Miklós, Bényey István, Vá-
rady flntal, Paulay Ede, Krecsányi Ignácz, 
Váll Béla dr. Ditrói Mór, Feld Zsigmond 
sok-sok vidéki színész és színigazgató, meg 
a Nemzeti- és Népszínház művészei és mű-
vésznői. Más színház akkor még nem volt 
Budapesten, csak a két aréna: a ligeti és 
a budai. 

S a közönség áhítattal nézegette a ki-
állított tárgyakat: Déryné naplójának ere-
deti kéziratát, Szigligeti Ede íróasztalát, 
továbbá Jókainé Laborfalvi Róza, Feleky 
Miklós és neje Munkácsy Flóra, Blaha 

Lujza, Prielle Cornelia, Szentgyörgyi 1st 
ván, Jászai Mari, Kassai Vidor stb. érdekes 
és értékes emléktárgyait, amik nemcsak a 
közönségnek a művészek iránti szeretetét, 
hanem a magyar színészet megbecsülését 
hirdették. 

Blahánénak egészen külön szentélye volt. 
Az ő tíblgai megtöltöttek egy egész szo-
bát. Ma is megvan mind és pedig ugyan-
ott, ahol a kiállítás idején volt, persze meg-
gyarapodva sok mindennel, amit a mű-
vésznő az azóta elmúlt 30 esztendő alati 
gyűjtött. A Főváros vette meg és egyszer 
majd csak megnyitja a közönség előtt a 
Blaháné szobáját. Legfőbb ideje volna. 

A sok drága szép emlék mindegyiké-
hez egy-egy forró színpadi siker emléke fű-
ződött; sokra közülök1 a közönségbeliek is és 
a művészek is könnyes kegyelettel gondol-
tak, a régi szép időkre, amely de kár, hogy 
e lmúl t . . . 

Késő ősszel, levelek hullása idején zá-
rultak be a kiállitás kapui, de az ünnep-
ségek nem ériek véget, sőt a színházak 
októberben rendezték a jubiláris díszelő-
adásaikat. 

Csak a kiállitás bezárása után ment még 
föl Ferenc József néhai uralkodónkhoz .egy 
négy tagu szinészküldöttség tisztelegni és 
megköszönni Mária Valéria főhercegnő véd-
nökségét, meg a király adományát. 

Feleky Miklós, Váradi Antal, Latabár 
Kálmán és Németh József voltak a küldött-
ség tagjai, akik boldogan referáltak kül-
dőiknek: 

— Őfelsége nagyon kegyesen fogadott 
bennünket. Ö sokáig elbeszélgetett mindnyá-
junkkal és nagyon örült, hogy a szinészkiál-
iitás szépen sikerült. 

A _ p A r i s b * n : Rouge ties Cocottes 
J j P B P E S T E N : 

M s d u 

Étkezés 

után nem tűnik el 

Naponta egyszeri használat 

E s T r 
lasználat l m 

Gyártja : Sphinx-miivek részv.-társ. 
T e l e f o n : 128—00. K é r j e m i n d e n ü t t 
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fi délamerikai preri-történetek irodalom-
ban és moziban mindig hallatlanul izgal-
mas élmények voltak. Bret Harte csodá-
latos históriái, amelyeknek a klondykeei 
aranyásók, indiánok és a lasszóvető cow-
boyok a hőse', egy ismeretlen káprázatos 
világ nagyszerű panorámájába vezetnek min-
ket. fi Cinabar cimü hatalmas filmalko-
tás, amely e hónap 30-ától kezdve négy 
héten át szerepel a Royal-Apolló műsorán, 
mindent magába foglal, ami cowboy-történet 
cimen izgatja a fantáziát. 

Ezt a filmet Délamerikában vették fel, 
s ezért a miliő mindénben a valóság teljes 
illúzióját kelti. Két hatalmas acéltröszt ver-
seng, hogy szert tegyenek egy különleges 
ásványra a Cinabarra, amely, akárcsak a 
rádium, csak igen kevés helyen található, 
amelyet, ha hozzáadnak az acélhoz, olyan 
ellentállóvá teszi azt, hogy az ilyen acél-
ból készült ágyuk sok tizezer kilométerre 
röpítik ki a golyókat, s olyan alagutfuró 
gépeket lehet gyártani ugyanebből az acél-
ból, amelyek hetek alatt keresztültörik a 
Siera-Nevadát. fi Cinabar lelőhelyének tit-
kát csak egy francia mérnök ismeri, s az 
egyik tröszt megbízza őt, hogy szállítson 
neki a csodálatos anyagból, fi másik tröszt 
ekkor egy ügynökének ad megbizást, hogy 
keresztezze a mérnök útját és magának 
kaparintsa meg a Cinabar kitermelésének 
jogát. Életre-halálra menő harc fejlik ebből 
a vad versengésből, amelynek során olyan 
lovasmutatványokban, olyan széditő artista-
trükkökben gyönyörködhetünk, amilyent so-
hasem nyújtott még film. Leírhatatlanul iz-

galmas minden jelenet. Égigérő sziklacsu-
csokról egy szál kötélen ereszkednek le 
a szereplők. Közben a szikla, amelyhez a 
kötelet erősítették, meglazul és lezuhan az 
irtózatos mélységbe. A kötélbe függeszke-
dők ugy menekülnek meg, hogy az utolsó 
pillanatban egy másik sziklacsucsba kapasz-
kodnak bele. Egy másik jelenetben a bá-
nyát repülőgépről bombázzák, egy harmadik 
ban óriási bányakatasztrófa történik, ismét 
egy másikban leszakad'egy függő híd, amely 
két sziklacsucsot köt össze és a hidön levők 
a kopasz hegy szirtjein kúsznak a földig. 

fi Cinabar kétségtelenül a legjelentősebb 
film, amit ebben a zsánerben készítettek 
eddig. Amerika nagy mozgószinházaiban, 
Párisban, Londonban, Rómában, mindenütt 
a legnagyobb feltűnést keltette. Világraszóló 
filmsikerek után érkezik Budapestre s itt 
négy héten ét uralni fogja a műsorokat. 

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel. 
D A V I D O V I C S . E r z s é b e t - k ö r ű t 17. (Cégjelzéstelen) 

A Pearl White: 

ranypille 
a z O m m á b a n 

HAJSZÁLAKAT végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, szeplöeltávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII . , A l m á s s y - u . 3. 
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Faragó Gésa — mini moszisszinéss 
Mértföldes csizmákkal halad előre a ma-

gyar filmgyártás. Rövid néhány év alatt 
olyan magas nivóra szökkent, amilyent ta-
lán álmodni sem mertünk. Amellett, hogy 
már ezreknek ad! kenyeret, tökéletesedésé-
ben is hihetetlenül nagy eredményeket ért 
el. Ott tartunk, hogy a magyar filmeknek 
előkelő márkájuk van külföldön, keresik őket 
a filmpiacon — nem valutáris olcsóságuk 
miatt — hanem mert kellenek a publikum-
nak. Hogy ez a mindjobban nekilendülő 
filmexport mit jelent ennek a gazdaságilag 
és kulturálisan is meggyötört országnak, 
avval mindenki tisztában van. És mindenki 
egyetért abban is, hogy csak a legnagyobb 
hálával lehet adózni azoknak az elsőrendű 
magyar filmgyáraknak, amelyek kiváló pro-
duktumaik révén dicsőséget szereznek künn 
a magyar névnek. 

Egy izig-vérig magyar filmgyár elindu-
lásáról kell számot adnunk a «Színházi 
Élet» olvasóinak. Ezí a filmgyár is az előbb' 
emiitett csoportba, tartozik. Bár még csak 
most kezd el igazán dolgozni, munkásságá-
nak első eredményei is már arra következ-
tetnek, hogy vele igen jelentős tényezőt 
nyert a magyar filmipar. Turul film com-
pagni ez a filmgyár, neve és hogy nem 
olyan törpe alakulás, mint a mostanában 
gombamódra szaporodó kis film-részvénytár-
saságok száza, arra garancia a direkció név-
sora. Beöthy Zoltán, a Turul vezérigazga-
tója, akinek Ízlését nemsokára hirdetni fog-
ják a nagyszerűbbnél nagyszerűbb Turul-
filmek. Vajna Károly nevét mint művészi 
vezetőét és főrendezőét kell megemlitenünk. 
Külföldön is meg fogják tanulni hamaro-
san ezt a nevet. Kitűnően egészíti ki a 
direktorok triászát dr. Hochvarter Kálmán 
gazdasági igazgató, akinek tudását már sok 
irodalmi vállalat bizonyíthatná. 

A Turul állandó gárdája a legkitűnőbb' 
nevekből áll. Leszerződtette a gyár horribi-
lis gázsival Andorffy Idát, a Magyar Szín-
ház művésznőjét, aki nagyszerű képességeit 
mindjárt az első Turul-filmekben csillog-
hatni fogja, Berczelly Magdát, a Debreceni 
társulat volt tagját, aki most a Revü Szín-
házban arat nagy sikereket, D'Arrigó Kor-
nélt, akiről csak ezután fogja felfedezni 
a publikum, hogy ran olyan kitűnő mozl-

szinész, mint amilyen elsőrangú bonvivant. 
De ezeken az állandó tagokon kívül filmek 
szerint ujabb és ujabb filmstarokat köt le a 
direkció. 

Első filmje a gyárnak a «Nap lelken 
cimü négy felvonásos dráma. Lázár István, 
a kiválói filmíró irta. Nagyszerű darab, 
egészen bizonyos, hogy feltűnést fog kelteni, 
ha megjelenik. Érdekes szenzáció a máso-
dik Turul-î'ùnt a «Rejtelmes táncosnő». Ezt 
az öt felvonásos izgalmas játékot Faragó 
Géza festőművész irta, ö játssza a főszere-
péi is. Akik látták a «Rejtelmes táncosnőn 
felvételeit, csudákat beszélnek a filmről 
és Faragó Gézáról. 

A filmgyártáson kivül nagy tervei vannak 
még a Turul-nak. Filmkereskedéssel is fog-
lalkozni fog és filmkölcsönzéssel. Vidéken 
filiálékat állit föl, külföldön ügynöksége-
ket, amelyek nagyszerű külföldi filmeket 
fognak szállitani Budapestnek. Októberben 
nyílik meg ezenkívül a Turul «Moziakadé• 
miá»-ja, amely nyolc hónapi kurzusban ta-
nítja elsőrangú erőkkel a moziszinészetet. 
A gyár utolsó porcikáig magyar. Berende-
zése, nagyszerű technikai eszközei, gépei, 
laboratóriumai lehetővé teszik, hogy minden 
hónapban szenzációs filmriportokat hozzon 
ki. Már szombaton megjelennek az első 
Turul filmriportok, amelyek páratlanok a 
maguk nemében. Ezek a képei az első 
sorozatnak: 

A letartóztatott bolsevista népbizto-
sok tárgyalása. Margitszigeti strandfür-
'dö, a 15 személyes francia repülőgép^ 
elindul Pestről, a Tisza-gyilkosság vád-
lottal, Horthy-ünnepély Siófokon. 
Igazi békebeli Pathé Journal. És béke-

beli lesz a Turul minden filmje. Tökéletes, 
irodalmi és bőkezűen gazdag. Gazdag lesz a 
siker is, amely a filmek nyomában jár. 

M-ff é & » 
Ä Ä M W M M l i S B i 
S h e m p o « f l 

ez hkéfcs hfrAOiá. 
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M vörös gyémánt Sxlnöáxl regény (20) 
irta: SzomaQázy István 

András tehát folytatta a mesét, jóformán 
maga sem tudta, hogy mit beszél... Mindent 
elmondott, ami távoli gyermekségéből az 
emlékezetében megmaradt: az erdő sűrűjé-
ben való kóborlásalit a rekkenő nyári napo-
kon, a háborúkat, amiket agyagpartokon és 
vízmosásokban a falusi gyermekek ellen vi-
selt, tanuló éveit a kollégiumban, mikor elő-
ször engedték szabadjára, apró kis szerelmeit, 
melyek nem izgatták jobban egy csésze fe-
kete kávénál, daliás apja hirtelen megroppa-
nását, szép, szomorú, csöndes édesanyja öz-
vegységét s az alkonyatot, mikor a szent 
asszonyt odahelyezték apja mellé a dombol-
dali sírboltba. Mustos bácsi vitte a családi 
cimert, — ő akkor is épp olyan öreg volt 
már, mint most s ugyanazt a fekete atillát 
viselte, amiben ma a Le Rosier kisasszony 
tiszteletére megjelent. Mikor a temetésről 
visszajövet először maradtak egyedül az 
ebédlőben, Mustos bácsi a vállára tette a 
kezét és igy szólott hozzá: 

— Ugy illenék úrfi, hogy most már én is 
kinyujtózzam a pázsit alatt, de nem megyek 
addig, amig a tekintetes asszonynak helyét 
egy másik áldott lélek el nem foglalja. H a 
száz évig kell várnom, akkor sem halok meg 
— hogyan hagyhatnám itt az úrfit, amikor 
ilyen egyedül maradt a vén hajlékban? Ha 
azt akarja, hogy Mustos bácsi is nyugodal-
mat találjon végre, akkor hozzon asszonyt a 
házhoz, mert e nélkül én bizony akkor se 
megyek innen, ha a szakállam gyökeret 
ereszt. 

A szakácsnő behozta a feketekávét, amit 
frissiben főzött. — András egy percre abba-
hagyta a mesét. Mikor megint egyedül ma-
radtak, La Rosier kisasszony megkérdezte 
tőle: 

— És miért nem házasodott meg? Én azt 
hiszem, hogy ez a vidék csupa jó és szűzies 

tündérrel van tele, aki mind arra vár, hogy 
a maga életét megédesítse. 

András nem felelt, csak sóhajtott és akkora 
füstöt fuit a pipájából, mintha egy gyorsvonat 
lokomotivjával akart volna versenyezni. Le 
Rosier kisasszony, aki Párisban elájult volna 
ebben a füsttengerben, gyöngéden és elgon-
dolkozva nézte komoly arcát, mely az opál-
kék fátyolon át kibukkant. 

— Igen, már rég meg kellett volna háza-
sodnia, mert maga arra született, hogy egy 

asszony által boldoggá legyen. Nem mind-
egyik született erre, a legtöbbet öreggé és 
életunttá tenné a csöndes boldogság, ami egy 
jó asszony képében kinálkozik neki. De maga 
nem izgalmakra és szenzációkra született, — 
és ugy képzelem, hogy minden derék leány 
magához idomulna, ha ebben a vén házban 
együtt élne magával. Lehet, hogy ez az igazi 
boldogság, s hogy ami kulturánk, amivel o!y 
nagyra vagyunk, nem más, mint egy hamis-
pénzgyártó szövetség, mely az egész világot 
az orránál fogva vezeti. Elhiszi, hogy most 
magam is ugy érzem magamat, mintha az 
anyám, nagyanyám és a dédanyám századok 
óta itt ültek volna a maga facsillárja alatt? 

KERBER HENRIK 
V U L , M a p - u t c a Z 9 . T e l e f o n : J ó z s e f 3 - 8 6 i î T n i i i i M f n i i i ! 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőnyeg-
mosó és javitó-intézet. 

L a k á s t a k a r i t á s , 
padlóbeeresztés és féreg-
irtási vállalat. 



2 6 SZÍNHÁZI ËLET. 

András nem igen figyelte, amit mond, 
inkább a titokzatos szemét nézte; furcsa, 
most nem volt-benne semmi titokzatosság. 
Tekintete nem veszett el a zöld mélységben, 
mely eddig ugy csillogatta, mint az ingo-
vány az éjjeli vándort; meghitt meleg és 
bizalmas lángok égtek a szempillái alatt, 
mint a kályhában, melynek rubintüze a 
topánkáját megvilágitoita. Most ő is a jó 
tündérnek látszott, akiről előbb beszélt, a 
szelid és házias erények nemtöjének, aki 
félénken búvik meg a paplana alatt, mikor 
a kegyetlen és férfikinzó sellőkről hall... 

— Älszik? — kérdezte Le Rosier kis-
asszony nevetve, mikor hiába várta, hogy 
András a kérdésére válaszoljon. 

A férfi megrázta a fejét és halkan 
mondta : 

— Nem alszom, csak boldog vagyok, 
oly boldog vagyok, amilyen eddig csak az 
álmaimban voltam. \ 

A szép vendég még erre a szentimentális 
vallomásra se adott gúnyos választ: gyöngé-
den és elgondolkodva nézte Andrást, mint-
ha valami nagyon édes és fülbemászó mu-
zsikát hallgatna. És ekkor mindketten elhall-
gattak egy időre; a szobában csönd volt, 
csak a tüzlángok pörlekedtek egymással 
a kályhában és egy régi, fehéroszlopos óra 
tiktákolt. Csak nagysokára hallatszott be 
ismét a Márton bácsi csizmáinak kopogá-
sa, mellyel a félöles havat taposta. 

Le Rosier kisasszony felébredt a lépések 
zajára és csöndben, kicsit zavartan elmo-
solyodott magában. 

— Mindig azt hittem, hogy a hallgatás 
és az unalom egyet jelent és most rájöttem, 
hogy a hallgatásnak is megvan a maga 
költészete. Az abszolút csönd talán még 
a legfelségesebb hangversenynél is magasz-
tosabb. Ha soká itt maradnék, az emberi 
beszédet is elfelejteném, s azt hiszem, ak-
kor boldogabb volnék, mint most vagyok. 

— Unatkozik? Megbánta, hogy idejött 

ősemberek országába? 
— Nem bántam meg, mert olyan valakit 

fedeztem föl magamban, akinek eddig a 
létezéséről sem tudtam: az érzékeny és meg-
indult szemeket. Ezt a képmásomat azóta se 
láttam, hogy az édesanyám meghalt; ma-
gának köszönhetem, hogy váratlanul ösz-
szetalálkoztam vele... 

Fölkelt és végigment a szobán: kíváncsian 
szemlélte az üvegszekrényt, ahol a néhai 
Dombyné az emlékeit tartogatta: öreg 
findzsákat, cukorfogókat és legyezőket a 
táncrendeket, melyekbe még be volt irva 
a megyei aranyifjúság, néhány miniatűrt, 
mely csipkefodros gavallérokat ábrázolt, ha-
risnyás és lisztesfejii porcelán-gavallérokat, 
akik még most is oly ábrándosan néztek 
a kosarukat cipelő pásztorleánykákra, mint 
negyven évvel ezelőtt, mikor a nagyasz-
szony a házba került. Az üveg csillogott a 
csillár fényében, de a szekrény kincseit 
emberi kéz aligha érintette mostanában. 
Le Rosier kisasszony meghúzta az osz-
lopos óra zsinórját s a kredencre dőlve 
végighallgatta a gavotte-ot, amlit láthatat-
lan kis gnómbk játszottak valahol a kerekek 
és rugók között; aztán végig próbálta a 
régi karosszékeket; kihúzogatta a fekete 
sublód fiókjait s egy percre félrehúzta az 
ablak függönyét, hogy a szitáló hóesésbe ki-
nézzen. Mikor visszafordult, az áhitat el-
tűnt az arcáról s fihom, pajzán kis mosoly-
gás huncutkodott a drágalátos szájacskája 
szögletében. 

— Ugy megjátszó ttuk ezt a jelenetet, 
mintha egy mulszázadbeli vigopera sze-
replői lettünk volna, de most már elég, 
mert leragad a szemem az álmosságtól. És -
az etikettre is ügyelni kell, mert Mme Csá-
vossyné még rosszat talál gondolni felölünk 
a konyhában, ha a hosszú párjelenetet foly-
tatjuk. Attól félek, nem igen van élő em-
ber a maga tanyáján, aki a kisértetek 
órájában ébren lett volna... 

á á fényképészeti szaküzlet 
B U D A P E S T , 
B á k é c z i - u t 8 0 

Eladás nagyban és kicsinyben. * Telefon: József 2 8 - 3 2 
„FOTO 
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András meggyújtotta a gyertyát és kivilá-
gított a vendégének; az ajtóban ott vir-
rasztott az öreg szakácsné, akinek szája 
rögtön mosolygásba csapott át az ásiiásból, 
mikor az idecsöppent tündérkisasszonyt meg-
pillantotta. Még a hangja is mézesebbé, 
mázosabbá lett, mint három órával ezelőtt 
a trécselő konyhalányok között. 

— Oh szivecském, hadd kisérjem föl a 
szobájába, hadd igazitsam meg a pelyhes 
vánkost, amelyiken az aranyos fejecskéje 
pihenni fog! Jaj, hogy el lehet fáradva 
a hosszú utazás után! Meglátja, hogy föl-
melegíti néhány kortyl a forró puncsból, amit 
a dunna alatt inni fog! Olyan meleg van 
a szobájában, mint a fürdőben, de azért 
odatesszük az ágymelegitőt a párnái közé, 
nehogy a nátha a fitos orrocskájába be-
fészkelje magát. Megengedi ugye, hogy én 
bontsam ki az aranyszőke haját, akinél 
szebbet az angyalok se hordhatnak a meny-
országban? Istenkém, hát ne tartsa föl az 
úrfi még tovább a szentemet, hiszen a sze-
mecskéje már oly kicsi az álmosságtól, 
mint valami egérkéé. Jézus Máriám, ugy 
megijedtem az öreg tekintetes úrtól, mint 
a kísértettől ! Mit virraszt ilyen későn, ahe-
lyett, hogy koiahoz illendően kipihenné ma-
gát? 

Ez a legutóbbi kérdés Mustos bácsinak 
szóit, aki váratlanul betoppant az udvar-
ról; a haja,,, a ruháija, a cipője, a szakálla 
mind fehér volt a hótól, s a kezében 
üveges kocsilámpát tartott, melyben szo-
morúan pislákolt egy elárvult gyertyacsonk. 
Mustos bácsi állítólag a rend kedvéért 
nézett körül az udvarban, de András, aki 
megszokta, hogy az öreg ur télen-nyáron 
este nyolc órakor fekszik, tisztában volt 
vele, hogy öreg házi gondviselés. éber-
ségeinek nincs köze a hóban szétterjesz-
kedő udvarház rendjéhez. 

(Folytatása következik.) 

H/iHCÓ, MI ÚJSÁG ? 
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN magán színész és 

moziiskoléja szeptember 1-én megnyílik. Be-
iratkozni lehet minden délután 3—5-ig, Nép-
szinház-utca 22. szám alatt, az iskola helyi-
ségeiben. 

MAGYAR SZÍNÉSZNŐ SVAJCBAN. A 
zürichi Bonbonniere-Kabaret hosszú idő óta 
egy magyar színésznő vendég felléptével 
arat igen nagy sikereket. Ez a vendégmü-
vésznő Eötvös Jenny, aki itthon a Kris-
tálypalolában lépett fel, majd' a világhírű 
Trude Voigt-tal együtt Németországba ment 
ki, ahol éveken át a legjobb kabarészinpa-
dokon lépett fel. Most Schnitzler Anatol-
sorozatának női főszerepeit játsza. 

SZIKLAY JENŐ FELSŐBB TANCISKO-
LAJA szeptember elsején nyilik meg az 
Andiássy-ut 67. számú házban. Mindent ta-
nit Sziklay Jenő, szalonténeot, klasszikus 
táncot, bzinpadi láncot. Tai.ari kai a is a 
/eg : i bakból áll, nála tanit Sziklay József, 
Halmay Tibor, Pártos Jenő, Tarnay Géza, 
Dobrovits Márta. Külön színpadi előkészi-
tője is van az iskolának. Szininövendékek-
nek külön kurzus mérsékelt tandijakkal. Be-
iratkozni augusztus 20-ától lehet az iskola 
újonnan átalakított helyiségeiben. 

OPERÁBÓL VARIETÉ. A berlini Ko-
miche Oper, amely Hans-Gregor nagyszerű 
színháza volt, gazdát cserélt. A gyönyörű, 
nagu színházat James Klein az Apolló-varieté 
igazgatója vásárolta meg, aki a jövő évtől 
kezdve revüket fog ott előadatni. A pazar 
kiálliiásu és nagyméretű német revüknek 
Klein igazgató volt a megalapítója és a 
Metropol színház sokszor megcsodált re-
vüi még ma is élénk emlékezetében élnek 
a német főváros szinházjáró közönségének. 
Ezeknek a revüknek egyik érdekessége, 
hogy az előadás keretében igen sok artista-
szám is lép. fel. 

GÚTHISOMÁNÉ ÉNEK1SKOLÁJÁBAN (VIII 
Rákóczi-tér 6.) a beiratások szeptember hó-
nap elején megkezdődnek. 

F o l o s k a i r t á s n á l 
legmegbi zhatóbb 

MSSUHWB DITRICHSTEIE 

TOROK RÓZSA Ml 
Főrak tá r : 

RnczGy. János 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 
n 
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Debreczenbe kéne menni 
Dalosjéték három felvonásban 
I r t a : F A R K A S I M R E 

Személyek : 
Balogh Nagy István . . . Pajor Ödön Gréte ) , Szebeni Margit 
A felesége Vágóné Lotte ) l e a n y a i . . . . Papp Manci 
Pista, fia Huszár Károly Tommy Lonerth . . . . Halmay Tibor 
Karl Huber, szepesiglói Jutka Bacsányi Paula 

gyáros Tihanyi Vilmos Sándor . . . . . . . Pataky Ferenc 
Történik: az első felvonás Debreczenben, a Balogh Nagy portán, a második felvonás Iglón, 

Huberéknél, a harmadik Jutka csárdájában, Tokaj hegyalján. — Idő : 1860 körül. 
Szinrekerült a Budai Színkörben Előadási jog fentartva ! 

1. FELVONÁS. 
Balogh Nagy Istvánék udvara. Baloldalt 
ház, félszer. Lombos fa. Háttérben kerí-
tés. Tovább a város. A nagytemplom. Ä 
függöny felgördülésekor pitymallik. Kakas-

szó. 

I. JELENET. 
Sándor. 

Reggel vagyon emerre 
Nincs már sötét semerre 
Kihajtják már a marhákat 
Ä zsendülő mezőre 
A sovány jut előre. 
Ha felhúzom a csizmám 
Rám kacsintgat sok kislány. 
Rá se nézek, megyek vigan 
A marhákkal előre 
Halápi legelőre. 

2. JELENET. 
Voltak. Pista. Cigányoü. 

Pista: Sándor bá' 
Sándor: No mán meg? 
Pista: Nyissa ki kend a kiskaput. 
Sándor: Ezekkel akarsz ide bejönni? 

Ezekkel a Fáraó-gyerekekkel? 
Pista: Nézze kend Sándor bá' Ma tör-

tént utoljára. Rz idesanyámat akarom egy 
szép nótával köszönteni az ébredéskor. Meg 
osztán kelmedről se feledkeztünk meg. 

Sándor: Ezt nekem, szántad, kölyök? Ne-
kem hoztad? 

Pista: Lábujjhegyre more. Hadd legyen 
vigasságos az idesanyám ébredése. Ide ni 
az ablak alá. 

Ä nagyerdő sötétjében vihar támad. 
Hajtogatja, rázogatja a nagy fákat. 
Elsóhajtom könyörgésem a viharba, 
Hogy azt a te keldves álmod ne zavarja. 
Idősb Balogh (megjelenik az ajtóban) 
Cigány: Szerencsés jó reggelt nemzetes 

uram ! 
Id. Balogh: Miért vagytok akkora lár-

mával? 
Cigány: Aszonta a Pista: Huzzunk egy 

nótát a nemzetes asszonynak. 
Id. Balogh: Csak osztán az el ne huzza 

a nótátokat. Sokat ittál gyerek? 
Pista: Eleget. 
Balogh: Bir még a lábad? 
Pista: Bir. 
Balogh: Az a fontos. Aki nem birja, ne 

igyék. Aki birja — csak az igyék. 
Cigány: Hát akkor aranyszájja van, bi-

zony Isten. 
Pista: No most egy nótát — az idesapám-

nak. 
Nemzetes asszony: Hát ez már megint 

micsoda komédia. Nem sül ki a szeme ki-
gyelmednek szégyenletiben? 

Balogh: No — no — asszony. 
Nemzetes asszony: Ahelyett, hogy jól el-

náspángolná ezt az éretlen sihedert, aki-
nek még a bajsza is alig pejhedzik, máris 

l l M i d l I R E N D S Z E R Í Z É K S Z E R K E R E S K E D E L E M T E R E M 
Rendkívüli célszerű ujitást léptetett életbe a kitűnő hirnevü 
Hellinger Henrik órás és ékszerész. A cég magánosoktól 
bizományba átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a 
legkedvezőbb feltételek mellett áruba bocsájt. Ezen újítással 

ugy az eladó, mint a vevő részére nagy előnyöket biztosit 
H E L L I N G E R H E N R I K IV., Türr István-u. 9. félemelet (Váci-utca sarok) 
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lányok ulán mászkál, éjszakákat átmulat, 
meg átnótázik; ahelyett, hogy okos 
szóval fogadná, hogy igy meg amúgy, de 
erre, meg amarra — ugy várja haza, hogy 
fogadj Isten? 

Cigány: (a többi cigányhoz) Beütött az 
istennyila ! 

Nemzetes asszony: Hát van jó dolga ki-
gyelmednek, hogy közéül ezek közé a füs-
töspofáju muzsikarontók közé, ahelyett, hogy 
elküldené őket vályogot vetni. Hát van jó 
dolga kigyelmednek rontani ezt a gyereket? 
Hát mi lesz ebből a lókötőből, ha igy kez-
di? Már most is nevetnek, meg sugdo-
lóznak a jányok, ha elmegy mellettük. Ma 
éjszaka is elivott, meg elcigányozott két 
tinó árát. 

Cigány: (a többihez) Tartsa meg az Isten 
a szokását. ( , 

Nemzetes asszony: Ahelyett, hogy mind-
ezt okos észszel átgondolta volna kigyelmed, 
még maga is közibük vegyül. Nézzen kel-
med arra, hogy milyen szomorúan néz kel-
medre a hajnali pirkadásból a Nagytemp-
lom tornya, mert bizony nem istenes dolog 
az, amit kelmed müvei. 

•\Balogh: Én bizony bölcsen tudom azt, 
hogy nem helyes dolog, amikor a fiu rászo-
kik az éjszakázásra. Meg is pirongattam 
volna érte ugy, hogy egy kicsit megnyik-
kant volna tüle a dereka. 

Nemzetes asszony: Nohát — annyira nem 
kellett volna. 

Balogh: De bizony, hogy én ugy csele-
kedtem volna. Hanem azért nem tettem. Ip-
peg, hogy ma nem tettem. 

Nemzetes asszony: Aztán mér' nem tette 
kigyelmed ippeg máma? 

Balogh: Azér, mer' késő estve, amikor 
te már régen aludtál, hoztak egy levelet. 
Ehun van a levél. 

Nemzetes asszony: Csak olvassa el ki-
gyelmed, jobban érti a betűt. 

Balogh: Hát csak annyi van benne, hogy 
a szepes-iglói kománk, a te koritnicai szom-
szédod, Karl Huber jön a két jányával, osz-
tán nyakadon hagyja az egyik jányt, ahogy 
megbeszéltük, osztán viszi a Pista gyereket 
Szepesiglóra, németszóra, cseregyereknek, 
ahogy megbeszéltük. 

Nemzetes asszony: Jaj , lelkem magzatom, 
igaz ez? Hát érted jönnek, elvisznek? Tud-
tam én azt, vártam én azt, de azért mégis 
olyan szomorú a szivem. Hát ittál egy ki-
csit? Nem baj. Mulattál? Az se baj. Jaj , 
csak tovább itt mulatnál, legalább itt vol-
nál mindig a közelemben... 

Pista: Sohse féltsen engem édesanyám. 
Nemzetes asszony: Hé, Sándor ! 
Sándor: No mi ba j? 
Nemzetes asszony: Akasszék le csak kend 

két sonkát a szegrül ezeknek a füstösök-
nek. No, csak ne szaporítsátok itt a szót. 
Menjetek. Hát ezér' mulattál még egyet 
idesfiam? 

Pista: Ezér' édesanyám. Búcsúzkodtam az 
ílrany Bogártól, az érmelléki vinkótól, Deb-
recentül. 

Nemzetes asszony: Jaj, olyan nehéz a szi-
vem. Amikor az apád azt mondta, hogy oda-
adunk cserébe, németszóra, aszontam, jól 
van az ugy. 

Balogh: Mer a műveltség — műveltség. 
Nemzetes asszony: Elhallgasson kigyel-

med azzal a műveltséggel. Hát kegyelmed 
olyan nagyon müveletes? Azér mégis két 
háza van a Péterfián, meg egy akkora szöl-
lője a libakertben, hogy be se látja a 
végit. Oszt a fiát bezzeg van szive elkül-
deni. 

Balogh: No — no asszony. 
Nemzetes asszony: Egy szót se szóljék 

kigyelmed. Van lelke elküldeni? Német szó-
ra? Kivel beszéljen ez majd szegény né-
metül? Tán a Lencsés Nagy Bálint gye-
rekivei, vagy a Pecsenyeszemü Tóth kö-

Mindeniitt kapható ! 
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lyökikel? Meghal ez a német szótul. 
Balogh: No — no asszony. 
Nemzetes asszony: Csak ne beszéljék ki-

gyelmed. Gyere fiam. Egyél még egy jó 
reggelit. Egy kis paprikás szalonnát, olyan 
gyenge, mint a mandula. (Elviszi a fiát.) 

Balogh: Csak azt akartam mondani, hogy 
én nem akartam odaadni cseregyereknek. 
Te akartad odaadni cseregyereknek. (Fel-
néz.) Elmentek, flntul jobb. Magálul meg-
szűnt a vita. (El) 

1. JELENET. 
Sándor, Jutka. 

Jutka: Hát kelmed1 itt issza le a józan 
eszit? Nem sül ki a szeme szégyenletiben? 
Hej, te édes Istenben boldogult jó uram 
ottfönn a magos menyországban, tetted-e 
ezt egyszer is? 

Sándor: Jutka te, ne okoskodj mán. 
Jutka: Elhallgasson kelmed, mert menten 

leöntöm ezzel a veder vizzel. És ennek az 
embernek riszálom én magam kora hajnal-
tól késő estig. 

Sándor: Jutka te, ne ka ja tá l j már akkorá-
kat, hiszen éppen hogy te vagy az oka, 
hogy igy hervadni kivánok. 

Jutka: Látom. Âzért locsolgatja kelmed 
magát. 

Sándor: Nem locsolgatnám én magam, 
ha te öntöznél egy kicsinyég is, hol egy 
öleléssel, hol egy csókocskáv'al. 

1 Jutka: Én kelmedet-e? Se testemnek, se 
lelkemnek. 

Sándor: Nem-e! Jószántadbul nem, majd 
elveszem magam. 

Jutka: Tőlem-e! Äbbul ugyan nem eszik. 
Ä boldogult uram őrmester korában se 
birt velem, ha csajk el nem döngetett, de 
kelmed ahoz sem ért. 

Sándor: Nem-e? Ha csak az kell, ugy el-
agyabugyállak... 

Jutka: Holnapután kis kedden, bornyu 
nyúzó pénteken. Majd, ha hites uram lesz, 
jó szivvel veszem, de addig nincs — enyel-
gés. 

Sándor: Tyű a Herkó Páterjét! Jutka te! 
Jutka te! Légy eszeden má no, nem ugy 
gondoltam, gyere már no, hadd simogas-
salak meg. 

Jutka: Ä somfavesszővel ugy e? Nem oda 
Buda. 

Sándor: Jutka te, csak egy kicsit, lég® 
kedves hozzám. 

Jutka: Kedves vagyok én most is. Ha 
tudná? !... 

Sándor: Mit csinálsz? 
Jutka: Riszálom magam. 
Sándor: Ttyü az árgyélusát! 
Jutka: Äbizony! És mindétig csak akkor 

riszálom majd magam, hogy kelmed ne 
lássa. 

Sándor: Jutka te! Jutka te! Hej azta... 
no megállj, gyiiszte még az én utcámba. 
Száz ördög van ebbe az asszonyba, de 
elkárhozom még vele. (mindketten el) 

5. JELENET. 
Tommy: 

Szeretek egy lányt régen, 
Äh, csak is ö kell nékem. 
Szeretem, szeretem, 
Most is csak rája várok. 
Most is utána járok, 
Most is csak őt keresem, 
Olyan, mint egy virágszál. 
Lábam utána császkál 
Bármerre mén. 
Oly kedves és oly ifjú. 
Thank yau 
És tudja már: g'lowe yau 
Dzsentlmén. 

Refrén: 
Oh jess, oh jess, au jess 
Ez a dzsesz 
Ha újra rátalálok, dzsesszet járok, 
Táncot járok vele én 
Gyere ide ici picikém! 
Äu jesz au jeszi au jesz jesz jesz jesz jesz 
Ez a dzsesz ez a dzsesz 
Két karom|mal átkarolni forró csókkal meg-
Nem rossz ez, sőt-sőt-sőt. [rabolni őt 

(Folytatjuk.) 

ELŐKOMBtOlLETTE 
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Sxerkesxtői üzenetek. 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 

H. Rózsika, Szolnok. Az éltalános uzus 
az, hogy beiratkoznak szinésziskolába, onnan 
valamely filmgyárhoz szerződnek. — Színi« 
növendék 18. Tessék a Szinészegyesületnél 
érdeklődni. Cime : Baross-tér 9. — B. Gyula. 
1. Tessék valamely kabaré vagy orfeum igaz-
gatóságához beküldeni. 2. Egyéni megállapo-
dás dolga. — V. Kató, Jászberény. A 
villámlást hajdan ugy imitálták a színpadon, 
hogy gyantát lisztté törtek, ezt egy vályu-
alaku edénybe hintették, ez az u. n. likopó-
dium. Aztán égő gyertyát " tartottak eléje s 
ugy fújták rá a gyantát, mely azután való-
ságos villámlásnak felelt meg. A technika 
mai fejlődött korszakában ilyen fogásra persze 
mér nincs szükség, mert a villámlást a 
villamoskészülék adja természethűen. — A 
zápor a fővárosi színpadokon valóságos zá-
por. A zsinórpadlás ugyanis köröskörül már 
tűzrendészeti szempontból is záporkészülékkel 
van ellátva, tehát ugyanezt a készüléket lehet 
felhasználni arra az esetre, ha a színpadon 
záporesőre van szükség. Vidéken a legrégibb 
időktől fogva drótszitában borsót vagy kuko-
ricát hömpölygettek és ez a művelet a szín-
padon kívüli esőt jelezte. — Vidéki szinész. 
„Ripacs" a szinésznép gúnyneve, abból az 
időből származik, midőn faluról-falura ván-
doroltak, borostás arccal, olcsó és silány 

feszközökkel játszottak; pajtákban, deszka-
tszinekben. Ők azok, akik szellemtelen és 
ginomtalan trükkökkel a kevés intelligenciájú 
römeg tetszését hajhásszák, akik elhanya-
iolják szerepeik értékes detailljait, hogy a 

hkitó, lármás kulisszahasogatás és álpátosz 
fcazug, de annál feltűnőbb és hangosabb 

anditafogásaival csikarjanak ki egy-egy tap-
sot vagy nevetést a közönségből. Az elne-
vezés Szigethy Józseftől származik, aki a 
„Csókon szerzett vőlegényében egy Ripacs 
nevü színészt szerepeltet. Közelebbről ecse-
teljük a ripacs-szó fogalmát, itt közlünk egy 
érdekes dokumentumot : „Vannak oly társu-
latok, hol maga az igazgató is korhely lévén, 
a legnagyobb drámát egyetlen diszitménnyel 
kiállítják, negyedmagukkal Belgrádot beveszik 
s Zrínyit frakkban is kijátsszák, sokszor pe-
dig a dráma hősnője csak levélben jelenik 
meg ! Vannak esetek, hogy a darab nincs 
meg, mit előadni akarnak, s találkozik egyén, 
ki a munkát fejéből, néhány látás és hallás 
után leírja ; továbbá nem egyszer történt 

meg, miszerint a darab a korcsmában elve-
szett s a sugó hasából elsugta ! ! Olvashatni 
elferdített szinlapokat, elkeresztelt rnüvek 
címeit, hallhatni össze-visszatört stílt, láthatni 
iszonyúan megcsonkított jelenéseket, ugyany-
nyira, hogyha az író ily előadáson történe-
tesen jelen lenne, neve a szinlapon megne-
veztetvén, ijedtében kitörné a hideg 1 Németly-
kor pedig részegség miatt a darab be nem 
végeztethetik. Ezek valóságos satyrái a szín-
művészetnek." (Pesti Hírlap 1847. 37-ik szám 
1156-ik oldal. Sepsy Károly színigazgató 
tollából. A ripacs fogalmáról lásd még: Pesti 
Napló 1890. 95. sz.) — Magyar. 1. Lipót-
körut 1. 2. Fiatal hölgy. — N. irén. 1. Teréz-
körut 18.;.2. 1894-ben. — I. Hndor Székes-
fehérvár. 1. Eötvös-u. 29. 2. .Csalogány-u. 
13. 3. Király Színház. 4. Igen. 5. Bécsben 
született. Egyelőre bizonytalan. — B V. 
Margó. Tátrában nyaral. — Cogi. 1. Rózsa-
hegyi Kálmán színésziskolája. 2. Csak a leg-
szükségesebbet kell beszerezni. 3. Nem ké-
rünk ; cikket a belső munkatársak irnak. 4. 
Sok uj darabban. — Szolnok, 18. Rondel-
lának nevezték Pesten, a Dunapartra épített 
színházat, mely a mai Petőfi-tér környékén 
állt. Eredetileg török templom volt, melyet 
1780-ban alakítottak át színházzá, 1807-ben 
már magyar előadásokat tartottak benne. 
Ott működött Láng Ádám, Benke József, 
Sáska, Andrád Elek, Murányi Zsiga és neje, 
Kántor Gerson, Kemény, Garzó, Rehákné, 
Sáskáné, Simén Borbála stb. A Rondellát 
1814. junius 10-én egy Neumayer Mihály 
nevü pesti polgár vette meg, mely körülmény 
jelentékeny előmozdítója volt a későbbi ál-
landó Nemzeti Színház megépítésének — H. 
Ily, A Színházi Élet-ben a nem előfizető ol-
vasóknak is mindenkor készséggel válaszo-
lunk 5 színházi tárgyú kérdésre. — Faust. 
1. Neue Wiener Bühne. 2. 1876. január 24. 

— Sorsüldözött. Bármely kabaré igazgató-
sága elvállalja, ha megfelel az igényeknek. 
— Szombathelyi érdeklődő. Nem azonos. 
— Uj műkedvelők. A színpadi menydőr-
gést, a mit a kulisszák világában „dörgés"-
nek "neveznek, ugy szokták csinálni, hogy 
egy hatalmas, deszkából készült tartóba sze-
lepeket illesztenek be, ezt megtöltik nagy kö-
vekkel. Lent a színpadon egy erre szolgáló 
kötelet megereszt az ügyelő, mire fönn a 
zsinórpadon megindulnak a kövek, oly dör-
géssel, amelyek csodálatosan hasonlatosak a 
valódi égdörgéshez. Vidéken egyszerűsítik az 
ilyen instrukciót és pedig egy nagy pléhda-
rabbal, amelyet többször megráznak és igy 
idéznek elő vele dörgő hangot. — F. Ferenc 
1. 1879. január315-én született Budapesten. 
2. A népszínház megnyitási éve 1875. — 

C I T Y P R O G E R I A B u n t Ä £ k r , s ' 
Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 
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Budai olvasó. 1. Már hazajött a vidéki 
tournéról, jelenleg a színháznál megtalál-
haíja. 2, Nagyon kedves fiu. — Böske, Győr. 
1. Ez idő szerint nincs. 2. Kapható a Szín-
házi Élet kiadóhivatalában. — Tinnyei mü-
kedvelői-kör. Dr Marton Sándor úrtól kell 
engedélyt kérni, ott azután bővebb felvilá-
gosítást fognak adni. — Juckó, „Harpagon" 
Molière : „Fösvény" c. vígjátékának egyik 
férfi főalakja. E névről ment köztudatba a 
zengori ember kifejezése. —Auróra. 1. Még 
nem késő. 2. Már kapható a Színházi Élet 
kiadójában. — H. Ibolyka. „Előrántani a 
darabot" akkor szokás a színházakban, mi-
dőn egy lejátszott vagy kevésbé jól betanult 
darabot kell estére kitűzni az igazgatónak más 
intézkedés hiányában, történik pedig mindez 
azért, mert valamely tag hirtelen megbetege-
dett, vagy családi bajok mialt valamely sze-
replő nem léphet fel. Az előrántott darab 
simán megy le, de a legtöbb esetben mégis 
magán viseli a készülellenség és döcögősség 
bélyegét. — Egri ur i leánv. 1. Színházi 
Éleire bármikor lehet előfizetni. 2. Nem szí-
nésznő a felesége. 3. Már most is be lehet 
iralkozni. — P, D. 1. 1879. március 9-én 
született Mezőkövesden. 2. Nincs. 3. Szent-
királyi-utca 36. 4. Ugyanott. — Hurmine. 
Simonyi Mária már hazajött a Balatonról. 

Sszinfiássi Képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920 augusztus 25. 

A P E A R L W H I T E : 

RAHYPILLE 
A T I V O L I B A N 

A megfejtést lapunk 1920 évi 36. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Egy színdarab 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 32. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése Délelőtti próba. 
Helyesen fejtették meg 629-en. 
Az első dijat Ríntel Károly (Szerecsen-u. 

12) a második dijat Hollán Valy (Vadász-
utca 27) a harmadik dijat Sebestyén István 
(Budapest, Esplanade-szálló) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a „Színházi Elet" r.-t. 

P o l o s k a i r t á s n á l 
l e g m e g b i zhatóbb 

íózslí" 16-55 DITRICHSTEIN 
Szabni, varrni tanítok magántanulásra, tanköny-
vem kapható, varrónőknek, tanulóknak killön tanfolyam 
B. G E I G E R E T E L N É L , K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m . 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. 

rendelő 
intézet. 

Rendel : 11-1 és 4 - 7 óráig. 

ERTMOZI 
{Városligeti fasor és 
Aréna-ut sarkán) 

H e t e n k é n t u ! m ü s o v l 
Hölgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt álban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI., Horn Ede-utca 12. sz. 

a pénjét, 
hogy eladj î ócska hanglemezeit 

potom áron 

Uj cserealkalom 
3 régi vagy törött hanglemezért let~ 
s j é s s j e r l n í választhat egy jó kar-
ban levő legsficerUltebta felvételű 

hanglemezt 

Hangszerottifon 
F e k e i e Mi&álynál 

Budapest. VIII.. Jóxsef-Körui 9. 
legújabb felvételű lemezek nagy raktára 
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