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Kinek is kell itt a színházak közül
boldog uj évet kivánni ?
Az igazgatóknak. A színészeknek. A
szerzőknek. És a közönségnek.
Vegyük csak sorba őket é s kezdjük
az igazgatókon. Mit kívánjunk nekik?
A felelet nagyon egyszerű: telt
házakat.
Ha tele van a színház, a z igazgató nem
kiván egyebet semmit. (Már t. i. mint
igazgató. Mint magánember kívánhat
egyei-mást, de mi, diszkrét emberek vagyunk é s soha s e szellőztetnők az efféle
kívánságokat.)
A színészt már nehezebben lehet kielégíteni. Ezek elsősorban szerepet kívánnak, aztán tapsot é s jó kritikát. Ezt még
talán ki is lehetne járni számukra az
Égi hatalmaknál, e z azonban nem elég
nekik. Mert a boldogságukhoz még az
is szükséges volna, hogy
a
másik
színész ne kapjon szerepet, d e bukjék
meg abban a szerepben, amit nem is
játszott el. Azonkívül több gázsit is 'óhajt
mindegyik. Nem annál többet, amennyi
neki van, hanem annál, amennyi másnak
van. Egy kicsit nehéz nyélbeütni a dolgot, elismerem, d e semmivel s e m nehezebb, mint a szerzőket kielégíteni.
Mert a szerzők először is azt óhajtják,
hogy csak az ő darabjukat játsszák é s
hogy mégis telt házak legyenek. Hogy
telt házuk csak nekik legyen é s hogy a
más darabját a z igazgató ne adja elő,
de a sajtó é s közönség utasítsa vissza
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az elő nem adott darabot. Kétségtelen,
még mindig nem olyan komplikált, mint
a közönségé.
Mert a közönség jó darabokat szeretne
látni jó előadásban, olcsó pénzért, kellemesen fűtött színházban.
Hát kérem ez a legkomplikáltabb,
pedig e z látszik a legegyszerűbbnek é s
a legjogosultabbnak. Különösen nehéz,
ha egybevetjük azzal, amit a z igazgatóknak, színészeknek, é s szerzőknek
kívántunk saját óhajtásuk szerint.
Mert, hogy visszafelé haladjunk a sorrendben, a Szerzők kívánságával még
csak összefér a közönség óhajtása, ha
csak a jó szerzőket vesszük figyelembe.
Tehát : Isten neki ! Ne vegyük figyelembe
a rossz szerzőket I
A színészek kívánságával is összefél
a közönségé, ha csak a jó színészeket
tekintjük színészeknek. Hát jó! Üsse kő:
ne tekintsük színésznek a többit.
De nagy baj van kérem az igazgatókkal.
Mert a tele ház é s a jó előadás nerc
fér meg együtt sokéig. Ha jól megy £
színház, ha úgyis jól megy, akkor minél
erőlködni? Minek igyekezni? Minek a z
zal vesződni, hogy jó előadásnál jobba
adjunk. „Nincs semmi baji" —• mond
ják az igazgatók é s nem is jut eszükbe
hogy kételkedjenek az előadásaik nagy
szerűségében. A darabok kiválasztásé
nál is kevesebb gonddal járnak el, mei
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ha látják, hogy a színház akkor is megtelik, ha a Menetrendet, vagy a z Egyszeregyet játszák benne, akkor minek
azzal vesződni,hogy a műsor jó l e g y e n ?
Bizony ahhoz, hogy a közönség megkapja a pénzéért azt. amit óhajt, szüks é g e s volna, hogy egy kicsit rosszul
menjenek a színházak. Akkor mindjárt
lenne kapkodás a legjobb szerzők és
darabok után, nagy verseny a legjobb
színészekért é s nagy igyekezet a darabok betanulása körül, nagy gond minden előadásra.
És ezzel már meg lehetnének elégedve
a színészek is, a szerzők is. Mert ha
jót sikerülne nekik produkálni, a színházak mégis csak megtelnének. És akkor
már a z igazgatók is nieg lennének elégedve megint s a közönség óhajtása is
ki volna elégítve.
,
Lám, milyen egyszerű dolog ez. Csak
azt kell kivánni, hogy a színházak roszszabbul menjenek egy kissé és már sikerült kielégíteni mindenkit.
Hogy pedig be is következzék az üres
házak lehetősége, arra is tudunk egy
biztos szert. Ez pedig — a helyárak
arányos emelése.
Arányos emelés alatt pedig azt értjük,
hogy más cikkek árával legyenek arányosak a helyárak. Például a cipőárakkal.
Békében, mikor „rosszul mentek a
színházak" — egy pár cipőért ült az
ember a páholyban. Ma egy pár cipő
árából tizenötször mehetek páholyba.
Egy liter borért a karzaton lehetett csak
ülőhelyet kapni, ma egy liter bor árán
két elsőrangú támlásszéket kapok a
Földszinten. Ma egy tele ház annyit jövedelmez, amennyibe egy finom női
kosztüm kerül. Azelőtt, ha a színház öt
női kosztümnek az árát vette be egy
este, lógott az orra mindenkinek a színház körül, mert ez üres házat jelentett.
Tessék felemelni a helyárakat. Tízszeresre.
Talán nem lesz tele a színház feltét-
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lenül. minden nap, mindenre, de jó darab, jó előadásban akkor is fog egy
c s o m ó telt házat csinálni.
A szerző meg fog keresni ugyanannyit
mint most, de kevesebb idő alatt és
szóhoz engedi majd jutni a kollegáit is.
Az igazgató feltétlenül sokkal többet
fog keresni, bár egészen telt háza csak
ritkán lesz és a színészek is sokkal
több fizetést fognak kapni, mert az igazgató kiadhatja nekik ugyanazt a hányadát a bevételének gázsiban, amit ma, s
ő maga még mindig sokkal többet tehet
zsebre, mint a mai telt házak jövedelméből.
A közönség pedig kap jó előadásokat,
jó darabokat, kellemesen fűtött színházban, az igaz, hogy nem olyan olcsón,
mint ma, d e hát — legfeljebb ritkábban
jár majd színházba, ha nem telik neki,
d e annál jobban fog örülni, ha eljut.
B. u. é. k. a színházaknak, tehát azt
jelenti, hogy emeljük fel a helyárakat.
Vagy pedig, amiben azt hiszem mindnyájan megegyezünk, szállítsuk le minden egyébnek az árát is. Ezzel aztán
jól járunk valamennyien : igazgatók, színészek, szerzők, közönség.
B. U. É. K. : Emeljük fel a helyárakat,
vagy szállítsuk le az árát mindennek.
Nekem mindegy. Döntse el a kérdésnek
ezt a részét Hegedűs Lóránt.

SIKER!
Bocsánatot kérek,
Hogy e sorokban most a
Politikára térek.
Bár e tárgyat mindig kerültem,
Most mégis roppant fellelkesültem
És tapsoltam szinte forró lázban,
Mikor azt olvastam, hogy Hegedűsnek
Milyen sikere volt a
Képviselőházban.
*

Bár nem volt benn a lapban,
Megállapítom ezzel kapcsolatban,
Hogy Hegedűs
A legnagyszerűbb,
Ha szinész
És, mint pénzügyminiszter is
Szin ész.
(BUFT1)
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dogságot és igazságot kereső Peer GyntA drámairodalom célja és törekvése • egyes
ben, önmagunkat látjuk és sajnáljuk. Ami
emberek sorsában az általános emberit érzékeltetni. A klasszikus
sorstragédiáktól,
szintén elütő vonás a többi hasonló alapamelyek csaknem kivétel nélkül egyes emeszméjü alkotástól, ebben a drámai költeber tragédiái voltak, általános érvényű emményben két nő alakja világit bele Peer
beri igazságok nélkül a
Peer Gynt-ig. fejlődik a
skála ; Fauston, Ádámon'
és Manfrédom keresztül.
Ezek édes testvérei a szilaj északi fiúnak, ki apai
bűnöktől terhelten kerül a
sors kezei közé, Maga ez
a terheltség is már a sors
munkája — előkészítő talaj, a miszticizmus számára, amely nélkül Ibsen
fantaziája kiszáradna, mint
éltető nedv hijján a fa. A
néző ma, a sors csapásaitól szászorosan
sújtott
ember, szívesen hull a
földöntúli problémák karjaiba. Soha olyan váró
talaja a miszticizmusnak
nem volt, mint ezekben
a napokban, amikor mindenki nagy fájdalmak, sőt
borzalmak után, a derengés kábulatában él. A tömeglélek szomorúan ismeri az élet és halál kérdéseinek nyugtalanságát,
amelyből egészen még
nem ocsúdott fel. A Peer
Cynt sorsának kisérése
ezért fogja meg ma próféfai erővel a nézőt és
ezért lesz most a Ma-,
gyar Színház reprizének
a premiernél is nagyobb
sikere. A nyughatatlan, láT. Forrai Rózsi, Törzs Jenő
zadozó, nagyravágyó, bolMagyar Szinház : „Peer Gynt"
(Angelo fotografta
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Gynt lelkének útvesztőjébe a szent anya és
a 'szent leány.
Legkiváltképpen az anya szerepének kiemelése által távolodik el Ibsen költeménye
költő-filozofus társainak alkotásaitól. És talán éperi ez a külömbség nyeri el nemcsak
a publikum, de az irodalomtörténet megkülömböztető tiszteletét is. Az anya p^ssziv
szenvedő — csak szenved — anélkül, hogy
vétke lenne egyéb, mint hogy életet adott
fiának, az örök anya, akihez menekülni lehet
és szabad, ki előtt fia számára nincsen bün
és büntetés ; az anya, aki egy pillanat gyönyörűségét sirig tartó szenvedéssel hálálja
meg a sorsnak. Az ember önmagában él
— igy akarja Ibsen — az anya: fiában.
Könnye az ő könnye, mosolya az ő mosolya,
bűne az övé, fájdalmát nem osztja vele, hanem átveszi tőle, átszivja magéba és annál
boldogabb, mentől többet vállalhat magára
abból a rosszból — ami véréé, fiáé lenne.
Ezt érezte és igy, a norvég költő és aki most

T. Forrai Rózsi
Magyar Színház : „Peer Gynt"
(Angelo fotografia)

Törzs Jenő, Környey Paula
Magyar Szinház „Peer Gynt"
(Angelo fotogratia)

játszotta a szerepet — T Forrai Rózsi. Bírálni, dicsérni nem szabad, csak szeretettel
kezet csókolni néki, minden fiuk nevében.
A szőke fejű vadóctól az ősz hajú, hailott
derekú aggastyánig hosszú uton viszi a sorsszekér Peer Gynt-et — Törzs Jenőt. Amennyi
érzelem lehet ezen az uton az ember lelkének húrjain, azt Törzs Jenő mind megpöngeti. Fiúsan, kemény nyakkal indul elébe
sorsának és amikor a fejét utolszor hajtja
Solweig ölébe, ott látjuk magunkat a szivében és a s?ivét bennünk. Hogy simul az arcának fájdalmas vonala Solweig térdéhez f
Szellemekkel parolázó, élet-halál titkát kutató
ember — ugy'-e — csak gyerek, fiu, ha ősz
a haja és meggörbült a háta, akkor is.
Mennyivel jobb lett volna az élet drága idejét ebben az ölben eltölteni — igy odahajtani a fejét akkor, amikor még szőke és
villogó-szemű volt I
Két igen nagy színpadi egyéniség közelében szerényen és rokonszenvesen bontakozott ki egy fiatal és termő-Ielkü színésznő
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Vajda László a régi
Peer Gyníről
A Peer Gynt reprize alkalmából felkerestük Vajda Lászlót, a Magyar
Színház igazgatóját és megkérdeztük
milyen különbségek vannak a mai
és a régi Peer Gynt között ? Vajda
igazgató a következőket mondotta :

Környey Paula
Magyar Színház: „Peer Gynt"

— Felujitottuk a Peer Gynt-et,
mert
ment,
három é v előtt csak ötvenhatszor
mindig táblás házakkal é s tudtuk, hogy
nincs Pesten olyan színházlátogató, aki
ne érdeklődne Ibsen halhatatlan remekmüve iránt. Akkoriban nem játszhattuk
folytatólagosan tovább, mert olyan rendezői é s főleg színészi teljesítmény egy
Peer Gynt előadás, hogy operetteszerü
állandó játszása teljesen lehetetlennek
mondható, hisz minden előadása <;gyegy darab életébe kerül a színésznek.
Pedig ezt a darabot nem lehet elernyedten é s fáradtan játszani. Ehez v a s ideg

(Diskay felvétele)

tehetsége, Kornyei Pauláé. Szép, hogy nem
volt egy előre tolakodó pillanata sem. ezáltal vált mélységessé, művésszé.
Az előadás résztvevői közül ki kell emelni
Stella Gyula, Körmendi János, Vándori Gusztáv, Pártos Dezső, Tóth Böske, Dolinay Ilona
neveit, akik jelentékeny szerepeket játszottak. Mindmegannyi egy-egy átgondolt, komoly
alakítást nyújtott. Jankovich Magda, Réthey
Lajos, Gere Zsigmond, Sebestyén Mihály,
Horváth Sándor, Mende Böske jeleskedtek,
de helyén volt az előadás minden apró résztvevője is.
A rendezés, amely a színpadtechnika minden eszközét igénybe vette, sokszor szinte
látványosságszerü jeleneteket produkált. Belső
érték, ami a költeményben van, nem tnaradt
kiaknázatlanul — Márkus László eredeti
szcenáriumát, Vajda László tökéletesítette. EIgondolkozóba ejt, vájjon hogyan játszák az
ilyen d a n t o k a t akkor, ha a rendezés művészete eljut a szymbolizálás tökélyéhez ?
Fricsay Richard vezényelte a karzaton elhelyezett honvédzenekart, amely hűségesen
interpretálta Grieg kísérőzenéjét.

• • -

Törzs Jenő
Magyar Színház : „Peer Gynt"
(Angelo fotografia)
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é3 mindig uj é s uj energia kell, mert
lendület é s erő ebben a darabban minden szó és mozdulat.
— Külömbség alig van a mai és a
három év előtti Peer Gynt között. A szereplők
nagyrészt ujak,
mondhatnám
csak Törzs Jenő az, aki megmaradt, mert
a többi nagyobb szerepeket mások vették át. Aase-t, T. Halmi Margit szerepét
T. Forray Róza, Szentgyörgyi
Márta helyett pedig Környei
Paula játssza Solveig-et. A zenekar — ami jóval nagyobb,
mint volt — vezetését Fricsay Richárd
vállalta, mig a premier alkalmából Berta
István vezényelt. A díszletek is ugyanazok.
— Rendezésében, amit akkor Márkus
László végzett, szintén alig van változás.
Csak az utolsó kép felfogása más, mint
a régié. Ma Peer Gynt megtérése Solv e i g h e z nem olyan reális, mint volt.
Most az utolsó kép egy hatalmas szimbólum. Most Peer Gynt agonizál, megszólal a lelkiismerete, fölvonulnak előtte
bűneinek és hazugságainak rossz szellemei, most vergődik é s kínlódik, mert

i

Solveig háza
Magyar Szinház : „Peer Gynt"
(Diskay felvétele)

látja a Gomböntőt,
A sovány embert, a
Zöldruhás
lányt és minden fájdalma
kiujul ebben a végső tusában az élettel.
Ebben a z utolsó felvonásban, nem olyan
reális Peer Gynt, ez misztikusabb é s
csodásabb a réginél, most jobban kidomborul fáradtsága és igazabb a megtérése, És ebben a fájdalmas agóniában
közelebb jön Peer Gynt a szivünkhöz.
— Ennyi az egész külömbség a két
Peer Gynt között. És hogy igazunk volt,
amikor felujitottuk, azt
a legjobban két hétre
előre eladott táblás házunk bizonyítja.

Környey Paula, Törzs Jenő
Magyar Szinház : „Peer Gynt"
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(Angelo fotográfia)

Balassa Jenő első kritikája: „Először a koros
nagykereskedő, később egy
patiens nélküli vig orvos
alakjában láttuk. Ez utóbbiban jobban megfelelt a
várakozásnak, mert élénken és természetesen mozgott, beszélt s a komikumnak is némi fűszerét
önté játékába."
(Fővárosi
Lapok
1882. Junius 12-iki
közlése a Szinészakadémia vizsgájának, a „Kalmár és
tengerész"-nek előadása
alkalmából.)
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Végigjártam a pesti művésznők
gyermekeit, megkérdeztem őket : Mit
kaptak krisztkindlire é s lefotogrofáltam őket a karácsonyfa alatt:
Ä látogatások sorát Medek Annánál kezdtem el, aki a Váci-utcában lakik. Kislánya,
a hat éves Éviké komolykodva mondja el,
milyen sok ajándékot hozott neki a Jézuska. Már iskolába is jár, szorgalmasan
tanul olvasni, de azért y meleg szeretettei
öleli át azt a hatalmas babét, amelyet féltő
gondossággal ültetett egy karosszékbe.
Medek Annától egy percnyire lakik Paulay
Erzsi, a Bécsi-utcában. Ä szalon sarkában
hatalmas karácsonyfa áll, de fiát Czárátt István urat ennél sokkal jobban érdekli az

Medek Anna és kisleánya. Éviké
(Vasadi felvétele)

a villanyerőre berendezett vasút, amely a
szomszéd szoba szőnyegén van felállítva.
Bátor fiu a 9 éves Pista, mosolyogva int,
amikor a művésznő figyelmezteti, hogy be
ne hunyja a szemét a magnézium fellobbanásakor. Nem is hunyja be, de helyette behunyja a mamája.
Ä szomszédos. Sütő-utcában lakik Németh
Juliska, Fia a hét éves kis Hans illedelmesen meghajol és bemutatkozik:
— Hans Karl Koebner.
Magyarul még csak törve beszél a hirtelen szőke, nyilt szemű fiúcska, aki Berlinben született, de a mamája reméli, hogy
nemsokára az ikes igékkel épp ugy meg fog
birkózni a kis Hans, mint az unokaöccsével.
Délután a Magyar Szinház művészeit:
Oláh Böskét, meg az urát, Tarnay Ernői
látogattam meg. Ä Liszt Ferenc-tér egy

Péchy Erzsi és kisleánya
(Vasadi felvétele)
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modern bérpalotájában lakik a müvészpár,.
a hatodik emeleten, közel a menyországhoz.
Hálálkodnak Istennek, hogy végre meghallgatta hő kívánságukat: legboldogabb karácsonyukat ünneplik az idén, immár hármasban. Bár még> egy esztendős sincsen Verácska, máris nagy csomó ajándékot kapott,
Egyébként rendkívül modern gondolkozású
kislány, amit az is bizonyít, hogy a légelső
szó, amit kiejtett, ez volt:
— Ham!
Marschalkó Rózsi gyermekei hasonló fontosságot tulajdonítanak ennek a szónak,
legalább is a «kinézésük» után ítélve. Ä
hat éves Székelyhidy Rózsika, meg az öccse,
a harmadfél éves Dénes nagyszerű példáját
szolgáltatják a jól ápolt gyerekeknek.
— De azért olyan szelídek mint a 'tej ! —
mondja büszkén Székelyhidy
dr., aki két
hangverseny között hazajött egy negyedórára a Zeneakadémiáról az Erzsébet-körutra„
hogy ő is rákerüljön a karácsonyi képre.
Ä kis Dénes hamarosan hintalóra pattan és
olyanokat f u j rajta, hogy a karácsonyfa is
szinte inog.

Németh Juliska és fia Hans Karl Koebner
(Vasadi felvétele)

— Jó szuflája van! — mondja nevetve
a művésznő, — látszik, hogy az apja fia!
Ä szomszédban, az Eötvös-utcában lakik
az Opera egy másik művésznője, Bazilides? Mátia. Neki viszont egy hat éves fia,
meg egy esztendős kislánya van. Péterfy
Pista, aki foglalkozására nézve költő, bátran kijelenti, hogy olvasni már tud, de
írni még nem. Karácsony alkalmából hetedik versét követte el a Pista gyerek; így
szól a költemény:

Paulay Erzsi és fia Czárán Iván
(Vasadi felvétele)

Gólya, gólya kerepelő,
De magas is a háztelő.
Hozzál nekem egy kis babát,
Kapsz majd érte s z á z koronát.
A kis Mária viszont az anyjától örökölte
a hangját: amikor lefektették, sírni kezdett,
de oly erősen, hogjy biztosan belőle is operaénekesnő lesz.
Másnap délelőtt Báthory Gizát kerestem
föl, aki a Tisza Kálmán-téren lakik. R művésznő éppen javában takarított, az ura,
Z. Molnár László meg mélabúsan nézte.
— Hja, a cselédknizéria ! — sóhajtotta
Báthory Giza. — Pár nappal ezelőtt még
két cselédünk volt, most magunk takarítunk
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Székelyhidy, Marschalko Rózsi és gyermekei
(Vasadi felvétele)

és vendéglőben eszünk, ki tudja meddig, hacsak a Szinliázi Élet olvasói nem küldenék
újévre egy jóravaló szobalányt, vagy szakácsnét.
R hat éves Éviké nem panaszkodik; anynyira el van foglalva a babáival, hogy
rá sem igen érne. Különben pompás szintien v'ap a kislány, az ember szinte azt hinné,
hogy kilenc-tiz éves, olyan nagyszerűen ki
van fejlődve.
Péchy Erzsi kislánya, Jónás Jucika két
hét óta lázas. Megható az a gondossági,
ahogy a művésznő a kislányával bánik; Jucika különben már kilenc éves kisasszony
és nem1 is annyira babák kellenek neki, mint
inkább könyvek. Kapott is belőlük olyan csomót, hogy a Royalbeli két szobához Péchy
Erzsi hamarosan kénytelen lesz egy könyvtárszobát is bérelni.
Innen Forrai Rózsihoz mentem ót, aki a
Király-utcában lakik. R giyermekszobában
nagy zsivajjal fogadott a liárotn Törzs gyerek, amikor azonban kiderült, hogy fényképezés is lesz, a hat éves Éviké nagyon elszontyolodott. Ä világért sem nézett volna
fiele a gépbe, hiába próbálkozott Törzs Jenő

a legdrámaibb kitörésekkel. Végflfl is a fürdő
szobába kellett vinni a kisasszonyt és a
képre csak a két fin kerüüt: a 9 éves Miklós, megj a 8 éves László. Ezek bezzeg nem
félnek semmitől; eleven eszű gyerekek,
akiknek annyira tetszik a papa megf a mama
mestersége, hogy ők maguk is teátrumot
játszanak
egy
kis
miniatür-szinliázban,
amelynek még vasfüggönye is van kar tonpapírból.
Befejezésül a Lipót-körutra rándultam ki
Varsányi Irénhez. Szenzációs eredménnyel
járt ez a látogatásom, valósággal leleplezés
számba megy. Rz elegáns lakásban egy komoly, szemüveges fiatal ember fogadot:,
akiről kiderült, hogy Szécsi Pálnak hivják,
a jövő esztendőben már érettségizni is fog,
mérnökiíék készül és ezenkívül Varsányi
Irénnek a fia. Ä közben hazatért művésznő
mosolyogva igazolta, ezt a hihetetlenül hangzói állítást, aztán a lányát is behívta. Ä kedves Szécsi Terka már szintén nagy kisasszony, a negyedik polgáriba jár és orvosnő akar lenni. Két nagy gyermeke között
pedig fialalon, frissen tett-vett Varsányi

Tarnay Ernő, Oláh Böske és kisleányuk '
iVasadi felvétele)
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Irén, akiről a szomszédos Vígszínházban
esténként mégi azt sem hinné el az ember,
hogy már «húszon» éves.
Vasadi Ottó.

Safát tudósítónk
cikke saját
darabfáról
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hatom rég nem irtam darabról olyan szívesen és boldogan, mint „A bufa ember"
cimüről, mely a Belvárosi Színházban kerül
szinre legközelebb. E darab szerzője tudniillik én vagyok.
<
Kedves szerkesztőm alig öt perce vettem
szíves telefon-parancsodat, hogy Szenes Béla
a Színházi Élet munkatársa folytassak hoszszabb beszélgetést Szenes Béla íróval, első
háromfelvonásos vígjátékáról, öreg és engedelmes munkatársad íme már íróasztala
mellett ül és írja a cikket saját darabjáról,
sietve, mert tudja, hogy m a délután lapzárta és a cikknek addig nyomdában kell
lennie.

Mér jó néhány éve annak, hogy mint dusfürtü, alig tizennyolc éves iró megjelentem a
még nálam is fiatalabb Színházi Élet szerkesztőségében, felvettem az elsfl, heti hatkoronás fizetést, mely összegből névjegyet
nyomattam : „Szenes Béla, a Színházi Élet
belső munkatársa és a szegedi Színházi ÚjMindenekelőtt Szerkesztőm megköszönöm
ság fővárosi levelezője" — mert ez időtájt
kedvességedet, hogy velem íratsz rólam. Tamár utóbbi cim díjmentes viseléséhez is lán meg lehetne csinálni, hogy a napilapok
jogom volt.
is kövessék példádat és ők is velem Íratnák meg a kritikákat — szívesen állok renAzóta dús fürtjeimből bús fürtök lettek,
megöregedtem, idestova huszonhét éves le- delkezésükre, fáradságot nem kiméivé.
szek. Az elmúlt évek alatt sok mindenféle
Mint lelkiismeretes Szerkesztő két feladatot
darabról irtam a Színházi Élet szerkesztői- tűztél elém. Az egyik, hogy ismertessem résznek felszólítására, boldogan és szívesen,
letesen A buta ember cimü a Belvárosi Színmert imádtam a Színházat, mégis elmondházban séinrekerülő vígjátékomat, a másik

Btzilidesz Mária és két gyermeke
(Vasadi felvétele)

Z. Molnár, Báthori Giza és kisleányuk. Éviké
(Vasadi felvétele)
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pedig, hogy számoljak be e színdarab megírásának előzményeiről.
Mint lelkiismeretes szerző, ma — néhány
héttel a bemutató előtt — magáról, a darabról keveset mondhatok, bér nagyon félek
attól, hogy valamelyik más színházi lap riportere megelőz és hamarább irja meg titkaimat, mint jó magam. A darabról talán
annyit, hogy a címben szereplő „buta ember", egy igen derék, jóravaló fiatalember,
ki sokkal okosabb azoknál, akik őt butának
tartják, szóval a buta ember, okos és rokonszenves ember — amit azért kell idejekorán
leszögezni, nehogy jó barátaim elhíreszteljék
a városban, hogy ezt a darabot önmagamról irtam.
A másik kérdésed ,.a színdarab megírásának előzményei" iránt érdeklődik, vagyis azt
firtatja, hogy a szerzőn kivül kit terhel még
a felelősség a darabért ?
Kit terhel ezért a darabért a felelősség?
Véleményem szerint nem elég megállapítani, hogy dr. Bárdos Artúr — ki jóformán
jelenetről jelenetre figyelemmel és szeretettel
kisérte a darabot, melynek folytatására lankadt és kedvetlen napokon ő biztatott, —
nem elég megállapítani, hogy ő, direktorom
a közvetlen felbujtó, hanem le kell szögezni,
hogy bűnrészesek mindazok, akik irói pályámon szeretetükkel, jóságukkal, tanácsaikkal és jóakarattal támogattak.
Szeretném megköszönni Lázár Ödönnek,
hogy a tizennyolc éves Szenes Bélát mindig beengedte a színházi főpróbákra, Osváth
Ernőnek, hogy csakúgy, mint tiz év előtt, ma
is segit hasznos szavaival, a drága jó Blahánénak, hogy nyári délutánonkint annyi
szépet mesélt színházról, művészetről Balatonfüreden. (Méltóságos Asszonyom darabom
egyik felvonása Füreden, a Balaton partján
játszódik.)
_
Még gyerek voltam, mikor Beöthy László
darabot fordíttatott velem és a jó Aczél
bácsi beültetett az Uj Hirek szerkesztőségébe.
Purjesz Lajos épp olyan jó volt hozzám a
Világnál, mint szegény Braun Sándor A Napnál — itt mér színházi rovatot vezettem —
bár Hajdú Miklós nagyon szorított a humor
felé — ő is felelős azért, hogy idáig jutottam.
A Naptól a Magyarországhoz kerültem, hol
nem kisebb íróknak, mint Heltai Jenőnek és
Molnár Ferencnek élvezhettem jóságát, majd
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Lenkey Gusztáv megnyitotta előttem a Pesti
Hírlapnak hasábjait — amint látható huszonhét évemhez képest elég viharos mult vqgi
mögöttem.
A felsorolt lapokon kívül hosszabb ideig
munkatársa voltam az Az Újságnak, a Borsszem Jankónak, szerkesztője a Szamár és
Április cimü vicclapoknak, főmunkatársa a
korán elhunyt Figarónak, melynek szerkesztője Radnóti József azt állítja, hogy ő fedezett fel engem — álljon tehát ő is itt a bűnrészesek között anélkül, hogy megnevezném
azt az illetlen lapot, melynek szerkesztőségében mint romlatlan ifjú találkoztam vele,
már nem egészen romlatlan idősebb úrral.
Külön cikket kellene irnom a Színházi
Életről és Incze Sándorról, ki olyan jó barátom, hogy tiz éves ismeretségünk folyamán
soha egyetlen elitélő szót sem mondott rólam. Hogy ehhez a szép szokásához a jövőben is hü maradhasson, alighogy megtudta, hogy darabom bemutatója küszöbön
áll — elutazott Amerikába.
Iskoláskönyvekben sincs szebb példája az
igaz barátságnak.

Törzs Jenő, Forray Rózsi és gyermekeik
(Vasadi felvétele,»
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Amerikai színházak
Európában
A dollár rendkívül magas árfolyama
szinte csábítja az amerikai vállalkozókat,
hogy pénzüket európarvállalatokba fektessék. Ez a megállapítás különösen áll
a színházi vállalkozókra, akik az utóbbi
hónapokban megvásárolják a legértékes e b b színházi és varieté üzemeket. Ben
Blumenthal berlini és budapesti színházvásárlásai ismeretesek, s most legújabban a világhírű Pitrot-Seguin
csoport
keres európai alapítási lehetőségeket.
Nagyon természetes, hogy ezeket a terveket máris siker koronázza. Richard
Pitrot, a nemzetközi színházi életnek,
vagyis varietének egyik legismertebb
alakja. Hihetetlenül agilis, rendkívül merész koncepciójú é s fáradhatatlan munkakedvü ember. A z artisták világában
a „globetrotter" néven ismerik ezt a
nagyképességü spanyolt, akinek egy egész
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„varieté-lánc" van a kezében. Az egyesült államokban, Havanában, Braziliában, több mint negyven
színháza
és
varietéje
van a vállalatnak, amelynek
pénzembere a z Amerikában jól ismert
multi-milliomos, a hires Carlos Seguin.
Ez a vállalat nyújtogatja most messze
elérő csápjait Európa nagy városai felé.
A közelmúlt napokban megalapították
első európai vállalatukat
Amsterdamban,
de a vállalat exponensei tárgyalásokat
folytatnak Berlinben, Hamburgban, Párisban, Brüsselben, Kölnben, Prágában
és a Balkán nagyobb városaiban is é s
talán csak napok kérdése, hogy ezekben
a városokban a z uj amerikai alapitások
tárgyalásai befejezést nyerjenek.
A Színházi Élet tudósitója két hónappal ezelőtt Berlinben beszélt a társaság
európai főmegbizottjával, aki annak idején megemlítette, hogy valószínűleg
Budapesten és Bécsben is meg fogják kísérelni uj, nagy varieté-színházak
létesítését. Néhány nappal ezelőtt jött az értesítés, hogy Richárd Pitrot, aki most fejezi
be Rio de Janeiroban a hat millió dollár
költséggel épített Lunapaik megnyitási
munkáit, december végén, vagy január
elején Európába érkezik é s január folyamán
Budapestre
is eljön, azzal a
szándékkal,
hogy egy nagy
varieté-színházát fog itt létesíteni. A színház részére
alkalmas telket már kiszemelték é s egyáltalában nincs kizárva, hogy az amerikai
nagy tőkével é s a z ott megszokott építési tempóval létesítendő uj színház már
a jövő é v őszén meg fog nyilni.

ÉRDEKES

Varsányi Irén és gyermekei
(Vasadi felvétele)

Hogy a Búcsúkeringő
Milyen érdekes d a r a b
Abból is látszik,
Hogy D'Arrigo olasz fiu
És egy orosz tisztet
Magyarul játszik.
BUFFll
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Tt. Gyenge:

Anna

Ez a név, amely a cikk élén áll, egy
nagy amerikai énekesnő neve. A Metropolitan Opera-House a világ legnagyobb
operaháza, ennek énekesnője most R.
Gyenge Anna.
Az amerikai énekesnő, mint nevéből
látszik, magyar nő. És vannak, akik ezt
a magyar nevet nem most hallják először. Évekkel ezelőtt magyar szinlapon
szerepelt : a Király Szinház szinlapján.
A János vitézt játszották akkor é s a
színháznak egy szép napon nem volt
Iluskája. Beöthy László abban a s z e rencsés helyzetben van,
hogy mikor
alkalma
akad egy ifjú tehetségnek véletlenül alkalmat
adni, n e m kell messze
fáradnia: az édesanyja
az illusztris Rákosi Szidi
szinésziskolájához, ahol
mindig van felfedezésre
érdemes ifjú tehetség,
így volt ezúttal is: a z
lluskát eljátszotta egy
igen fiatal Rákosi növendék, névszerint Gyenge
Anna. Nagyon kedves
volt, nagyon tehetséges
volt é s főleg nagyon
s z é p volt. Szép, sudár,
délceg, magas lány volt,
csillogó s z e m ű barna
bakfis,
mindenkinek
megakadt a s z e m e rajta. Különösen megakadt
egy Rosner Dezső nevü
ismert é s kitűnő pénzembernek.
Annyira
megnézte, hogy kivitorlázott vele Amerikába
és ott féleségül vette.
Ezzel a szép Annus
magyar szinpadi karrierje befejeződött. Néhány

évig szünetelt, született egy kis fia, a z
ura pedig amerikai tempóban látott
neki a vagyonszerzésnek. Lassan ment,
de végre sikerült. Rosnernek most már
milliói vannak, még pedig dollárban,
autót tart a feleségének. Gyenge Annusnak most már megvolt az ideje hozzá,
hogy visszatérjen abbahagyott szinitanulmányaihoz. D e most már nagyobb
alapon é s nagyobb perspektívával. Szakértők meghallgatták a hangját é s bámulva konstatálták, hogy világraszóló
szopránanyag, a legszebb a z úgynevezett lirico spinto fajából, óriási érték
rejlik benne. A hajdani kis Rákosi-

R. Gyenge Anna

(Amerikai felv.)
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növendék tehát nekiállt tanulni. Elsősorban énekelni, aztán nyelveket. A
Metropolitan Opera-Houseban ugyanis
bajos magyarul énekelni. Tanult tehát
olaszul, franciául, mert angolul már megtanult addig a maga new-yorki társaságában.
Tanult és tanult és tanult, autón rohant egyik professzortól a másikhoz,
éjet és napot összetett, mint mondani
szokás. És az eredmény nem is maradt
el. A Métropolitain igazgatóságánál meghallgatták és szerződtették. Ugy hangzik, mint egy népmese : a kis pesti növendék kiment Amerikába, jelentkezett
a l v i l á g első operaházánál, szerződtették
é s most Cariíso partnere lesz. Először

Kökény Ilona
az „Andrássy-uti Szinház" művésznője
(Angelo fotografia)

SZOKOLAY OLY
az Operaház balettjének egyik legtehetségesebb tagja, aki fa mult héten a Prometheusban táncolt nagy sikerrel. A kitűnő
táncosnőt most egyik bécsi filmgyár szerződtette egy film főszerepének eljátszására.

a Faust Margitjában fog fellépni, aztán
jön a többi szerep.
Gyenge Annus gyakran ir levelet Lenkeffy Icának, aki a szinésziskolában a
legjobb barátnője volt. írja, hogy milyen diadalmasan sikerült megcsinálnia
a dolgát. De egy kicsit home
sick,
vagyis beteg a honvágytól. Lehet, hogy
hazajön egy kicsit Budapestre szétnézni, mert az urának kedve volna valami jó pesti vállalatba egy pár milliót
belefektetni.
Akkor aztán meglátjuk,
hogy néz ki a Metropolitán egy szoprán-primadonnája. Előlegül erre a látványra egy new-yorki képet máris kaptunk tőle. Éppen olyan, mint a kis
Rákosi-növendék volt. Csak az ékszerei mások.
Tudja Bécs, Berlin, London, Páris,
Hogy milyen hires a 'magyar liszt,
Olyan hires a Molnár is.
SZENES EMBER
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As „JilarcosoR
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Gyula egy böics, kedves professzor szerepében hallatja nemes beszélő művé— Szerző a darabjáról
—
szetét. Egy miniszteri titkárt Szőke SánIrta : BALÁZS
SÁNDOR
dor, e g y öreg inast Fehér Ö. László
játszik pompásan.
Negyed tizenegy. Hideg van ! — ezzel
A darab még nyers, Csathó még sokköszönt b e mindenki a Nemzetiben a
szor
közbeszól, egy-egy jelenetet újra
kulisszák közé. Bent a színpadon mér
d e mikor a próbának ugy két
lejátszat,
ott van a kitűnő és fáradhatatlan rendező,
óra
felé
vége
van, a szerző nem szíveCsathó Kálmán és kihallatszik a hangja,
sen
indul
haza
a sötét nézőtérről, ahol
ahogy dirigál : i d e e g y szék, o d a a
három
órán
keresztül
hallgatta szép nők
kályha, a z asztalra teritő, a kredencbe
és
komoly
férfiak
szájából
a neki oly
c s é s z e — aztán csend, kezdődik a próba.
ismerős szavakat. Mégis — menni kell,
A színpadon felcsendül Fáy Szeréna
a szinpad elsötétül a sugó előbújik é s
hangja é s mintha e z a meleg hang a z
topog hidegre fagyott lábával, mindenki
egész színházat átmelegítené. Már nem
búcsúzik, boldog ünnepeket kiván s a
érezzük ugy a hideget. Rózsahegyi
Kálszerző, amig a konflis lassan kocog vele,
mán, aki egy kedves, öreg lumpot ad,
ugy érzi, hogy nyugodtan nézhet darabja
s akinek minden szava, minden gesze l ő a d á s a elé.
tusa derűt hint szét. Mint valami csodálatos cukorszóróból, ugy hull belőle a
kedély é s humor é d e s cukra. Ujabb
szereplő lép be, N. Tasnády
Ilona, a
darab egyik hősnője. Csupa kedvesség,
szelídség, női báj. Amikor mosolyog,
fehér fogai kivillannak ajkai közül é s
most is mosolyra kényszerit, de a drámai
kitörésben hangja magasra csap é s
szivbe markol. Gyönyörűen tud sírni.
Belép Abonyi Géza, aki művészetének
gazdag skálájáról tesz ujabb bizonyságot.
Egy mérnököt ad, aki kissé félszeg, d e
nagyon szerelmes. A félszeget é s szerelmest egyaránt mesterien játssza. A
tulajdonképpeni főhőst Mihályfi
Béla
adja. Fiatalember, de igazi férfias jelenség, ur, é s mély, nemes ércü hangja,
mint a harangzugás, betölti a színházat.
Ez a z első igazi nagy szerepe — azt
hisszük, nagy meglepetés lesz. K. Hegyesi
Mari egy idősebb kellemetlen nőszemély
szerepéből a legkitűnőbb figurát alkotja.
Csupa természetesség é s humor. Jön
Bayor Gizi. A második felvonásban
majdnem mindig a szinen van és művészete, frissesége egyaránt ragyögó. Ahogy
mozog, beszél, hallgat — minden a z
Halász Ica
egyéniség bűvös varázsával hat. Bartos
a „Kisfaludy Szinház" művésznője

TÏÏ
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PestneK:

az a leheletszerű mozgás, arisztokratikus beszédmodor, ugyanaz a benső forróság, a mosolyoknak ugyanaz a kedves kertje, amilyen
Hónapok izgatott várakozása előzte meg a
régen volt - vagy talán mindezek még töVárosi Színház bemutató előadását. Nem- kéletesebben, még nemesebben. Ez a darab
csak a publikum, de mindenki, akinek ma
kiváló alkalmat nyújt a művésznőnek, hogy
Budapesten színházhoz, csak valami kis •mindezeket a nagyszerű művészi tulajdonköze is van, soha nem tapasztalt érdeklőságait ezer színben pompázva ragyogtatdéssel fordult a Bucsukeringő premierje felé, hassa. Senki a világon így rá nem született
nemcsak azért, mert mint darab is a lehető
erre a szerepre — valósággal lényéből fakad
legjobb ajánlólevelekkel jött hozzánk, hanem
nemcsak az, amit csinál, hanem az isi ami
azért, mert színészi szempontból a szerepkörülötte történik. Nem kell neki alakítania
osztás valósággal színházi csemege. Ebben
sem a hercegnőt, mert lelkében az, vagy ina darabban lépett újból régi pub.ikuma elé kább hercegnőbb a hercegnőknél is. RészlePetráss Sári, a külföldről hazatért primatezni nem is lehet művészetét, mert ugy
donna, akinek egyéniségét, alakításait a
összetartozik annak minden jellegzetes vohosszú távollét alatt sem tudta elfelejteni a
nása, mint egy gyönyörű kép szinei. Elragamagyar közönség. Még ma is mindenkinek
dóan kecses táncaj, üvegcsengésű hangja,
a fülébe cseng bájos Lucy-je, amelyben
széles színészi skálája, mind megannyi pilegyik legjelentékenyebb sikerét aratta, emlérei annak az univerzális sikernek, amelyet
lékezzünk a Lengyelvér-beli nagyszerű alaa művésznő a legelőkelőbb világvárosi színkítására, a Tiszavirág grófnéjára és kívánpadokról magával hozott és amelyet itt most
csian várta mindenki : vájjon milyen lett
a publikum elragadtatással igyekezett maPetráss Sári a sok nagy külföldi siker után?
gáévá tenni. Ilyen szeretetteljes fogadtatásért
Mindjárt meg kell mondanunk : nem ve- valóban érdemes volt hazajönni és a Városi
Színház igazgatósága sem cselekedhetett
szítettünk el belőle semmit. Ugyanaz a szubro-,
tilis finomság, ugyanaz a hajlékony nőiesség. konszenvesebb dolgot, minthogy Petráss Sárit
árit 1
adta a publikumnak — mintegy újévi ajándékul.

a

BucsuKeringö

Bartos Olga és partnere
Apollo Theater (Wien) ; Mágnás Miska

A másik színészi érdekessége az előadásnak : D'Arrigo Kornél a bonvivánt szerepben. Ennél külöm'o színészt a szerep számára keresve sem lehetett volna találni.
Testére szabott szerep ez D'Arrigonak. Férfi,
aki szembeszáll mindennel és mindenkivel.
Imponáló erővel és mindamellett valami különös és keresetlen előkelőséggel, hajékonysággal játszotta D'Arrigo a nehéz és kényes
szerepet. Olyan bonvivánt, aki mint drámai
színész is megállja helyét, még a legnehezebb körülmények között is. A két vezető
szerep mellett is egyéniségének kimagasló
alakjával; művészi márkájával, eléggé nem
méltatható képességével az előadás egyik
középpontjában állott Pálmay Ilka. Bámulatos üdeség, mozgékonyság, szinte szubrettes
temperamentum ütköztek ki ez özvegy, sok
leányos grófné alakjából. Ugy táncolt, mintha
ma is valamelyik régi népszínházi szerepét
játszaná. A lányai hamarébb kifáradtak az
ismétlésekben, mint ő maga. Ez a négy kis
fruska is pompás garnitúra volt így együtt.
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Egyik kedvesebb, béjosabb, tehetségesebb,
mint a másik. Takács Klárit a Vigszinházból
hozták — táncos szerepet játszott az Ocskay
Brigadéros kis Tisza Jutkája és mindenkit
elragadott. Betegh Bäby, Eszterházy Ágnes,
Farbaky
Ella, mindhárman olyan szépek,
tehetségesek, hogy büszke lehet rájuk a
színpadi, meg az igazi mamájuk is. A táncos komikus szerepet a kitűnő Sziklai Jóska
játszatta. Ennek az intelligens színésznek
minden alakítása ujabb és ujabb bizonyítéka
tehetségének. Soha sem esik vissza a sablonba, mindig uj alakot hoz, uj ötleteket és
főképpen uj és nagyszerű táncokat. Az egész
előadás összes iáncszámait ő tanította be, ezért
külön elismerés illeti. Ismét szenzációja az előadásnak Halmay
Tibor
egy fiatal gróf szerepében.
Csupa vidámság, tüz, jókedv, ha a színpadra lép,
egészen biztos, hogy ő a
jövő táncoskomikusa. Sikk
Rezső egy nagyon kényes
és nehéz szerepben legelsőrangu színészi alakítást produkált. Szintén a
Vigszinházból hozták át
Zátony Kálmánt, a darab
egyik nagyon
exponált
szerepére. Csak a harmadik felvonásban játszik,
de ott aztán uralja is az
egész cselekményt. Igazi
ur. Igen sok közvetlen kedélyességgel, könnyedséggel formálja az alakot,
Solymossy
Sándor
egy
epizódszerepben igen tehetséges alakítást produkált.
Külön kell szólnunk a
rendezésről, amelynél jobbat keveset produkált az
operettszinpad. Káprázatos tömegjelenetek, csodaszép díszletek, hangulatok, szinek vonulnak a
néző
elé,
művészien
szemkápráztató
öltözékben, Csupa emelkedett

stílus, minden csupa finomság és előkelőség. Ferenczy Frigyes aprólékosan gondos
rendezői munkáját önmagában is jelentékeny
művészi eredmény koronázza.
Strausz gyönyörűen csengő-bongó melódiáit Stephanidesz
Károly megértő művészettel interpretálta a zenekar élén.
És minden elismerés Harsányi Zsolté, aki
nemcsak fordította az opereítet, de írói egyéniségének és költészetének minden pompájával feldíszítette. A siker nagyrésze Harsányi
Zsolté. A versei csengenek. Nemcsak énekelni,
de szavalni is lehetne őket. Ez a legtöbb dicséret, amit operettversről lehet mondani.

SOMOGYI NUSI
Sebestyén Géza társulatának a Király Színházban tartott elő
adásán ismét nagy sikerrel játszotta a „Tul a nagy Krivánon*
fő női s z e r e p é t

(Aigelo fotografia)
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Megfőttem, berulsKoltam,
válaszolok
Kedves Szenes ember !
Olyan szürkén és feltűnés nélkül szerettem
volna visszaülni az elhagyott Íróasztalhoz,
mint' ahogy elmentem. De a szerkesztő ur
lelkemre kötötte, hogy konferádát irjak magamról, amit én — és ez köztünk legyen
mondva — határozottan Ízléstelen dolognak
tartok. Mert vagy meglátszik majd a lapon,
hogy visszajöttem s akkor ez a konferánsz
fölösleges volt, vagy nem látszik meg s akkor hiábavaló munkát végeztem.
De ha a szerkesztő mindenáron ragaszkodik hozzá, nem bánom, válaszolni fogok
magának arra a kedves kis levélre, amit a
Színházi Élet egyik néhány héttel ezelőtt
megjelent számában hozzám intézett. Hét
bizony a Színházi Élet akkor még nem volt
ilyen bonyolult mechanizmus, mint máma.
Még az asztal is, amelyhez most visszatérek,
csak képletes értelemben volt meg, mert valójában ott irtam, ahol éppen rámjött és a
szerkesztőséget csak szombat este kultiváltam, amikor Inczét a heti fizetés miatt formális blokád alá helyeztem. A német tengeralattjárók a háborúban nem végeztek
olyan alapos munkát, mint én. A derék
Sebestyént, biciklis gyorscirkálónkat, aki
pénzrakományokkal tért vissza, még a kapu
előtt megtorpedóztam s a pénzt elsülyesztettem. A sülyesztésben rendkívüli technikára
tettem szert.
És milyen szépen megvoltunk együtt mi
régiek. Először is soha nem voltunk együtt.
Ha maga ott volt, én hiányoztam. Ha mi
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kelten összetalálkoztunk, Inczének veszett
nyoma, a rovatvezetőket csak névről ismertem s egyszer borzasztóan meg voltam lepve,
amikor a kávéházban bemutatkozott egy ur
azzal a szemtelen pretencióval, hogy ő nekem két éve munkatársam a Színházi Életnél. Kiderült, hogy neki volt igaza. Hanem
azért, h a mi nem is voltunk ott, beszéltek
helyettünk a kéziratok. A kötelességtudás és
a lap szeretete, mint egy könyörtelen hidralikus sajtó, kipréselt belőlünk minden jót és
szépet és én határozottan kedvesen tudtam
irni a Színházi Életbe akkor is, amikor
másutt a rosszkedv és a fáradság napszámos-munkát hozott ki belőlem. Honnét van,
hogy én nem ismertem senkit a színháznál
és mégis mindent tudtam ? Talán azért, mert
Sebestyén azokban az időkben minden hallgatót lecsavart idegen telefonokról, hogy elhozza a Színházi Életnek. Sebestyén, aki
nyilvánvalóan nem ismerte Molnár Ferenc
Liliom-elméletét, kiokoskodta, hogy mindenki
a maga módján kedveskedik annak a szeretett gyermeknek, akit ugy hivtak, hogy
Színházi Élet. Mert akkor még nem voltunk
vállalat és Inczével akkor még nem kellett
kábelen érintkezni, hanem igenis, kiszedték
Inczének a k. beleit, ha nem tudott fizetni.
Lehet, hogy lncze nem szívesen emlekszik
vissza ezekre az időkre, én igen. Hiszen a
Színházi Élet akkori és mai élete között hat
éves szakadék fekszik s én még a túlsó parton vagyok. M g nem ismerem az uj mechanizmust, nem ismerem az uj embereket, csak
azt tudom, ami régen volt s csak azokat ismerem, akikkel együtt dolgoztam : magát,
Sebestyént és . . . Ilonka kisasszonyt, akit
talán nem is szabadna emlitenem, mert ő
menyasszony s ha a vőlegény ur megtudja,
hogy ő is régi, esetleg visszamegy a házasság. Az én lelkiismeretemen ne száradjon a
dolog. Ilonka kisasszony nyugodt lehet, a
vőlegény sohasem fogja megtudni, hogy az
ő mennyasszonya volt az, akit én annak
idején Angyalkának neveztem. Angyalka,
Szenes Ember, Sebestyén legyetek üdvöz, s
ti többiek, ti ujak szintén, ha mér egyszer itt
vagytok. Meg fogjátok látni, hogy végeredményben mégse vagyok konzervatív ember,
mint ahogy gyorsan beletörődtem abba is,
hogy a régi husz korona előleg helyett Lukács
szerkesztő ur kétezer koronát nyomott a
kezembe.
Kálmán Jenő.
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Jegyssetelt
a „Hattyú"-ról

A Hattyú
egyik
előadásán
lottam ezt a hat-tyüt.

A „Hattyú"
szinhatásairól
még
nem irtak. A premieren két színpadi
szerző arcát figyeltem. Az egyik —
a felzúgó tapsra — uó'rös lett a dühtől, a másik elsárgult az irigységtől.

A Molnár-darab
szereplői
jórészt
fenséges urak és fenséges
asszonyok.
Szerémi egy lakájt játszik, de ő is
fenséges.. .

*

*

Végül egy találós
Kétszer már láttam,
A főpróbán, egy rosszakaratú fiatalember, az első jeleneteknél
Kangosan köhécselt. Öt perc
múlva már mosolygott. Negyed óra múlva, már tátott szájjal
hallgatta a felvonás
záró nagy
jelenetet.
A második
felvonásban már a könnyeit
törülgette. A köhögő
ember átalakult könynyező
emberré.

hal-

kérdés. Mi az:
de
harmadszor
SZENES

EMBER

Egy régi
színházi
versem, mely ma aktuálisabb,
mint valaha :
Annak a
a rabja:
Mennyit

gondolatnak
[vagyok
érhetazegész
[Molnár

mikor már
ennyit ér egy-egy
[darabja.
Tyű!
de gyönyörű
díszlet
Tyű!
ez a Varsányi!
Tyű!
de jót nevettem.
Tyű!
ez a Varsányi!
Tyű!
de izgatott
vagyok.
Tyű, —
egy zsebkendőt telesírtam :

S. DARVAS LUJZA
január 5-én lesz hangversenye a Zeneakadémián. A tehetséges
fiatal művésznő, mint az Akadémia ösztöndíjas növendéke
művészi oklevelet kapott és Szendy mesteriskoláját végezte.
(Angelo fotografia)
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ves Gyafit. Maga pedig
kevesebb
betegséget
újságoljon.
— De egyet még el kell mondanom. Csakhogy
ez már
derűsebb.
Mály Gerőről van szó, akit valami
apróbb
betegséggel
szanatóriumba
küldtek. Ment is szívesen, csak egyei
nélkülözött: a rendes ebédutáni
kávéházi kártyapartiját.
Annyira
nélkülözte, hogy mindjárt első nap ebéd
után elszökött
a kávéházba,
lejátINTIM PISTA, hogy mi van a rég szotta a pártit és visszaszökött
a
nem látott kedves Gyárfással ?
szanatóriumba.
Ez a siker ugy fel— Nem újságolhatok jót róla, saj- lelkesítette, hogy azóta minden áldott
nos. Már a biztos javulás utján volt nap kiszökik és visszaszökik
fekete
hosszú betegsége után és most vá- kávé idején.
ratlanul ismét annyira
rosszabbul
— Mi újság a színházaknál ?
lett, hogy be kellett vinni Bálint pro— Mindenütt siker van és ilyenfesszor klinikájára. Remélhetőleg ezt
a rossz fordulatot is ki fogja heverni, kor nem szokott újság lenni. A Bela Georges Danahogy eddigi hosszú
betegségét is városi Színházban
din
zár
ki
jóidőre
további
újságot.
győzte szervezettel.
A felesége álnagylandóan mellette van és önfeláldo- Bárdos Artúr, aki az előadást
szerűen
rendezte,
büszkébb,
mint
zóan ápolja.
valaha,
még
pedig
teljes
joggal.
A
— Nagyon sajnáljuk szegény, kedVárosi Színházban
Petrás Sári neve
hosszú, hosszú hetekre táblás házat
jelent,
a Vígszínházban
pedig a
Hattyú jegyeiért folyik olyan csata a
pénztárnál,
ami még
Molnár-daraboknál sem fordult elő soha.
— És mit csinál a legifjabb színház, a Renaissance'?
— Várja, mikor lesz a
színházi
záróra
éjfélig kitolva, hogy
akkor
Liptai Imre uj darabjával,
Góthék
fellépésével megkezdhesse
előadásait.
Most, hogy a színházi záróra
tizenegyig tolódott ki, a színház
nyert
egy órát és ezt arra használja fel,
hogy az utolsó filmelőadáshoz
egy
pár igen előkelő számot
adjon a
közönség szórakoztatására.
Harsányi
Zsolt, az igazgató, elhatározta,
hogy
e számok között tíz naponként
egyegy olyan tehetséges
költőt fog bemutatni a közönségnek,
aki a ma
púpirhiányos
és zavaros
irodaim
viszonyok miatt eddig nem juthatotszóhoz. Egész sor rendkívül
tehetséi
ges fiatal költő van a
tarsolyában.
Altmayer István
operatőr, a „Színházi Élet" fényképésze, aki
— Hol volt Karácsonykor ?
o „Judés fiai" cimü film felvételeit készttette
— Száz helyen. Mindenütt
nagy-
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szerűen éreztem magam, de végül
is a New-Yorkban
kötöttem ki, ahol
Tarján Vili vacsorára látta vendégül
az irodalmi élet agglegényeit.
Ez
volt Bohémiában
az
„agglegények
karácsonya."
Mondhatom,
az agglegények olyan jól mulattak,
hogy
semmi hiányát
nem érezték a házasság
intézményének.
- É s hol lesz Szilveszterkor ?
— Száz
helyen.
— És hol fog végül kikötni ?
— Két helyen : a Fészekben és az
Otthonban. A Fészek kabarét rendez,
aztán cigánymuzsikával
táncot, az
Otthon pedig nagy szoarét, ahol a
meghívott
művészek
csak ugy kedélyesen,
a vacsoraasztal
mellett fognak
előadni.
— Mondjon valami
pletykát. Igaz, hogy a
hires primadonna
és
a hires
bankember
szakítottak ?
— Már ki is békültek megint.
— Házasság,
válás?
— Házasság,
az
készülődik
egyik
színházunk
vidékén.
A színház
egy ifjú
művésznője
fog feleségül menni — nem
ahhoz,
akire
mindenki gondolt
volna.
Kezüket
csókolom.
—Hova siet megint?
— Bucsukeringő-jegyeket szerezni az ismerőseimnek.
A viszontlátásra.
Az állam sorsát rossz
komédiások
Intézik gyakran a való
világban,
Igaz művészek csak a
színpadon
Festett világ deszkáin
játszanak.
Ábrányi^Emil

" SZÍNÉSZ ÉS RAJZOLÓ
találkoznak a New-York kávéházban Szentiványi
Kálmán a volt Madách S?inház
színésze és Pán a tehetséséges rajzoló. Régi jóbarátok
mindaketten, roppant megörülnek egymásnak.
— Hogy vagy, hogy vagy? — lelkendezik a kis Pán. — Még mindig színészkedsz
Kálmán.
— Szinészkedek, szinészkedek. Hát te mit
csinálsz ?
— Én festegetek.
Szentiványi megelégedetten bólint, aztán
helyeselve teszi hozzá :
— Helyes. Művészetből ugy sem lehet ma
megélni 1

HEDVIG KÁLMÁN
a december 27-iki operaházi díszelőadás ügyvezető rendezője
aki feladatát kitűnő eredménnyel oldotta meg.

*
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A naiva is legyen
járjon a mennyben,
földi dolgok !

Tekintet nélkül rangra, névre,
mindenkinek sok szerencsét
újévre !
De ölében az újévi láznak,
legkivált sok jót kívánók
a színháznak !
Oly szürke s hideg e világ —
egyetlen vágyam és reményem:
a szuffiták . . .
Elsőnek jő a primadonna :
legyen sok zsír a
kamrájában,
vagy ezer tonna !
Utána jő a bonvivános:
megérdemli, legyen az útja
virágos

boldog,
ne zauarj'dfej

De mégis, mindeneknél
szivem a kóristákért
dobban.

jobban,

Ok álldogálnak szürke
az ő szivükben mindig
és mindig baj van.

rajban,
bánat

,
1

Csak kántálnak és sosem ülnek,
mindig parancsszóra jajongnak
és örülnek . . .
Övék a Dráma s náluk jobban
nem játszik senki, se prózában,
se
jambusokban!
Ok mindent tudnak, mindent látnak,
mélyén a véres, könnyes, kinos
tragédiáknak . . .
Szilárdan

állnak,

én áz ő fejükre
babérkoszorúm !

vigan vagy
szomorún,
helyezem

SOMLYÓ

ZOLTÁN

TTH
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Falusi Kislány "Pesten
Uj szerepkörben lesz alkalma megismerni legközelebb a publikumnak Hollay
Camillát, a kitűnő filmdivát. A Falusi kislány Pesten cimü életképben olyan szerepet kapott, melyben tehetségének eddig ismeretlen skálája bontakoznak ki. Maga a
daiab ts egészen különleges. Teli van ötlettel s kedves romantikával, a levegője,
a miliője, az alakjai ennek a darabnak tözsgyökeresen magyar. Bizonyára nagy sikere
lesz külföldön is, a hire ha eljut nagy szolgálatot tesz a nemzeti kulturának.
Az ötfelvonásos filmben hálás szerephez
jutót'ak: Tanay, André Leon, Horváth Zoltán, a két Zilahy és Clara §ims.
Hollay Camillának ezen a filmen kivül
még egy filmje került ki a napokban. Ez
a Leblanc regényből filmre irt «Szürke rciliás hölgy», úgynevezett kalandor, film.
Csupa izgalom, érdekesség, megkapó fordulatok, pompás trükkök soiozata az egész

film. A fő női szereplön Hollay Camillán kivül, Lukács Pál, szenzációs kettős szerepet
játszik ebiben a diarabban, de kivüle jelentős
szerepekhez jutottak Kürthy József, Vendrey,
Horváth,
Mindkét
filmet
Deésy
A l f r é d rendezte, annyi nagysikerű, pompás
filmi kitűnő rendezője. Deésy Alfréd tudvalevőleg! egy éve már önálló vállalkozásban
készit filmeket. Eddigi már négy filmet mutatlak be, ezeknek a filmeknek karrierjét
jellemzi, hogy a külföld minden jelentősebb1 filmpiacán sikerült azokat elhelyezni.
A két filmnek sajtóbemutatója január negyedikén és ötödikén délélőtt fél tizenegy
órákor lesz a Renaissance SzinliázbanA Deésy filmek nagyszerű fotográfiáit
Arany Ferenc, egyik legjelesebb operatőrünk
készítette. A forgalomba hozatalt pedig az
Egyetértés filmvállalat végzi. Külön érdekessége lesz ezeknek a bemutatóknak, hogy
a bemutatás napján a filmek főszereplői
kabaré előadással is fogják szóraköztatni
a közönséget.

Hollay Camilla, a „Falusi kislány Pesten" cimü filmen
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Ax. első angol
Budapesíen

ÉLET

film

Apolló, mely mindig kivételes attrakciókban
részesiti publikumát, szerezte meg a «Lady
Mary» cimü angol filmet, melyet január
A filmgyártás az utóbbi évtized alatt
3-án be is mutat publikumának. Rendkívül
olyan óriási fellendülésre tett szert, hogy
érdekelni fogja a közönsélgat ez a film1, már
n a már úgyszólván a világ minden részében
csak különlegességénél fogva és mert elejégyéitanak filmeket. Kivétel ez alól mindeztől végig sport miliőben játszódik le. A daideig csupán Anglia volt, ahol mindössze egy
rab cselekménye izgalmas, érdekfeszítő. Egy
éve készítenek filmeket, nem azért, mintha
magas állású sportférfiu küzdelmeit mutatja
az angol nép nem lelkesedne épp arinyira a
be, aki egy kalandor házaspár ellen, akik
filmekért, mint a francia, német, vagy matönkre akarják őt tenni, v*eszi fel a küzdelgyar, hanem, mert mindezidéig lehetetlen
met és végül is óriási erőfeszítések után
volt. flz a bizonyos köd, amelyi rajta fekszik
legyőzi ellenfeleit. A darabban a_ néző egy
Anglián, megakadályozta mindezideig a fölbox-metsch lefolyását is végig nézi. A
vételeket. Az angoloknak — fájó szívvel bér
metscli minden részletében oly izgalmas,
— d e le kellett mondaniok arról, hogy táhogy ahhoz hasonlót aligha látott még a
jaikat, szokásaikat, kulturális fejlődésükfőváros publikuma. M é g egy nagyszerű branek sok mindén mozzanatát szerte világgá
vúr van a filmben, mely bizonyára közbeszéd
repítse, a mindennél hathatósabb 1 és fürgébb
tárgya is lesz. Öt helyen játszódik le —
hirnök: a film. A kinematográfia gyors feja daiafo egyik részletében — a cselekmény s
lődése most már lehetővé tette az angoloka publikum mind' az öt szinti és a benne szenak is a filmgyáríáít. A felvevő gép ma
replő és cselekvő alakokat egyszerre látja.
már le tudja küzdeni a londoni sürü ködöt
Ez a fotográfiái bravúr a film sajtóbemu'ais. Már vannak angol filmek, sőt Budapestre
tóján is tapsot aratott.
is megérkezett az első angol film. A Royal

Júdás fiai
A3 üxlet üxleí

Igalits Sandy
a „Júdás fiai" cimü Corvin-filmen

Két nagy koncepciójú
filmet mutat be január elsején a Mozgókép Otthon.
Az egyik Corvin film cime
Júdás fiai, hat felvonásos,
fantasztikus filmjáték. Romantikus, szerelmi játék,
teli csodaszép plenairekkel, cselekményében, felépítésében újszerű, érdekes. A két fő női szerepet
Igalits Sandy és Mafeay
Margit, a két tökéletes
szépségű filmdiva játssza,'
de hálás szerepekhez jutottak a darabban Törzs,
Z. Molnár, Fenyvesi, Zátony, Réthey, Bartos. A
filmet ifj. Uher Ödön rendezte és AItmayer István
fotografálta.
Az üzletüzlet cimüamerikai filmet — a főszerepben Bert Lyttel — is műsorára tűzi ugyanakkor a
Mozgókép Otthon. A legjobb amerikai képek közt
is meglepetés lesz ez a
kép bravúros trükkjeivel,
érdekes süjetjével és brilliáns megjátszásával.
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Öreg

sginésxek
Karácsonya

Hat évvel ezelőtt történt egy decemberi
délutánon, hogy a New-Yorkban színészek
asztalánál igy szólt Sarkadi Aladár:
- Gyerekek ! Mégsem járja, hogy holnap
karácsony lesz, a szeretet ünnepe és mi nem
is gondolunk elfelejtett kollegáinkra, az őreg
nyugdíjas színészekre ! Hányan nyomorognak
közülük, hánynak nem lesz meg szentestén
a jó, meleg, fűtött szobája, meg az ünnepi
vacsorája ! Ki kellene találni valamit, hogy
segítsünk rajtuk egy kis meglepetéssel.
Másnap reggel hatalmas társzekér állott
meg a központi vásárcsarnok előtt. A társzekérről Sarkadi ugrott le. Tiz perc múlva már
az összes kofák, mészárosok versenyezve
hordták ingyen élelmiszeradományaikat a
nyugdíjas színészek javára. Sarkadi hatalmas
kocsirakománnyal érkezett meg a Szinészegyesület Baross-téri házához, ahol a karácsonyi élelmiszereket rögtön kiosztotta a
nyugdijasok között.
Azóta ez a kedves ünnep minden évben
megismétlődik karácsony reggelén ünnepi
szint ölt az egyesületi iroda. A társzekér is
mindig megrakva jön meg, és az öreg színészek és színésznők arca ez egyszer boldogságban úszik.
Elmentünk megnézni a nyugdijasok idei
karácsonyát. Az ötlet megteremtője Sarkadi
Aladár Bécsben van, helyette Fehér Gyula ei
Nemzeti Színház tagja- és Györgyi Antal az
egyesüle' tisztviselője szedte össze az élelmiszereket. Már korán reggel kikészítették a
kriszkindlit : hatvan darab csomagot, amelyek
mindegyikében libahús, hal, főzelék, zsir,
alma volt, összesen két kiló súlyban. A csomag mellett 550 korona szerénykedett, az az
összeg, amely a New Yorban rendezett mulatságból jut fejenkint a nyugdíjas színészeknek.

Alapíttatott : 1390. évben.

Kilenc órakor kezdődik a nyugdijasok v A
dorlása. Gummivégü botoktól döng a l é p c S
ház, szinte egyszerre érkeznek az öreg szine
szek. De milyen egyszerre, hogy sietnek, mi
lyen öröm ül az arcukon, alig késik el egyegy. Már csaknem mind a hatvanan együtl
vannak. Legtöbben feketében, ünnepélyesen.
Egymásután lépnak a terembe Parányi Dolfi
a Népszínház volt őskóristája, a Nyéki pár,
Fenyéri Móric, Kantay Teréz, Leviczky Béláné, aki husz évig volt Feldnél, Halmai^
Comélia, Iványiné. Mind itt vannak a tavalyiak, egy sem halt meg közülük. Lipi mamq
is itt van. Hires hölgy Lipi mama, ő a legidősebb színésznő. Több mint kilencven éves.'
— Jaj édes Roboz ur — mondja könnyezve1
Lipi mama — csakhogy újra látom I
Kiderül Roboz úrról, a legöregebb tisztvi-,
selőről, hogy Lipi mama dajkálta.
Micsoda öröm volt a csomagok kiosztása!
Az öreg színésznők sírtak és sipogtak, a
nyugdíjas színészek reszkető hangon hálálkodtak. Egy öreg színésznő csak annyit tudott mondani könnyek között.
— Hát mégis vannak jó emberek? Mégsem olyan rossz a világ?
Hogy az ötszázötven korona is az övék ei
sem akarták hinni. Legtöbbje határlalan örömében rögtön köszönés nélkül elszaladt a
pénzzel.
Egy színész, őszhaju megtört ember, meg
akarta csókolni Roboz ur kezét.
<
— Uram százhatvan koronából élek havonta ! A télen még nem fűtöttem be. Ha
{
tudná mit jelent nekem ez a pénz ! , . .
Lipi néni is meghatva vette tudomásul a
meglepetést. De azért nem volt megindulví
annyira, hogy ne fortyanjon föl mikor kilenc
ven esztendejére való tekintettel udvariasar
megmutatták neki, hogy hova irja alá a nevét
— No nézd már, látom én azt kérem, neír
szükséges engem arra figyelmeztetni I
Dél volt, mikor már ki ürült az egyesület

FELEKY KÜüOLY

KMiis :

®® Nsw^rk

színházi vállalatai

Palace Theatre Building, Hew-york
Magyar színműveket, o p e r e t t e k e t s z l n r e h o z , d r á m a i é s z e n e i kltUnő-^
s á g e k e t A m e r i k á b a n á s K a n a d á b a n . Színműveket vesz é s e l h e l y e z .
M e g s z e r z i a m e r i k a i d a r a b e k e l S a d á s I j o g á t M a g y a r o r s z á g területére.^

TÏÏ

SZÍNHÁZI

iroda. Mér C3ak egy öreg színész forgatta a
kalapját az Íróasztal mellett. Látszott rajta,
hogy akar valamit, azért maradt igy az ünnepély végére.
— Na mi az Kendy papa ? - kérdezte
Koboz ur.
Kendy papa, a legöregebb férfi nyugdíjas
szinész ráncos keze remegve rándult meg
egy irkalapot téve az asztalra.
— Csak ezt a verses üdvözletet., . — mosolyogta halkan és gyors köszönéssel szégyenlősen sietett ki az ajtón.
Elolvastuk az irkalapot. Versvolt rátisztázva, öreg szarkaláb betűkkel.
Talán hat versszak. Alatta pedig ez a
néhány sor.
Nagyságos Elnök Ur, ön és tisztikara fogadják a szent ünnepen szívből eredő jókivánataimat.
A szívből eredő jókívánságot meghatva
fogadta a Nagyságos Elnök Ur és a többiek.
Szilágyi László
PARTUMERIJZ

KOSXTEEÍTZ.

Kozmetikai
különlegességek
üzlete
Budapest,
V., Dorottya-utca
12.
Francia
ajakirek,parfömök
és
púderek

MEGHÍVÓ
Ipartelepek,
Bányák,
Vállalatok,

Gazdaságok,
Egyesületek,
Fogyasztási
szövetkezetek,
Jótékonysági
Beszerzési
intézmények,
csoportok
és k i z á r ó l a g n a g y k e r e s k e d ő k
a i a y a i l i e s z e r z g l g
az ünnepek alkalmából ajándékozásra
alkalmas ruhák megtekintésére raktárainkba meghívjuk
Szövet flyermektuháh 300*1000 K-iq
Szövet férfiridhák
1000-2000 K-lg
és mindenféle népruházati cikk
TELEFON JÓZSEF
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Mlüvéssvér
Eysler-operett a Fővárosi
Orfeumban
Minden esztendőben, a szinházbajáró közönség csemegéje szokott lenni az a kis
operett, amelyet a Fővárosi Orfeum szokott
bemutatni. Kontinentális operett sikerek indultak már erről a színpadról, amely talán
a legideálisabb az ilyen műfaj előadására.
Még ma is emlékezetében él mindenkinek
az Asszonyregemenl
cimü nagy operett,
amely szintén erről a színpadról indult el
hódító útjára.
Ebben az évben, még nem volt alkalma
az orfeumnak operettet bemutatni, részben
azért, mert a vendégszereplések sorozata
teljesen lefoglalta a műsort ; részben pedig
azért, mert igen nagy aparátus8al, már hónapok óta készültek a szezon-sláger előkészítésén, amelyet az uj műsorban mutatnak be.
Az ó-évet búcsúztatja ez a műsor és szinte
azt hihetnők, hogy erre a célra irta nagyszerű szerzője, Eysler, mert külömb színházi
estét, mint amelyen a „Müvészvért"
adják,
nem kívánhatnak az uj esztendőben sem.
Eysler legutóbb olyan nagy sikert aratott
Pesten az „Asszonyfaló"-vai, hogy ujabb munkájával a publikum elé állni csakis akkor
lehet, ha az még az előbbieknél is nagyobb
sikerrel kecsegtet. Ezzel a biztos reménnyel
hozza szinre a Fővárosi Orfeum a „Müvészvér"-t, amely egy forróvérű, rajongó lelkű
művész életét, kalandos szerelmét tárgyalja ;
csodaszép, zsibongó, fülbemászó zene kíséretében. A művész szerepét a nagyszerű Ferenczy Károly játssza, színészi skálájának
minden változatosságával. Pompás humora,
jókedve, táncai egymást győzik le a sikerben.
Előkelő vendége is van az előadásnak :
Sziklai Jenő, a Városi Színház kitűnő táncoskomikusa. ízig-vérig testére szabott szerepet
játszik. Bravúros táncainak külön hatalmas
sikere van. Antal Erzsi a primadonna szerepben hódit, szépségével, játékával, hangjával ös tánctalentumával. Járay Böske szintén vendége az előadásnak, egy kedves szubrett szerepben van nagy sikere. Részt vesz
az előadásban az orfeum egész operett-társulata, egytől-egyig kitűnő alakításokkal.
Az artista részben szintén szenzációs számok szerepelnek ; olyanok, amilyeneket még
a legöregebb békében is alig lehetett Pesten
látni. És külön szenzációja az előadásnak a
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rában jön rá arra a szomorú gondolatra,
hogy még nem szeretett életében. Nem volt
senkié és az övé sem volt senki, mindössze
egy nőről tud, aki valamikor régen ugylátAz Apolló Kabaré januári műsora mintha
csak élő tiltakozás lenne az ismeretes városi szik, hogy szerette. Paul Savai, az ötvenöt
határozat ellen, amely február elsejével haj- éves férfi fellángol erre a gondolatra és roléktalanná akarja tenni ezt az értékes é s han megkeresni a nőt, aki már rég asszony
irodalmi kis színházat. Olyan ez a műsor, lett. Hogy aztán mi lesz ebből a franciásan
mint az Apolló egész művészi programmja ; bűbájos ötletből, azt nem lehet elmondani,
azt látni kell. Virányi Sándor játssza a
kettős célt szolgál. Először legteljesebb mérMaupassant novella főszerepét, a partnere
tékben kielégíti a szórakozni vágyó közönség
Haraszthy Mici, kívülük Hollós Bora a kaigényeit, másodszor eleget tesz a legkényebaré tehetséges uj tagja, Sándor és Molnár
sebb izlésü irodalmi gourmand kívánságának
is. Régi művészi terve a direkciónak. Ahogy játsszák a többi szerepet.
egy programról sohasem hiányozhatik a könnyű
Harmadik slágere a műsornak Liptay dafajsúlyú vidámság, a kedves és gondtalan
rab. A\Harmadszor"
kitűnő szerzője ezúttal
tréfák között mindig akad egy-egy úgynevetavalyi nagy sikeréhez, a ..Kegyelmes uram"zett súlyos szám is, amely bár a kabaré hoz hasonló genréjü komédiát produkált. A
lenge köntösében jelentkezik, a világirodalom
komédia cime : A község dolgába. A nagylegkiválóbbjait vallhatja szerzőjének.
szerű kis darab a néprajzi minisztériumban
Az Apolló igazgatósága tradícióihoz hiven játszódik le. A minisztérium hivatalnoki kara
ezúttal is néhány ragyogó márkát hoz u j nagy felkészültséggel várja hivatalába az u j
kisgazdapárti minisztert. Ugyanakkor érkezik
műsorában. Sőt a szerzők névsora ezúttal
a minisztériumba Bubuia Nagy István, derék
különösen gazdag. Két olyan név is 37.erepel
benne, amelyek akármelyik nagy színházunk- vidéki parasztember, aki a község dolgában
jött ügyes-bajos dolgát elintézni. A lázas
nak becsületére szolgálnának. Nem kisebb
személyzet Bubulát nézi miniszternek, aki el
világhirességek, mint Voltaire és Maupassant
is intéz minden ügyet igen akkurátosan, amig
fémjelzik oz uj műsor két vezető darabját.
meg nem érkezik az igazi miniszter. Liptay
A Voííaire-darab címe „Az asszony és a Imre minden irói qualitásával dicsekedhetik
hűség". A nagy francia író egyik legszebb
a „Község dolgában", amelynek főszerepét
meséjéből van a jelenet dramatizálva, amely
Rózsahegyi Kálmán játssza. Rózsahegyin kiazt példázza, hogy nő és hűség merőben
vül különösen Berky Lilinek,
Gózonnak,
ellentétes fogalmak. Három szerepe van az
Pártos Gusztávnak, Mihályi Vilcsinek van
„Asszony és a hűség"-nek. Colin a filozonagy szerepe a darabban, de játszik benne
fus, Cádor az orvostanár és Guiilemette, az
csaknem az egész személyzet is.
asszony, aki Colin felesége. Ujváry, Herceg,
Szőllősi Rózsi adják a három szerepet, ameA nagy darabok mellett négy tréfa hoz sok
lyekről fölösleges mondani, hogy brilliánsak. - vidámságot, Békeffy két kis jelenettel is szeMaupassant egy novellájával szerepel, még repel. Az egyik egy Blüett, cime „A nyakkendő" és a divatőrület van kigúnyolva
pedig egy meleg és finom poézissel telt nobenne, Hercegh Jenő, Faragó Sári, Ujváry
vellával, amelyet az átdolgozó avatott keze
éneklik „A nyakkendő" mulatságos verseit.
három felvonássá osztott. Egy öregedő agglegényről szól a darab, aki ötvenöt éves ko- A másik Békeffy tréfa az „Uj mánia" cimet
viseli és a szerző Haraszthy
Micivel adja
elő. Pajzs Elemér tréfájának „Házasságközvelitő" a cime, kis vígjátékkal szerepel egy
uj szerző Erdődy Mihály is. A magánszáKimérve
újra
kapQaíó
mokban Berky Lili, Szőllősi Rózsi, Sólyom
legfinomabb
Janka, Mihályi Vilcsi, Gőzön Gyula énekelnek Ernőd Tamás, Kulinyi Ernő, Egyed Zolfrancia
tán, Mihály István szövegeket Nádor Mihály
Vince Zsigmond, Losonczi Dezső zenéjére.
Békeffy konferál.
illatszer

Voltaira és Maupassant
ax Apollóban

Cilas fleuri

Kertész Károly Ai. T.
Budapest, IV., Bécsi-utca 2.
Kölnivíz
Főraktárában.
Telefon
133*17.
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ßONBONNER.
néhány

előkelő üzlet

őszülés

eile« használjon dr. Dyi r.
Haitrestorert. Sem haifestő' szar, hanem a haj
eredeti színét adja vitai*..
30 kor. é s postaköltség ellenében szállítják a főraktárak:

CITY DROGÉRIA Budapest, IV., Esbü-ut 5. t-a
HONVÉD DROGÉRIA, I., Attila-kärui 2. szám
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Petőfi- ciklus
a Hoyal
Orfeumban

Emlékezetes minden név. melyet ezen t
szinlapon olvasunk. Petrovichék és a fiuk
Sándor. S a többi név is mind ösmerői
Január elsején van kilencvennyolcadik évPetőfi költeményeinek alakjai : Zöldi Marci
fordulója annak, hogy megszületett a ma- a vén cimbalmos, az őrült, s a többiek . .
gyarság legmelegebb szivü poétája, a legmaSzínpadi produkciónak a legelsőbb rangú
gyarabb és legfelejthetetlenebb, a legcsodá- amit a Royal Orfeum nyújt. A szinpadolj
latosabb életű magyar "költő : Petőfi Sándor.
grandiózusak, remekbe készültek ; a sok dal
A segesvári csatatér óta micsoda esztendők
tánc, mind megannyi meglepetés.
borultak erre a megkínzott nemzetre, hányS ehhez a három felvonásos nagyon széf!
szor sirluk, sóhajtottuk Petőfi nevét, s bib- színpadi játékhoz járul még az orfeum nagy
liává nőtt a keserves években Petőfi verses- szerű műsora. Csupa ragyogó szám, attrak
kötete. MOR?
itha még fokozottabban akció, meglepetés. Egészen biztos, hogy t
tuális lenre
jfi. A megcsonkított ország
Royal Orfeum januári műsora kivételes si
minden éri
»nne cseng az elhalt költő
kert fog aratni. Mi, akik a főpróbán láttul
verseiben, az , elkeseredése minden magyar
ezt a műsort, teljes elismeréssel adózunl
elkeseredése, az ő kezének ökölbe szorulása
érte a direkciónak.
minden magyar öklök remegése, az ő lelKülönös meglepetés : Angelo uj élöszobrai
kessége, reménykedése, a mi lelkességünk,
Angelo mestert ugyanis sikerült a direkció
reménységünk.
nak még egy hónapra reangazsálni.
Születésének évfordulója . lkaiméból Petőfi
emlékének szánja januári miisorát a Royal
Orfeum igazgatósága. A legmagyarabb költőt viszi színpadára, s szinlapján mint szerző
Vasárnap, január 2-án lesz a „Szin
is ez a név ragyog :
házi Élet" legközelebbi autogrammdél
előttje. Ez alkalommal a magyar film
PETŐFI
művészet három kiválósága
Az uj esztendő legelső műsorát fényes ünHollay Camilla
nepséggel kezdi a Royal Orfeum. A premierre
Lóth IIa
meghívta a Petőfi társaságot, melynek egyik
Deésy Alfréd és
neves tagja konferanszot is mond a műsor
Lubinszky Tibor
előtt. Kegyeletes s amellett a legérdekesebb,
szinte szenzációs ez a műsor, melynek szín- adnak autogrammot a „Színházi Élet'
lapját itt közöljük:
boltjában (VII., Erzsébet-körút 29.)

/I

Falu végén kurta kocsma . . .
— Petőfi Sándor költeménye —
Színpadi játék három részben,
egykori dalokkal és táncokkal
Rendező:

Vlrágh Jenő

Kai mester: Huber

utogramm-flél&lőtí

z c o v A k
Színpadi

é s tánc/űzők

ottóné

specialistára

VIII., Mátyás íér 4.
Miksa

SZEMÉLYEK:
öregapó
Iványi Dezső
Janika, unokája Halmai Imre
•
Petrovi h
Iványi Dezső
Mária, a felesége Gárdos Irén
Sándor, a fiuk Falus Imre
Zöldi Marci
Papp János
Szilaj Pista
Rajháty Vilmos
Liliom Peti
Perényi József
Panyó Panni
Felhő Rózsi
Marcsa
Kulka Margit
Cimbalmos
Dezsőffy László
Őrmester
Fekete Kálmán
Egy leány
Szigethy Tercsi
Inas
Fcdor Ernő
Forgács Jenő
Az őrült
(Katonák, cigányok, betyárok)

K i t ű n ő E B É D 11 ó r á t ó l
V A C S O R A 7 órától 4 Ó R A I T F
a T-E-A-H-Á-Z-B-A-N
Rémi s z á l l o d a , J ó z s e f - k ö r u t

farkasok országa II.
s Tivoliban
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F o e n I ö i ; ö M e
Karinthy Frigyes adta újévi ajándéku 1 a'
színházi Élet olvasóinak a «poenlövölde j á
ékot». A játék lényege — mint Karinthy
iiultkori cikkében megmagyarázta — az,
logy a legegyszerűbb eszközökkel agyon
;ell lőni a viccek poénjét. Äki a játékhói
lyőztesen kerül ki, díjmentesen megkapja
: poengyilkos cimet és jelleget és bekerül
Q
app Jancsinak, a poengyilkosnak legszüebb udvarába. (UdVar alatt Papp Jancsi
íötvös-utca 14. szám alatt lévő lakásának
alóban szük udvara értendő.)
Most pedig illő meghatottsággal üdvözöliik az első poengyilkosokat, akik a követező levelekkel vesznek részt a poenlövölde
artin:
Tisztelt KarintUiy ur !
Van szerencsém a Poenlövöldébten rendeett lövész-versenyre jelentkezni.
Első. lövés.
A vicc elevenen:
Safir egy társaságban azt kérdi, mennyi
dő kell ahhoz, hogy a nő meghódoljon?
— Egy hónap!
— Egy hét is elég!
— Tévedés, — mondja Safir, — elégi
gy gyönge perc!
A vicc

lelőve:

Safir egy társaságban azt kérdi, mennyi
dő kell ahhoz, hogy egy nő meghódoljon.
— Egy hónap!
— Egy líét is elég!
1
- Tévedés, — mondja Safir, — elég
másodperc is !

Í

A vicc

lelőve:

Egy tanár bemegy a borbélyhoz, hogy lenyírassa a hajót. Cuggos helyre ültetik, nagyon fázik. Rászól a segédre:
— Rémes, milyen hidegi van itt. Adja ide
a télikabátomat, s ugy nyirjon tovább.
Harmadik
A vicc

lövés:

elevenen:

Nagy János hazajön a frontról szabadságra. Kérdik tóle: «Hát Balogh Pistával
mi van?» Nagy János legyint: «Äz egy
gyáva fickó, nemi mer bemenni az ezredorvoshoz, inkább löveti magát a lövészárokban.
A vicc

lelőve:

Nagy János hazajön a frontról. Kérdik
tőle: «Hát Balogh Pis'ával mi van?» Nagy
János azt mondja: «Äz egy gyáva fickó1,
löveti magát a lövészárokban.»
Tisztelettel
Mi va (Budapest).
Igen tisztelt Szerkesztőség!
A következő vicc poénjét gyilkoltam meg:
A vicc elevenen:
Két ember beszélget a Lánchidról.
— Mi lesz a Lánchidd'al. ha elzárják
a forgalomból? — kérdi az egyik.
— Semmi különös. Élni fog a megtakarított pilléreiből.
A vicc lelőve:
Két ember beszélget a Lánchidról.
v - Mi lesz a Lánchidda!, ha elzárják a
forgalomból? — kérdi az egyik.
— Semmi különös. Élni fog' a megtakarított filléreiből.
Tisztelettel
Lau fer Csibi (Fudapest).
Kedves Karinthy!
Van szerencsém értesíteni, hogy én is beállottam a poengyilkosok közé. A következő poen gyilkosságot követtem eí:

Második lövés,
vicc elevenen:
; ayP O
tanár
L Obemegy
S K Aa, borbélyhoz,
E G É Rhogy
- É
írassa a haját. Guggos helyre ültetik,
mmkaumn e s z k ö z ö
jon fázik. Rászól a segédre:
Rémes, milyen hideg van itt. Adja ide
kalapomat, s ugy nyirjon tovább.

S PATKÁNYIRTÁST
lPITRICHSTEIN
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Ä vicc

elevenen:

Egy katona megy az utcán. Egyszerre
csak elcsúszik és darabokra töri a lábát.
Jön egy asztalos, aki gyorsan összeenyvezi
és megszögezi az összetört lábat, mire a
ialábu katona vígan távozik.
A vicc

lelőve:

A

vicc

ÉLET

elevenen:

Barátom, én a Monroe-döktrina alapján
öltözködöm. Ä Monroe-döktrina abból áll,
hogy Ämerika az amerikaiaké. És mit gondölsz, kié ez az öv, amit rajtam látsz?
Äz övé.
A vicc
lelőve:

Egy falábú katona elesik az utcán és elÉn a Monroe-doktrina szerint öltözkötöri a lábét. Jön egy asztalos, stb1.
döm. A Monroe-döktrina abból á l l , hogy
Ämerika az amerikaiaké. És mit gondolsz,
Kiváló tisztelettel
kitől kaptam kölcsön e z t az övet? Tőle.
Schwarjz
József,
(Poen-Lövölde-tér 1.)
Keleti Márton (Budapest).
Igen tisztelt Szerkesztőség!
Kaiintliy Frigyes felbiujtására a következő
vicceket gyilkoltam 1 l e .
Első lövés.
R vicc

elevenen:

Fülöp főzi Bözsikét. «írtam: magához egy
verset, ezt hallgassa mjeg. Ez egy lira!
Bözsike így válaszol:
— Sajnálom, d e száz lirán alul nem hallgatok m e g senkit.
A i/cc lelőve:

Ofienb a c / j menyasszonya
Beöthy Lászlónál és
Tapolczai Dezsőnél
A Király Szinház egyik Offenbach előa d á s á n , a z első felvonás után egy nő o d a ment Beöthy Lászlóhoz é s igy szólt :
— Uram, hogy meri ön az én vőlegényem
szerzeményeit felhasználni ebben a d a rabban ?

A vezérigazgató csodálkozva hallgatta a
kérdést annál is inkább, mert a z Offenbach
három szerzője közül egyikről sem tételezte
föl, hogy a z illető hölgynek a vőlegénye
legyen. Az illető hölgy ugyanis n e m a legszebb és legfiatalabb volt.
Második
lövés.
— Vegye tudomásul — folytatta a nő —
hogy Offenbach az én vőlegényem
és minA vicc
elevenen:
den
kompozícióját
hozzám
irta.
Képzeld vadászni voltam Gyuszival é s az
Beöthy László már azt hite, hogy Schneiügyetlen lelőtte a hajtómat.
Bár inkább a
der Hortensia feltámadt halottaiból. A kísérvégrehajtómat
lőtte volna l e .
et azonban oly furcsán viselkedett, hogy
A vicc lelőve:
ïthy László kénytelen volt a z ügyeletes
Képzeld vadászni voltam Gyuszival é s az
. "is véleményét kikérni a z esetről, aki
ügyetlen lelőtte a vizslámat. Bár inkább a
n ^állapította, hogy a szegény menyaszvégrehajtómat lőtte volna l e .
È.zony csendes bolond. Az eset után nyuMaradok tiszteieltel
godtan végignézte az előadást é s távozott.
Läufer Vilm'uska, (Budapest.)
Másnap, a Városi Színházban a „Carmen"
Karinthy Frigyes poén-lövöldéjébe pámásodik felvonása után ugyanez a hölgy
lyázom a következő viccel:
benyitott Tapolczai Dezső irodájába é s felszólította, hogy fizesse ki a Carmen taniiémjeit, mert az operát az ő vőlegénye —
Offenbach irta. Tapolczai direktor már h a l IV.. Pártai'U.
4.
lott a királyszinházi esetről. Nem sokat
vitatkozott tehát vele, hanem kijelentette
hogy a Carmen tantiémjeit beküldi a Credit_
Kill's a nagy
ocasalá
Lyonnaishoz, mely Offenbach hagyatékét
osjídly
kétségtelenül ezeli.
Fülöp főzi Bözsikét. «írtam magához egy
verset, ezt hallgassa m e g . Ez egy l\ra!
Bözsike igy válaszol:
— Sajnálom, d e száz dolláron alul nem
hallgatok meg senkit.

Aime Elek

Iff modellelt
Kalap ole!
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M ssîskéss
megeite a

kellékei

Az Intim kabaréban játszanak most egy
darabot, melyben a szerző instrukciója szerint hideg libacombot tesznek az egyik szerepet játsszó szinész elé. A színésznek azonban hozzá sem szabad nyúlni a libacombhoz, a darab
szerint „unottan
int" és ezt mondja :
— Köszönöm,
nem
vagyok
éhes.
A
direkció,
amely
minden
eszközzel a naturalizmusra törekszik, nem kasírozott ételt
tétet az asztalra, hanem a kabaré buffetjéből szerzi be esténkint kölcsön a libacombot.
Ha lemegy a darab, a hust azonnal visszaviszik a buffetba. így volt ez a legutóbbi napokig. Most már nincs. Az történt ugyanis,
hogy a szerepet játsszó színészt, egy kedves
és tehetséges fiatal embert — Vigh Miklósnak hivják — aki eddig még nem sok ezer
koronát tett takarékba és nem minden nap
jut hozzá, hogy egy libacombot ténylegesen
elfogyaszthasson előadás közben sokszor
kisértette már az a gondolat, hogy a
combot megragadja és tekintet nélkül a

zött. Leopold igazgató előadás után egy
szót sem szólít Vigh Miklósnak, de másnap
csak már kasírozott libacombot küldött be a
színpadra.

Mi lenne
a legszebb film?

Mozipályézatunkra még mindég halomszámra kapjuk a leveleket. A zsűri emberfeletti munkát végez, amig megrostálja a
pályamunkákat. Mert a beküldöttek közül
igen kis százalék a közölni valói. Ä legtöbb
pályázó a mozidarab-kiválasztás alapfogalmaival sincs tisztában. így mindjárt nem
minden operett alkalmas a megfilmesítésre,
mint azt sokan gondolják. Amilyen j ó például Gica (Debrecen) tippje, aki a «János
vitéz»-1 szeretné filmen látni a két vezetőszerepben Fedák Sárival és Lenkejjy Icával, annál kevésbbé sikerültek X. Y. (Budapest), illetve «Csöpp» tervei, akik a «Szerelem királya» cimü Lincke operettet, illetve
a «Yu-shi»-1 akarják mozidarabbá átdolgozni. Ä mozidarabban elsősorban szé-es cselekménynek kell lenni. Erre jól vigyázzanak a
pályázók! Ez a feltétel, a legtöbb operettben nincs meg. Ämi persze csak moziszemponlból okoz nehézségeket.
Azért a legújabb postában is akadnak figyelemreméltóbb pályázatok, amelyek itt-ott
szerzői insthatározott dramaturgi tehetséget sejtetnek.
rukciókra,
- _ *
Krebsz Rózsi szerint báró Eötvös József
íi-^jk
nem mint
nagy regénye, a «Faïu jegyzője» lenne a
ÏY\
szinész, halegszebb film. Ezek adnák a darab főszerenem
mint
peit:
magánember,
Tengelyi Jónás Beregi
mint egyszerű
Vándory
Lukács Pál
Vigh Miklós,
Nyúzó Pál
Rajnai
Viola
Petrovich Szveliszláv
elfogyassza.
Vilma
Lenkeffy Ica
Ilyenkor felRéty Ákos
Várkonyi
ébredt benne a művészi lelkiismeret és győzött. Egyik legutóbbi előadáson azonban
Nagy Piroska Ibsen «Peer Gynt»-jét filnem így történt. Az ominozus jelenetben
mesítené meg, ebben a szereposztásban:
egyszerre csak felkapta a combot és két
Peer Gynt
Törzs
perc múlva már csak a csontja volt látható.
Forrai Rózsi
Aasse
Leopold igazgató és a színészek kétségbeBáthori Giza
Solvejg
Péchy Erzsi
Anitra
esve nézték az egész müveletet, azt hitte,
megőrült Vigh. Azonhan a publikum most
A «Raymond» álnév alatt rejtőző olvasó
sokkal jobban nevetett a darabon, mint az
a Magyar Színház miisordarabjától, a «Névelőző estéken, mert a fiatal szinész feltatelen asszonyitól várna nagy sikert. Ennek
lálta magát és egy. pompás viccet röktönrészletes szinlapja igy festene:
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Fleur iot ügyész Tözrs Jenő
A felesége
Márkus Emma
Raymond
Tarnay Ernő
Noel
Vágó
Laroque
Uray
Chessuel
Odry
Valmorian
Pethes
Brisard
Z. Molnár
Menível
Kiss Ferenc
Viktor
Rátkai
Elnök
Hajdú József
Swege
Bartos Gyula
Ä magyar szerzők között természetesen
héten is Jókai vezet. Ä «Pili» álnevű ollasó a «Lőcsei fehér asszony»-t, Weisz Ilona
[z «Elátkozott család»-ot, Fejérvári Ernő a
iMégis mozog a föld», M. Katalin a «Tölökvilág Magyarországon», a «Sors bona»
llnevti olvasó a «Kőszivü ember fiai», H .
Xrzsike
a «Minden poklokon keresztül»,
|Bakfis», a «Hangok a viharban», a «Szöeteégmtcai asztaltársaság», az «Egy kalanor a XVI-ik században» cimü Jókai-regényt
pánija megfilmesítésre. Legjobban megüti
zek közül a mértéket Weisz Ilonka, aki az
Elátkozott család»-ot a következő szerepsztásban vinné vászonra:
Malárdy Ferenc Gaál Gyula
A felesége
Mattyasovszky Ilona
Kálmán
Kertész Dezső
Hermina
Lenkeffy Ica
Paddens
Fenyvessy Emil
Lőrinc
Törzs Jenő
Lila
Bojda Juci
Mákosné
Haraszthy Hermin
Külön fejezet illeti meg Klein Ágnest, aki
len kedves mozidarab ötlettel pályázott.
tut se k Anna leányregényét, a «Ciliké vijontagságait» ajánlja filmesitésre. Cilikét
p / z lia, Kővári Lacit Dénes György, Kende
nst Boyda Juci játszaná.
[Érdekes jelenség, hogy egy színdarab hápályázó figyelmét vonta magára megÜmesités céljából. A színdarab Gárdonyi
féza vígjátéka, az «Annuska», a Nemzeti
zinliáz repertoirdarabja, amelylyel H. ErYike, Kálmán Oly és a «Cyrano» jeligéjű
Ivasók pályáznak. Kuriózun kedvéért ideItatjuk a liárom olvasó három szereposzáét.
I H. Erzsike :
Annuska
Miklós
Sári

Lenkeffy Ica
Petrovich Szvetiszlav
Hollay Camilla
a

Kálmán Oly :
Annuska
Lóth 11a
Miklós
Lukács Pál
Sári
Bojda Juci
„Cyrano"
Annuska
Bayor Gizi
Miklós
Tarnay Ernő
Sári
Makay Margit
Mind a liórtnan fején találták a szöget.
Jó pályázatokat küldtek be: Sebesfyén Tóth
Józsefné, Török Lici (Hódmezővásárhely),
«.Egy kíváncsi» (Budapest), Tóth PauMna,
Kesztler Margit, ötvös Lenke, Hetenkénti
vevő. Schvarz Margit, Garami Géza, Boronkay Ly Gomba rajongók, Weisz Margit, F.
Erzsébet
(Balassagyarmat),
«Rosemary»,
Baiungarten Magda (Budapest), Gazsó Mátyás (Szeged).
MAGYAR EGYFELVONÁSOSOK KÜLFÖLDÖN. A bécsi «Pán» kabaré, atnely
egyik legnagyobb1 sikerét aratta tavaly Lengyel Menyhért «Névaparti estélyi) cimü egyfelvonásosával, legközelebb Szép Ernő «Május» cimü darabját fogja bemuta ni. A magyar egyfelvonásosok különben mindinkább
nagyobb' tért hódítanak a külföldi szinpado
kon. Lengyel Menyhért kis darabja, amely
nálunk a Medgyasszay Szinliázban került
szinre, tnégi a télen Berlinben is bemutatóra
kerül. Ugyancsak Berlinben a Hofoper adja
elő Nádor Milióly egyfelvonásos dalmüvét,
a «Donna Annát» is.

FISCHER VACUUM R.T.
VIL, DOB-UTCA 90 '

Telefon : iőzsel 10-72 És József 60-88

Uj SARCIPÖK, sár- és hócipő-javitások
BÖRCIPÖ-TALPAI.AS GUMttiVAL
Neumannál, VI., Nagymező-u. 44.
W á N T Q R ÉS RF.LEMF.N
V I I . , E r z s é b e t - k ö r u t 5 6 . 1/4.
Hölgyfodrászat ondulációval, bajmosás, manikür, szépségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú
munka, Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím:

Szántóné, V I . , H o r n E d e - u t c a 12. sz.

Telefonon is megrendelheti

AZ

Ú J S Á G ot

Telefonszámok: József 16.26. József 13*35

művész világ kedveit rózsaszín

Kapfíaíó minden drogériában és
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illaíszeríórban
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Kísérleti módszer
Jelenet,
Színrekerült a Belvárosi
A nő
A férfi

Irta : KARINTHY FRIGYES
Színházban, a következő szereposztásban :
. . . . . Kökény Ilona
. . . . . Kertész Endre

(Szin: A nő szobája. Középen zon- zongora alá): Jézus Mária... mi az? Arangora, nagy szőnyeggel, a néző felől csak- ka!...
A férfi (négykézláb kijön a zongora alól.
nem földig letakarva. A szoba tökéletesen
sötét, mikor a függöny fötaegy. A zongora Lefekszik a szőnyegre. Nyugodtan): Senki.
Beethoven «Szonáta appasszionátá»-jét ját- Egy megelevenedett pedál.
A nő: Dolatsek! De hiszen... Dolatsek!
sza egy darabig*, egészen addig, mig az előszobában csöngetnek. Ebben a pillanatban Maga az? Nohát, ez hallatlan !
elhallgat a zongora, mintha elvágták volna.
A férfi: Dolatsek, lia ugy tetszik. Mit
Künn az előszobában besfélgetés.)
jelent az, hogy Dolatsek? (Föláll.) Az
A nő hangja: Mi az, van itt valaki? csak egy név'. Különben pedig hogy hívSzobalány hangja: Senki, nagyságos asz- hatnak egy zongorapedált Dolatseknek? Kegyed összetéveszt engem valakivelszony.
A nő hangja: Hát ki zongorázott?
A nő: Hát ez példátlan.
A férfi: Példátlan, igaza Van. Példátlan,
Szobalány hangja: Én nem hallottam semmint a csodák és mint a tündérmesék vamit.
A nő (benyit a szotábs, meggyújtja a rázslatai. Miért nem nevezi nevén a megvillanyt, körülnéz. A szoba üres): Ugy lát- nevezhetetlent?
szik, a szomszédból hallatszott át... (KiA nő: De liât hogy került ide? A szobaszól a nyitott ajtón.) Jól van, Aranka, nem leány nem látta bejönni.
kell semmi. Kilencre vacsorázom, ma már
A férfi: Ragaszkodsz e névhez, Seherenem megyek el...
záde? Nem szebb-e, álomszerübb-e elgondolni, hogy nem voltam itt, hogy nem is
Szobalány hangja: Igenis.
A nő (becsukja az ajtót. Most néma leszek es nem vagyok — hogy közönséges
jelenet következik, a nő ugy viselke- zongorapedál voltam, mely a te lábad érindik, mint aki egyedül érzi magát, lustán tésétől megelevenedétt, hogy a tompa, szürnyújtózkodik, ásit. Aztán a tükör elé áll, ke hangoknak odakölcsönözze lelkét, mélymegint előre jön, vetkőzni kezd. Ruliáját séget és eröt adjon a dalnak, fölszabadítsa
hanyagol a palmlagra dobja. Cipőt vált, pon- a hárfa húrjait, zengő orkánná dagassza a
gyolát vesz föl. Föláll, mintha eszébejutoti beethoveni szellőt? (Dalolja a szonátát.)
volna valami. Az ajtó felé megy gondolA nő: Maga egy kötöznivaló, tökéletes
kodva, meggondolja magát, visszajön, a tü- őrült. Nem szégyeli magát? Maga zongokör elé áll. Nézi magát és közben halkat^ rázott előbb?
önfeledten, dúdolni kezdi az előbbi szonáA férfi: Hogy zongorázhattam volna? Hitát. Álmodozva visszajön, megszagoldja a szen én csak ember vagyok: én legföljebb
zongorára dobott virágot, leül a zongora' csak énekelhetek. Zongorázni csak egy zonmellé és halkan dúdolva jáfczani kezdi a gora tud. Eszébejutottál, Seherezáde, az
szonátát, ott, ahol előbb abbahagyták. Ki- alvó zongorának s piegszólalt magától.
nyújtja a lábét a pedál felé. Ekkor fölA nő (szárazon) : Nézze, Dolatsek, tudsikit, mintha darázs csípte volna meg. Föl- ja, hogy én alkalomadtán szívesen elhallugrik és a falig hátrál, rémülten néz a gatom a maga hasonlatait, de ennek most
Legtalányosabb
árban kapható
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szilánkjává, mely a sok ezer éven át közeledik a földhöz, hogy pillanatra megvillanjon szemed előtt s visszatérjen aztán az
ürességbe és éjszakába?
A nö. (szünet után): Nézze, Dolatsek,
tud maga magyarul?
A férfi: Nem1 tudom. A szavak nyelvét
beszélem), a lélek nyelvéjt, a valóság nyelvét,
a muzsika nyelvét beszélem. Ha azt mondom (énekel): Lala, lalala, á, á ! Ki kérdi,
franciául monütam-e, vagy japánul, vagy
magyarul? Mindenki megérti, akinek lelke
«>an s a"ki valaha halálosan és boldogtalanul
szeretett. (Letérdel, £ nő szoknyája után
nyul).
A nő (ellöki): Hát én nem tudom, hogy
kell hangjegyekbe foglalni, ha azt akarom' mondani magyarul, hogy (hangsúlyozva) nem kell.
A férfi: Nem kell? Mi nem kell? Az
élet? A halál? Az álom? A csoda? A varázslat? A rémület gyönyöre? A káosz értelme és beteljesülése? A mámor csodája?
(Csúszik utána a földön.)
A nö.: Nem kell. Érti ezt a két egyszerű
szót: nenv kell.
A férfi: Nem kell?
A nö: Nem kell.
A férfi: Mi nem kell?
A nö: Maga nem kell.
A férfi: Én nem kellek? (El akarja
kapni a szoknyát.)
A nő: Maga, édes jó Dolatsek. Próbálja
ezt egészen egyszerűen megérteni. Maga
két hónapja erőlködik és kínlódik és gyötrődik és próbálkozik és mindent megpróbál a
világon, hogy rábeszéljen és elkábítson és
elhitesse velem, hogy maga kell nekem, egyszerűen azért, mert én kellek macának. És
rajong 1 és sir és beszél és magyaráz és tücsköt-bogarat összehord és elemez és engem
prömem telik a maga gyötrődésében, azért
nem hallgatom meg magát. Pedig erről szó
és a szerelmet — és azt liiszi, hogy én
dacos vagyok, vagy gonosz vagyok, vagy
sinejsí én egy egyszerű asszony vagyok,

n veszem és igen illetlennek és modorinak találom1, hogy — engedelmet kérek
leghivás nélkül belopódzott a szobámba.
férji: Azt akarja, hogy elmenjek?
nö: Nagyon sajnálom, de most...
férji: Szóval kidob? És ezt illedelmestalálja? Ha egy koldus kopogtatott
volna be az ajtaján, mert eltikkadt és el*
fáradt, adna neki egy pohár vizet és megengedné neki, hogy leüljön a küszöbén.
A nö: Megengedném', mert nem ismerném', nem tudnám, hogy kicsoda. Maga
nem1 koldus — maga nem egy pohár vizet kér.
A férfi: Amit én kértem magétól, azzal, fia megadja, kevesebbet vészit, mintha
egy pohár vizet adna a tlengerből — és énnekem1 többet jelent, mint egy poliár viz a
szomj anhalónak.
A nő: Tudom. Ezt már elmondta. Meg
akarja csókolni a szoknyám' szegélyét.
A férfi: Jól emlékszik.
A nö: Maga tébolyodott. És azonkívül
beteg is. Egy beteges hajlamú ember.
A férfi: Tudom1. Fetisimádó',
rajongó
korcslélek, elfajult képzelet. Krafft Ebing,
Freud és a többi. Tudom', a valódi férfi
más, az egészséges asszonyszivek bálványa,
akiről álmodoztok, nem igy közeledik felétek... Nem a szoknyátok szegélyét akarja
megcsókolni, hogy aztán meghaljon utána,
hanem megragadja a karod, magához ránt,
hogy védekezni se tudsz és a szádat követeli... a szádat... a gyalázatos...
A nö: Ugyan kérem, micsoda izetlenkedés. Nem erről van szó, én megmondtam,
hogy...
A férfi: De hát betegség és elfajulás,
ha reszketek és megilletődöm és vallásos áhitat fog el a szépség csodájától? Ha ugy
érzem, hogy megsemmisülök és * testetlen
f
f
t
lélekké válok
lehulló levél' W a közelében., risi
lé, mely öledbe hull, hogy kezeddel a föld
sarába söpörd le aztán... lepke szárnyává,
mely meglegyinti nyakad... távoli meteor
é s
s i ö ¥ e f @ k b e n

FeiMiaâ o l c s ó á r a k !

Szőllősi
és Klein
IV., Hajé-utca I S .
Sütő-utca sarok

TÏÏ S Z Í N H Á Z I

ÉLET

talán egy kicsit szebb, mint a többiek, de
ha nekem' egy kicsit is kell valaki, akkör
én azt nem hagyom kínlódni, higyje el nekem. Ezzel nem azt akarom mondani, —
nehogy közbeszóljon, — hogy én mó$ba
vagyok szerelmes és azért utasítom el magát,
— én nem' azt akarom mondani, hogy maga
azért nem kell nekem, mert nekem más kell,
mert nekem egyelőre és ezidőszerint más
se kell — maga egyszerűen azért nem kell
nekem, értse meg, mert nem kell, mert
nemi kívánom, mert nem tetszik nekem, értse
megi, mert lia ránézek magára, semmi se
jut az eszembe, semmi vágyat nem érzek és
én elismerem, hogy maga egy zseni, egy
rajongő, egy Azra, egy hidalgó és hogy
maga meg van babonázva és el van szédülve tőlem1, hogy ilyen-olyan csodálatos
mélységű lélek, amilyen még nem volt a
világon, de hát én arra fütyülök, mert maga
nekem nem kell, nem kívánom, hogy megcsókoljon és nem kívánom, hogy megcsókoljam!, mert egészen ugy nézek magára, mintha
egy... egy|... egy krumlira néznék, érti?
(Felugrik.) Na, ezt végre remélem megértette.
A férfi (szünet után feláll, gOndoSan
leporoldja a térdét): Krumplira?
A nő (határozottan): Krumplira.
A férfi: Mintha egy krumplira nézne?
A nő: Mintha egy krumplira néznék.
A férfi: És nemi kell?
A nő: Nem, nem, nem... értse végre meg...
nem kell na, nem kell, nem kell, nem kell.
A férfi (nyugodtan): Tudom.
A nő: Nahát.
A férfi: Azért nem kell ugy kiabálni.
A nő: Tessék?
A férfi: Azt mondom, hogy azért nem
kell ugy kiabálni, fiacskám. (Noteszét előveszi, lapoz.)
A nő: Ejha, kedves Dolatsek...
A férfi: Csak azt akarom mondani, hogy
nem vagyok süket... Pardon... Kalarábé...
Káposzta... Krumpli... Tessék, megvan. Itt
van, krumpli. Föl van irva a noteszomba.
(Mutatjja a noteszt.)
A nő: Mi ez? Megbolondult?
A férfi: Tessék. Itt van a pontos dátum.

Május 26. Az ma van. Május 23. Ez kedden
volt. Keddén előre fölírtam, hogy ma azt
fogija mondani nyolc óra tizenöt perckor,
hogy krumpli. (Megnézi az óráját.) Nyolc
óra tizenhat perc. TesSék. Bemondta a
krumplit, alíogy a üöbbit. Jelenteni fogom az
igazgatónak. (Jegyez.) És egyben be is
fejeztem a kísérletezést. (Begombolja a kabátját, a sarokba megy a kalapjáért és a
botjáért. Meghajol.) Asszonyom! (Jelt ad.)
Ébredjen föl!
A nő (megriad): Mit beszél maga itt öszsze-viíssza?
A férfi: Asszonyom, bocsásson meg, hogy
ilyen sokáig voltam terhére és hogy így
igénybevettem idejét és idegeit. Tekintsie
magát a tudomány áldozatának — a tudománynak, hogy fejlődjék és haladhasson,
szüksége van kiserleti egyedekre, — legyen
bjüszke rá, hogy szolgálhatta az emberi lélek megismerésének nagyszerű harcát. Ma,
amikor kísérleteimet kegyeddel befejeztem^
egyben liálás köszönetet mondok kegyednek a «Psichical Mysteries and Survivel
Problems Researclí> tudományos társaság nevében, melynek titkárja és szerény harcosa
vagyok.
A nő (idegesen): Miféle ízetlen móka ez? 1
A férfi: Kegyed persze csak annyit tud :
rólam, hogy: Dolatsek. Azt nem kérdezte 1
soha, hogy tulajdonképpen kicsoda ez a
Dolatsek? Most, hogy fölébresztettem, a"*
hipnotikus állapotból, melybén két hónapig
tartottam...
A nő (sizeme elé kap): Mit fecseg itt öszsze-vissza?
A férfi: ...itt az ideje, hogy bemutatkozzam. Én egy angol tudományos társaság
megbizásából végzek újszerű módon alkalmazott hipnotikus kísérleteket. Megbizaiásom
ugy szól, hogy ahol alkalmas médiumot találókig kezdjek el dolgoztó s az előre elkészített tervezetet igazoló megfigyeléseimet állandóan közöljem) a szemináriummal tudományos földolgozás és adatgyűjtés céljából.
A nő (szünet után): Ez egy ujabb trükk?
Mert egy szót se értek belőle.
A férfi (nyugodtan): Mi tudósok és kutatók nem dolgozunk trükkökkel. Vizsgálódá-
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im szigorúan tudományos alapon ellenőr- — epiződalakja egy regénynek, aminek én
s mellett folytató, a médium egészségi ál- voltam a liőfee. Élt és mozgott és tett-vett e
potának tekintetbevételével. Asszonyom, re- két hónap alatt, mint másik, kiket tulajalem, jól érzi magát, nem fáradt? Friss don akaratuk vezérel: de halott élet volt
üde, ugye, mintha hosszú álomból ébredt ez, olyan, mint egy mozgókép élete, —
Ina föl? Nemi kíell aggódnia, a kisérlet- ott is minden mozog és minden eleven, —
k semmiféle kellemetlen következménye d!e halott elevenség ez, mert megváltozhap lesz. (Meghajol.) Asszonyom, mégegy- tatlan, egy hajszálnyival nem tud eltérni atir Köszönöm... (Indul.)
tól, ami egyszer történt és történnie kell,
'A ni1, (szünet után): Hallja, Dolatsek... egy idegen akarat végzetéből. Nem történA férfi (megállt): Parancsol?
hetett ez mozdulat, egy szemrebbenés, anélA nő: Nem mintha vissza akarnám tartani, kül, hogy én nem akartam volna!
kissé meglep, hogy ezzel az Ízléstelen
A nő, (nyugodtan): Szóval, nem én baicel óhajt elbúcsúzni.
bonáztam meg magát, hanem maga engem.
4 férfi (csodálkozva): Viccel? Nem értem,
A férfi: így is mondhatjuk. Az előbb,
dves asszonyom. Egyébként parxisomban amikor egyedül sétált a szobában és dúdolni
ir előfordult ilyen eset. A hipnotikus álom- kezdte azt a szonátát, amit én az imént
I ébredő médium nem tudja elhinni, hogy játszottam', szinte megsajnáltam
magát.
aha is idegen akarat befolyása alatt Olyan tehetetlen volt, olyan nyomorult —
ott. És tekintve, hogy kegyed csak az szinte lelkiismeretfurdalásom volt: mégpe
fent tért magához...
szabadna igy játszani eleven, érző emberi
4 nő: Mi ez? Egészen hülyének néz, lélekkel... mint valami drótbabával... Dehál
Dolatsek? Azt akarja elliitetni ve-a tudomány ! (Sóhajt.)
liogy maga hipnotizált engem?
A nő; Mit?! Engem látott tehetetlennek
férfi: Két teljes hónapig, asszonyom,
és nyomorultnak? Maga? Maga nyavalyás!
it azt az okmányok bizonyítják.
Maga, aki még csak az imént a földön fetnő: Miféle okmányok?
rengett előttem? !
férfi: Előjegyzések, ebben a jegyzőA férfi: A paprikajancsikat alulról igazívben. Esetről-esetre bejelentettem a l|árgatják.
gban, hogy ma, mikor és mit fog monA nő, (harogsan): Paprikajancsi? Én pap, hogyan fog viselkedni, mivel válaszol
rikajancsi
vagyok?
rdéseimre, satöbbi. Mondhatom, hocjy az
A
férji:
No, istenem... nem kell szósze-hipnózis kísérleti tudományban páratpontossággal álltak be a föltételezett rint venni. Mondjuk, kísérleti nyul.
etek'. Ez az utolsó példa a krumplival,
A nő: Kísérleti nyul... a maga számára?
sszikusnak mondható.
(Hangosan nevet. Aztán szárazon.) Hát nézI nő (mérges nevetéssel a pamlagra dől) : ze, Dolatsek. Hogy van az, hogy magát két
iát, ez j ó !
hónapig1 ette a frász értem1, ha maga egy
Szvengáli, egy fakii, egy csodái abbi, akkor
I férfi (udvaiiasan): Kérem, kérem.
I nő: Azt akarja elhitetni velem, hogy mért nem szuggerálta belém, hogy legyek
két hónap óta, mikor magával vagyok, szerelmes magába?
idig azt teszem, amit maga előre akart?
A férfi (csodálkozva): Maga én belém?
I férfi: Nemcsak tette azt, amit én akar- Ugy látom, m.ég mindig nem érti, miről van
, de azt gondolta és érezte is, amit én itt szó. Hiszen a kísérlet lényege éppen az
ggeráltam magának. (Eltűnődik.)
Ha volt, hogy ezt megakadályozzam.
it visszanézek erre a két liónapra, egéA nő. (nagyramerepztett szemekkel): Mit
n csodálatosnak látom magam is. Mintha mond?
álomkép lett volna kegyed, asszonyom,
A férfi: Adva volt egy férfi, csekélyséképe egy álomnak, amit én álmodtam, gem, akit a szerelem ostoba kis játéka rég
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nem.' érdekel már, c£ak a tudományos megismerés, de aki, és ez eléggé bosszantó dolog,
solia nem tudta megakadályozni, hogy a
magafajta hisztériás nőcskék belebolonduljanak az ilyen kísérletek során akár akartam,
akár nem. Most hát megmutattam, hogy hipnózis utján olyan ellenállást produkálhatok
egy nőben, akiben minden szándék megvolt,
hogy akár mit csinál, még ha a feje tetejére
áll is, nem tud belémszeretni, mert én nem
akarom: nem tud bélém szeretni, a leghevesebb ostrom liiábavalónak bizonyul. Ä társaságban esetről-esetre bejelentettem' a lelki
folyamat fokozatait.
A nö (topogí a lábával): Szóval — én
különben belészerettem volna magába... de
maga nem akarta... nem hagyta... Nézzei,
Dolatsek... most már aztán elég ebbőjl a szemérmetlen szamárságból!... már kezd a fejem fájni tőle... mondhatom, maga eddig
mu'a'ságosabb volt, ez a legújabb elmésséga
egy kicsit unalmas. Már nem is érdekel.
A férfi: Maga egy Iii«, ostoba kis majom,
nagyságos asszonyom.
,
,
A nö: Tessék?!
A férfi: Ezt csak ugy mellékesen jegyzem! meg, tisztán tudományos szempontból,
mint valamit, ami nem tartozik a tárgyhoz.
(Emélkedő hangon.) Hát azt hiszi fiacskám),
tisztán tudományos szempontból nem szédült völna a karjaimba a második napon,
ha csak a kisujjamat mozdítom meg? Maga
liba! Hát azt hiszi, passzióból koptattam én
a szájam1, én, aki negy győzöm visszatartani
a nőiket, hogy annak a hatásnak, amit tjeszek
rájuk, unalmas jutalmát elhárítsam magamról? De maga soha nem fogja fölfogni tudni
milyen diadal volt nekem: végre egy aszszony, aki nem tud föllángolni, akárhogy
erőlködik, —- végre egy asszony, aki nem
szédïil belém, mint egy kútba, ahbgy szeretne, hanem krumplinak nevez és áll egy
helyben és nem tud mozdulni, mert én nem

akarom! Maga drótbaba! Maga paprik
jancsi!
A nö (forrni kezd): Dolatsek... nézze
hallja Dolatsek... most már elég volt... mc
már menjen innen, mert...
A férfi: Majd ha akarok, fiacskám. Cs
ne ugráljon, fiactskám, mert ha kedv«
szottyan és azt mondom «álomkép, ne mc
dulj !», akkor kegyed szépen ottmarad
helyén és hápog1, mint a szárazföldre 1
dobott harcisa.
A nö (elhűlve): Mi?! Mi?!
A férji (lassan közeledik feléje, mei
ven nézi): M i ? ! Mi?!... Na?!... Tud mt
mozdulni?!...
A nö, (egy helyben áll. Elfúlva): Magi
maga hülye... maga vizfejü...
A férfi: Vizfejü?!... Nagyon jó... E
a szót szuggeráltam éppen... (egyre köze
dik fenyegetően. Nagy energiával.) Mos1
most nem tud mást tenni, csak amit
megengedek... Értette?!... Most hipnotJ
hatásom' alatt áll... Most nem tud mozduln
A nö, (dühöngve): Nem igaz... Hazudil
Ostoba... ilyen szamárságokkal jön... ej
szen kihozza az embert a sodrából... j
félek...
A férfi (egyre fokozódó energiával, h
notizálva): Most tehetetlen haragot ére^g
lem' szemben... Most csúnyának és ellensz
vesnek lát,.. Engedelmeskdjék!
A nő (lihegve): De hisz ez képtelens«
A férfi (hirtelen kiáltva): Most nem
fölállni onnan...
A nő (nagy erőfeszítéssel fölugrik, vi
szaesik, megint fölugrik, előrejön diadalla
Tessék! Megmozdultam !

A férfi: Ez semmi. Mert föloldott
egy pillanatra. (Áthatóan.) Most... m|
nem1 tud1... ide... jönni... bűvös kört érea
A nő (lihegve, nagy erőfeszítéssel O'
megy, diadallal) : Itt vagyok !
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A férfi (folytatva): Most... most nem
tudja... az arcát piegmozditani...
A nö, (erőlködik. Odatartja az arcát. Ujjongva, extázisban): De... de tudom...
A férfi (kimeresztett szemmel, fölemelt
karokkal, eltorzulva a túlvilági erőlködéstől) :
Most... most... nem tud megcsókolni... akárhogy erőlködik... nem tud... értette?... nem
tud... hiába erőlködik'...
A nö (liheg1, erőlködik, kinyújtja a nyakát, rátapad! a férfi szájára. Rendkívül iioszszu csók, aztán)...
A férfi (föláll, előrejön, cigarettát vesz
elő.)
A nő, (még fekszik egy percig, behunyt
szemmel. Hirtelen fölugrik. Lassan néz körül. Megigazítja a hajét. Szünet után, elváltozott, gyönge hangon): Mondd édes, tie igy
szoktad megihóditani a [nőket?
A férfi (miközben rágyújt): Nem mindegyiket. Vannak, akiknél éppen ellenkező
módszert kell alkalmazni.
(Függöny.)
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A «SZÍNHÁZI ÉLET» kirakatában néhány
nap óta egiy művészi «Török Zsófi baba»
kelt feltűnést. A babát özvegy Vidor Pálné
ajándékozta kiadóhivatalunknak azzal, hogy
árverezzük el a legtöbbét ígérőnek és a befolyt összeget tegyük a Blaha Lujza villáját visszavásárló akcióhoz. Török Zsófi
egyik leghíresebb szerepe volt Blahánénak
s Blaháné akkori menyecskéjének hü mása a
kiválóan sikerült baba, amelyet maga Blaháné öltöztetett föl a felejthetetlen kosztümbe.
MŰVÉSZI FOTOGRÁFIÁK: «Astoria fotó.» Rottenbiller-utca 19. Telefon: József
10—53.
Z. MOLNÁR A BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN.
A Belvárosi Szinház legközelebbi újdonsága
S zenes Béla „A buta ember" cimü három
felvonásos vígjátéka, amely január végén kerül szinre. Külön érdekessége a darabnak,
hogy egyik vezető szerepét, egy érdekes pesti
figurát a Magyar Szinház művésze Z. Molnár
László játssza vendegképpen. A női főszerepek Simonyi Mária, Ilossay Rózsi, Harmos
Ilona kezeiben vannak. A címszerepet Pethö
Atilla adja, kivüle hálás alakítása van Be'rczynek, Bánóczynak és Szeghő EndrénekBARANICS ANNUST, a Kolozsvári Nemzeti Szinliáz volt naiváját leszerződtette a
Renaissance Szinház.
HOGY KELL MOZIDARABOT ÍRNI?
Hogy kell öltözködlni a filmre? Megtudható
a Mozikönyvtár most megjelent első számából, mely 10 koronáért kapható a Színházi Élet boltjában és minden könyvkereskedésben.

a legnagyobb választékban
HANGSZEROTTHON

FEKETE MÎHÂLY
gramofon osztályában
BUDAPETT, JÓZSEF-KÖRUT 9. sz.

Értesítem1 a fiáncosvilágoí, hogy kilépésem
folytán a Lovass-Lorscíi tánciskola megszűnt, s különórákat lakásomon Bp. IX.,
Telepy-u. 23. (Ludovikánál) egész napon át
adok.
Lorsch
Ludovika Akadémia tánctanára.

DIVAT SELYMEK
és BATIKOK
legolcsóbban

csak

IEFSC©¥iTS NŐK
KÖÍ BIVAT Á r u h á z á b a n
IV., H a j ó - u . 1 2 * 1 4 . Belváros
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(E rovatban készséggel adunk
felvilágosítást 5 színházi vonatkozása kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és azok
megőrzésére nem vállalkozunk.)
B. J„ önképzSköt.l. 1919. szeptember havában adták. 2. Magyar Erzsi, Balogh Böske,
Tompa, Horti. 3. Nem kapható. — B Miklós.
Zsigmond-u. 20. — Alice. Később kerül rá
a sor. — Székely leány. Nem rendelkezünk
vele. — Hálás olvasó. Nem adták még. —
Elza. Fekete csokor. — Tüzétföbadnagy.
1. Góth Sándor, — a filmen Törzs Jenő, 2.
Még nem biztos. 3. A Bonbonier-tagja. 4.
Aradon. — L. Boriska. 1. Nem testvérek.
2. Amsterdamban. 3. Nősek. 4. Csak filmen.
5. Elfogyott. — Ccnsul.tajongó. Nem közölte. — M. Mariska, Szombathely. 1. A
„Színházi Élet" kiadóhivatalában kell megrendelni- 2. Nem jelentettebe. 3. Jövő hónap-

1 9 « RÚZSA I Ä
•zeplő, májfolt, pattanás és arcUsztátlanságok ellen. Ideális arcápoló.
Ara 35 korona
Főraktár

ban. — Napraforgó. 1. 32. 2. Norvég. —
Tiszamalom, Nincs bejelentve. — 6 y ö n gyös. Nem közölték. — Re'gi előfizető. A
„Bagdadi hercegnő" színmű 3 felv. Irta: Dumas Sándor. Első előadása 1882. április 16-án
volt a Nemzeti Színházban. Szereplők : Jean
de Hun gróf—Náday Ferenc, Lionette—Helvey Laura, Raoul—Schmidek S., Godler —
Vízvári Gyula, Trévelé—Hetényi, Nourvady—
Nagy Imre, Richard-Bercsényi Béla. — 1 év
óta előfizető vagyok. M. Coquelin 1848.
május 15-én született Boulogne sur-mer-ben.
Előbb az Odeon Színház tagja volt, innen
1868-ban a párisi Theatre Français-hez szerződött. 1894-ben megkapta a becsületrend
lovagkeresztjét. Nálunk 1896. január 2-án lépett föl először a „Les precieuses ridicules"
cimü 1 felvonásos bohózatban, Mascarille
szerepében. — H. Rózsi, Debrecen. A „Színházi Élet"-ben a nem előfizető olvasóinknak
is mindenkor készséggel adunk felvilágosítást
5 színházi tárg\u kérdésre.
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Budapest, VI., András9y-út 6.

100,000-nél több magyar, német, francia, angol könyv

R Í M . János
gyógyszertára

tvW*

F É R F I É S NŐI CONFECTIO OSZTÁLYA

V

HIsHunhQlas

A LONDONI
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THE ANQLO-HUNGARiAN CORPORATION LIMITED
MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE

Hamis fogakat
piatinát
gkszert
J&ranyat
Ezüstöt
Cigarettatárcát
Dísztárgyakat
J V Q I
R U H Á K A T
m ű v é s z i e s e n alakit modellek szerint.
FÜREDI BELÁNE angol, francia női divatterme.
Kossuth-Lajos-utca

FfeSFS ÉS U Ö i SHVATSldVETESC
M I N D E N N E M Ű DlVflTSELYMEK
mélyen leszállítóit H i f f Î f f l Î U I l l î
fírflífn
I l U i k i V l l U l i j l U1MU11

BUDAPEST, VIS., D O H Á N Y - U . 1 2 .

Szabni, v a r r n i

tanítok

rnagántanulásra tankönyvem kapható, varrónőknek
E. Ü E I G E R E Ï E L N É L ,
tanítónőknek külön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m

Szakorvosi
VII. Dohány-utca 39.

rendelő
intézel.

Rendel : 11-1 és 4 - 7 óráig

Brllllánsokat, gyöngyöket, platinát, ékszereket
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y EMIL ékszerüzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemploinmal siemben. Címre tessék figyelni. — T e l e f o n J ó z s e f 105-35

HAITIS FOGAKAT d r h 5 0 K - é r t
veszek és n b r v A M n l i n t Wyschogrod, Tisza Kálmán-tér
CFiSZsFsiíöI
Levelezőlap hívásra j ö v ö k .
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TESTVÉRIK

«V. KER., KORONA-UTCA I . SZÁM
(Vád-utca 16. sarok Zwiebakkal szemben)
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A „ K i r n l H z i n h n z " bejárata mellett
WEIMER HARISNygßÄZ
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KIRÂLY-UTCA 73.

Megfejtési határidő 1920 január 5,
A megfejtést lapunk 1921. évi 3 számában
közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat sorsoljuk ki :
I. dij : Egy doboz „Fioris" csokoládébonbon
II. dij : Egy kotta
III. dij : Egy fénykép
A Színházi Élet 1920. 51. számában közölt
rejtvény helyes megfejtése: „Szilveszter."
Helyesen fejtették meg 610-en.
Az első dijat Bertaián Kálmán (Nyíregyháza, Petőfi-tér), a második dijat Rothman
Ferenc (Miskolc. Széchenyi-utca), a harmadik dijat Papp Lea (Mezőtúr, Templom-tér)
nyerték meg.

tartja raktáron a legnagyobb
színválasztékot a legfinomabb
barianyákban. - Színésznők
barisnyaszállitója

HÁZASSÁG?

LADY HARY

S z e r k e s z t i : INCZE SÁNDOR.
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t.

Minden sző beiktatása 3 K
Vastag betűvel
6K

VÉTEL - ELADÁS
Füzőjavitások legolcsóbban
Therapia,
füzőszalonjában
Nagymező-utca 14.
Veszünk, eladunk bútort,
^őnyeget, zongorát, mindenféle egyes t bútorokat. Behr,
Andrássy-at
66. Bejárat a
Vörösmarty-utcában.

HÁZTARTÁS
K onyha-edények óriási választékban. Olcsó árakban
kaphatók László Kálmán vaskereskedésében, Király Színházzal szemben.

Kérje 212-es bizalmas kim u t a t á s t megfelelő par ti ekról adatokkal, arcképekkel,
Davidovits Erzsébet-kürut 17

az OHHIÁBAH

AMÓfilRDETÉSEK
V EG yE S
Rejtvény-pályázatot hirdet
a Debreceni Hét, Színházi
Újság 500 koronás pályadíjjal. Állandóan közöl vendégszereplő pesti művészekről élvezetes intimitásokat.
Kapható a „Színházi Élet"
boltjában.
„Unió" mindent fest, tisztitlegszebben, legjobban 6 nap
alatt. Gyár-telep VI., Kmettyutca 15. sz. fiókok a város
főbb pontjain.
A „Színházi élet" művüszeti
almanachja a hó végén jelenik meg. Ára K. 40.—

Felvétel: Erzsébet-kőrut 29
A „Színházi Élet" kiadójában
Levelezőlap újdonságok
megtekinthetők a „Színház
Elet" könyvesboltjában.
Bárd és Rózsavölgyi karácsonyi zenealbumok beszerezhetők a „Színházi Élet"
boltjában.
A Fővárosi szinházak, magyar könyvtár, olcsó könyvtár, modern könyvtár, tevan
könyvtár, atheneum könytár
összes eddig mngjelent. kötetei megszerezhetők a „Színházi Elet"-nél.
A „Nemzeti Szinház" műsorában megjelent összes számok megrendelhetők .utánvétellel is a „Színházi Életnél"

Nvomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13—3!
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