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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti szinlapjával. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 
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szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös-utca 31. 

Telefon 133—98. 

KÉSZÜLŐ DARA50MRÓL. 
Elmondja: SZOMAHÁZY ISTVÁN. 

Kedves Szerkesző Uram, Ön oly szeretetreméltó s érdeklődik 
szinházi terveim iránt, mert föl se teszi, hogy egy huszadik század-
beli, intelligens ember, aki életében már látott néhány ezer színda-
rabot s a nagy betűket ugy ahogy megtanulta, maga is ne akarna 
szerepelni a színpadon. Igaza van, a színműírás ma már szent joga 
minden felnőtt embernek s ugy látszik, nem is nagyon nehéz mes-
terség, hiszen még az unokaöcsém is, akit annak idején, orvosi ta-

nácsra ki kellett venni a második elemiből, mert nem birta az olvasást és az érte-
lemgyakorlatokat, háromfelvonásos vígjátékot irt, melyet már — mint a minap 
örömmel olvastam — a kopenhágaí színház is elfogadott előadásra. A kávéház-
ban délutánonként négy-öt asztalnál irják körülöttem a drámákat, vígjátékokat 
és operett-librettókat s olyan fiatal urak, akiknek valaha egy zárt levelezőlap 
megfogalmazása is különös gondokat okozott, most külföldi színházi ügynöksé-
gekkel leveleznek színrehozandó darabjuk érdekében. 

Mindezt tudom s azért némi szégyennel vallom be, hogy színmüvemet, 
melynek megírására már körülbelül harminc év óta készülődöm, még mindig nem 
adhatom át a nyilvánosságnak. Ne higyje kedves szerkesztő uram, hogy az én 
szivemet is meg nem dobogtatja az a hir, hogy barátaim félmilliót keresnek kül-
földön egy-egy komédiájukkal, alapjában én is irigy vagyok, mint egy öreg, német 
guvernáns, arról is meg vagyok győződve, hogy bármely pillanatban le tudnám 
taszítani a trónról Bernsteint vagy Bataille-t, de mi haszna, ha ez a hitem min-
dig csak addig tart, amig az első jelenetet meg nem írtam. A jelenet után követ-
kezetesen kiábrándulok magamból, lobogó munkakedvem rohamosan lelohad, s 
ilyenkor hiába lobogtatja felém Savage a félmilliós chequet, s hiába küld kábel-
táviratot hozzám az amerikai színházigazgatók trösztje, képtelen vagyok rá, hogy 
egyetlen sort is leírjak. A színműírás múzsája, ez a kokett orfeumi hölgy, harminc 
év óta mindig csak bekukkant hozzám, de amikor karjaimat kitárom, mindig alá-
valóan cserben hagy s miniszteri segédhivatalnokokkal mulatja át a gyönyörű téli 
éjszakákat. 



2!Gőfdá!E SZinUÁZJ ÉLET 
-jib sisgàtebiiH 
JnnfizéridErcanj hogy é& harminc hosszú esztendeje mindig a legközelebbi hét-

főre, esetleg a legközelebbi elsejére halasztóm 4 szenzációs színmüvem megírását. 
Hétfő volt ázóta, elsejében se volt hiány, de a darab még mindig nem készült 
el, ami érthető, hiszen az én koromban még hála isten nem kell sietni az em-
bernek. hgyik l^étfőn végre is be fogom fejezni a remekmüvet, lehet hogy már 
a legközelebbin} mert most csakugyan ugy érzem, hogy kezd megjönni a hangu-
latom. Elvégre a színműírás múzsája is asszony, s az asszonyok, ha öregedni 
kezdenek, nem válogatnak többé oly finnyásán az udvarlókban. Ha Ön oly ked-

l«szf hogy jövő hétfőn, esetleg a jövő elsején ismét kérdést intéz hozzám a 
darabomra vonatkozólag, valószínűleg már abban a helyzetben leszek, hogy a 
fixumfertig vígjátékot -is beimilathatom. 

J O M M C X 

^JïèÛSifcP 8 ÖÍláfri91Í9Í319SZ y'P 
gy napfényes októberi dél-

előtt elindultunk, hogy egy 
kis razziát tartsunk színhá-

zaink körül. Mert tudni kell, vagy leg-
alább is tudni illik, hogy a színház bű-
vös levegője kicsap a bejárón tul is egy 
kis darabon, ahol komoly drámák hő-
sei cigarettázva tréfálnak jelenésüket 

várva és ahol a nagy primadonna pol-
gári minőségében is megmutatkozik a 
bámész szemeknek, szóval ez az a hely, 
ahol a polgári élet és a színház összeér 
egy hajszálnyira. Elindultunk tçhât, hogy 
néhány pillanatfölvételt készítsünk a 
szinészbejárók tájékáról. Alexy mester 
friss lemezt vett elő a kazettából és 

Környei az Opera bejárójánál. Alexy felvétele. 

Razzia a szinészbejáróknál. 



SZl'nUÁZl ÉLET 3. oldal 

Rózsahegyi autc grammot ad a Nemzetinél. 

amikor kocsink begördült az Andrássy-
utról a Hajós-utcába, készen volt az 
első fölvétel 

az Opera előtt. 
Jókor érkeztünk, sőt azt mondhat-

nók, hogy a legjobbkor. Tudniillik a cso-
dáshangu Környei éppen akkor vett át 
a portástól egy csomó levelet. Miután 
a íotografáló masina nem adhatja vissza 
a borítékok enyhe rózsaszínét, kényte-
lenek vagyunk megnyugodni, hogy a le-
velek szerelmes szivü nők gyöngéd ke-
zecskéitől származtak. 

Hagyjuk magára a boldog Környeit, 
ne zavarjuk, amikor diszkrét leveleket 
olvas és induljunk tovább a Rákóczy-
utra, a Nemzeti elé. 

Alexy felvétele. 

A Nemzeti színészbejárójánál 
vidám élet uralkodik. A jövő színész-
nagyságai — ma még akadémiai nö-
vendékek — sétálgatnak a kiskapu előtt 
és élénken dobban a szivük, ha egy 
járókelő respektussal azt súgja a má-
siknak : 

— Ez egy színész a Nemzetiből ! 
E büszkeség az irigységnek egy ne-

mesebb fajtájával párosul, mert velünk 
együtt a következő jelenetnek tanúi. A 
derűs humoru Rózsahegyi éppen be 
akar lépni a kapun, amikor egy remegő 
fiatalember áll eléje, 

— Mester — szól bátortalanul — 
engedje meg . . . 

Rózsahegyi már meg sem kérdi, mit 

*) mm g a p • ! Első mechanikai szőnyeg poroló V 
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4. oldal 

kell megengednie. Ceruzát vesz elő és 
az elébe tartott papírlapra ráfirkantja 
az autogrammját. Mert ő egy népszerű 
ember, akinek az aláírása sokat ér. Még 
bankokban is adnának rája. 

Gyerünk a Vígszínházhoz. 
Kocsink sietve visszakanyarodik és a 

két táltos vidáman üget a Vígszínház 
felé. A Lipót-köruton szép lányok igye-
keznek a próbára, nem annyira ját-
szani, mint nézni, mert hogy odabenn 
Góth házaspár parádés szerepét, „A 
tolvajt" csinálják. 

Itt a növendékek képezik a keretet. 
Mint apró madárfiókák, ugy csiripelik 
körül a nagyokat: Hegedűst, Tanait és 
Fenyvesit. Nem lévén dolguk a próbán, 
kint ülnek a padon, mialatt egy tiszte-
lőjük a következő rejtélyes kérdést 
veti föl : 

— Mi az, hogy nem dűl össze a 
Vígszínház ? 

— Miért dűlne össze ? 
— No halljátok ? A három legerő-

sebb oszlopa kijött . . . 

SZinUÁZl ÉLET 
Jelenet a Csengery-utcában. 

Ahogy gyors trappban a Király-utca 
felé ügettünk, kocsisunk bizalmas mo-
solygással visszafordult, 

— Ahá! — mondta — Jetzt kummt 
der Csortos ! 

Persze Csortos, a budapesti gummí-
rádlisok védőszentje. De egyelőre a 
Csengery-utcán hajtattunk be, ahol nem 
egészen véletlenül nem volt semmi 
forgalom délelőtt. Tudniillik beütött a 
Mozikirály és a Király-színházban nem 
volt próba. Mindössze Lábas Juci pró-
bálta a Cigányprímás Sáriját. De azért 
tanúi voltunk egy nem közönséges je-
lenetnek, A Mozikirály hőse, Rátkai 
Marci vadonatúj bankjegyeket lobogta-
tott a kezében, de ez a jelenség csak 
egy pillanatig tartott, mert a bankje-
gyek eltűntek a portás markában, akit 
Rátkai a pénzzel egy türelmetlen hite-
lezőjéhez szalajtott. 

— Micsoda butaság! — jegyezte 
meg sóhajtva Vágó, aki átnézett egy 
kicsit a Királyba. — Az embernek sok 
hitelezője van és kevés százkoronása. 

Hegedűs, Tanai és Fenyvesi a Vígszínház előtt, Alexy felvétceL 



SZJnUAZI ELET 5. oldal 

Magyar Színház: Haraszthy Mici és Rónai Alice horgolnak, Sebestyén és Z. Molnár tanulnak. Alexy felv. 

Ráikai százkoroníst ad át a Király Színháznál. 



6. oldal SflhUÁZi ÉLET 

Véleményem szerint inkább a százko-
ronáshoz kell ragaszkodni, mint a hi-
telezőkhöz. 

A Magyar Színháznál horgolnak. 
Mentünk a Magyar Színházhoz. A 

bejárónál kissé megdöbbentünk, mert 
«nnyi háziasság mégis sok. Ugyanis a 
színház két szépe: Haraszthy Mici és 
Rónai Alice kint horgoltak a kiskapu-
nál. Nagy kedvet kaphattak a horgo-
láshoz, miután Schnitzler uj darabjában, 
A p r é d á b a n van egy jelenetük, 
ahol horgolnak. Erre ők elhatározták, 
hogy miután a darab amúgy is hosszú 
életű lesz, csakugyan horgolni fognak 
és garderobjukat egy-egy értékes da-
rabbal egészítik ki. 

Közben persze ráértek tréfálódzni 
a szerepüket tanuló Sebestyénnel és Z. 
Molnár Lacival, de emezek nem hagy-
ták magukat ugratni. 

— Minket ugyan nem horgoltok — 
mondta Sebestyén és nyugodtan tovább 
tanulta szerepét. 

Vogelstrom a Népopera előtt. 
A Magyar Színháztól rövidke ut a 

Népoperáig. Nem telt bele öt perc, már 
a világhírű drezdai kamaraénekes, Vo-
gelstrom állott előttünk. Körülötte a 
Népopera tagjai : Újvári, Horthy Gábor, 
Szenkár karmester és a szépségdíjas 
Nagy Magdus és mások, ki tudná őket 
mind fölsorolni ? Vogelstrom állt az ok-
tóberi meleg napsütésben és barátságos 
arcot vágott. 

— Nagyon szeretem Budapestet — 
mondta — mert ez lovagias nép. Sőt 
lovas nép. Itt még a fotográfusok is 
lovon járnak. 

Ez utóbbi mondattal Alexyre cél-
zott, Alexy viszont a művészre célzott 
és egy pillanat elteltével kész volt a 
fölvétel. 

Vogelström a Népopera előtt. Alexy felvétele. 



m m \ ÉLCT 

Az ember tragédiája 3oo~szor. 

ehetetlen meghatottság nél-
kül nézni Az ember tra-

J U f c i / gédiája első szinlapját. 1883. 
szept. 21-én egy pénteki napon adták 
először és 1913. okt. 14-én, vagyis ked-
den este érte el háromszázadik jubileu-
mát. A halhatatlan munkát felesleges e 
helyen méltatni, mindenki egyaránt is-
meri és szerzőjének tragikus pályája, 
sok szomorúsággal telt élettörténete ma 
már az irodalomtörténet legelőkelőbb 
lapjain foglal helyet. Ebbe a tragédiába 
Madách Imre a saját sötét életsorsának 
minden keserűségét belevitte. Azóta 
kötetekben méltányolják és másik klasz-
szikus drámairónknak, balsorsában osz-
tályosának, Katona József Bánk-bánjá-
val együtt a legelső magyar színpadi 
műnek ismerték el. De az akadémiku-
sok osztályozásainál sokkal többet 
mond ez a háromszáz estéről-estére 
nagyobb diadalokat arató előadás. Az 
egész magyar irodalom ünnepe a keddi 
jubileum és ünnepe egyszersmind a 

„Az ember tragédiája" első előadásának szinlapja. 

színháznak is, mely Ußs^züms hagyo-
mányokon felépülve, a modern művé-
szetek erejével felszerelve diadalra 
vitte és a közönséggel megszerettette a 
a halhatatlan iró zseniális munkáját. 

ik2_ 
:obfiq sÇTiTT 
íösöjl j ' y 

^ K ílJspjjkassa 
~ê IfbäaßV 

stißniöslioJ nèq 
SZOMORY EMU--,it ib t dös 

Sok színészt az szörrifirr '- '^"11  

Szomorít, 
Ha nem hangolta kedvre 
Szomoryt. 
És sok szerző inkább 
Nem ír, 
Ha nem dicséri Szomory 
Emil. 
Néki az igazság az 

Alapja, 
És Az Újság a lapja 
És mindenki aszerint 
Tánczol, 
Ahogy dicséri, vagy 
Gáncsol 
S megharagszik nem kiméi, 
De sőt 
Lerántja magát Szomory 
Dezsőt. 



8. oldal. M M ÉLET 

Ola Hanakó öltözőjében. 

f függöny lassan lefelé gördül, 
a nagy japán művésznő még 
egy utolsót vonaglik a szín-
padon, a Budapesti Színház 
közönsége szinte extázisban 

köszöni meg a csodás produkciót, két 
szemközt levő páholyban Mészáros Gizi, 
Várady Ily és Aranka tapsolnak a ja-
pán kolleginának, mi pedig a női öltö-
zők felé sietünk. Az ajtóban megfog az 
impreszárió. 

Schiller vagyok, az impreszárió. 
Hová gondol kérem, a művésznőt ilyen-
kor nem lehet zavarni. 

Hosszas kapacítálás után sikerült a 
kövér német urat rávenni, hogy leg-
alább jelentse látogatásunkat. 

A következő pillanatban már vissza 
is tért a jó hírrel: 

— Mme. Hanako a „Színházi Elet"-
nek szívesen áll rendelkezésére. 

A rendkívül alacsony termetű mű-
vésznő mosolyogva tipeg felénk. 

— Bocsássa meg, hogy a hajamat 
kissé rendbe kell hoznom, de azért mi 
beszélgethetünk. 

— Talán nyolc éves kis lány vol-

tam, amikor előszőr felléptem. Persze 
Japánban. Európai sikereim közül kü-
lönösen emlékezetesek azok, amelyeket 
Angliában és Itáliában arattam. Ismere-
tes, hogy már Pesten is voltam. Most 
Wienből jövök, de ott nem játszottam. 

— Én tragika vagyok elsősorban. 
Vígjáték és operett szerepekben is vol-
tak sikereim, de ezeket nem szeretem. 
Képzelje, már mozgófényképen is fel-
léptem. Hogy tetszett önnek a Harikiri ? 

— Igen, ez mintegy a speciálitásom. 
A halálnak a színpadon való 
realisztikus ábrázolása. Több-
ször volt alkalmam Japán-
ban az öngyilkosságnak ezt 
a módját pontosan megfi-
gyelni. 

— Budapestet és a pesti 
közönséget nagyon szeretem, 
íróik közül nagyrabecsülöm 
azt, aki „Az ördög"-öt irta 
és a másikat, aki a japán 
tárgyú Taifun-nak a szerzője. 
Pesten nagyon szeretek lenni, 
már annál is inkább, mert 
a földalatti vasúton sohasem 
akarnak tőlem pénzt elfo-
gadni. Lássa, milyen jó, ha 
az ember ilyen kicsi. Ké-
rem, uram, mondja szép las-
san lapjának a nevét. 

— Szin-há-zi E-let. 
— Köszönöm. Tessék itt 

van japán betűkkel, lehoz-
hatja majd a cikknek a 

végén. 
Odakünn csengetnek, elbúcsúzom és 

a művésznő bájosan mosolyogva ismétli 
még kétszer. 

— Színházi jélet ; Színházi jélet . , . 

Szenes Béla. 



színuÁzi CUT 

Mozikirály : Lábas Juci Streliszky jelv. 

9. oldal. 

Mozikirály: Szabolcs Ernő és Qerő Ida 
Streliszky felv. 

Színház és lóverseny. 
Arról szól most kisded vei sem, 
Hogy a sz inészség és a lóverseny 
Egyben-másban rokonok 
A sze rencse ritk a vendég 
Ugy indulsz el, mint növendék 
S a pech, mely üldöz, konok, 
Pech fűződik itt a pech-hez , 
Adnak t éged husz az egyhez 
Sok jó erő leszorít, 
A diri nem bizik Ö n b e 
És mindig elsőnek jön be 
Bonviván, a favorit 
Indulsz klasszikus futamban 
S szólsz : megint más áll u tamban 
Ritkán játszol sze repe t 
Végre, ha be izzadsz p laccra , 
Keveset fizet a kassza 
Kis színészem, teneked 
Azfán egy c s o d a s z é p es te 
Fölkerülsz majd ide Pes t re 
Földerült hát t e n e k e d , 
Szived belül kéjtül ordít, 
Nem irigyled Gált, sem Odrit, 
Karszléket, sem Janeket, 
Mindig teli már a jászol, 
És te játszol és te játszol 
Dicsőséges estelen 
Most már első lettél végre 
Ne légy büszke, óh a z ég re ! 
Ne légy büszke, esztelen ! 
Hidd el egyszer kész a verseny, 
Csak addig tart, míg e versem 
Látom borús szemedet , 
Én is sirok síró kedvén, 
íme : az „összes e redmény" 
Fordítsd ki a z sebede t . 



10. oldal WIUÁZl ÉLET 

A titok. 
Bernstein-premiere a Vígszínházban. — 

inden év meghozza a Víg-
színháznak a maga Bern-
stein-premierjét és amikor 

itt van, ez a csodálatos francia egy-
szerre összemarkolja minden idegszá-
lunkat. Fölkorbácsolt emberi indulatok 
csatáznak a színpadon, mig lenn a né-
zőtéren visszafojtott lélegzettel lessük 
a tornyosuló drámai cselekményt. Bern-
stein tökéletesen ismeri a színpadot, 
és talán még ennél is jobban a közön-
séget. Elénk dob egy szituációt, amely-
nek fojtott levegőjén már messzire ér-
zik a vihar. És amikor megoldásra ke-
rül a bonyodalom, előbb végigjátssza 
az indulatok és szenvedelmek skáláját, 
hogy a közönség és a színjátszók sza-
kadatlan izgalmak között rohanjanak 
végig e három felvonásba tömöritett 
pompás drámán. 

Adva van egy fiatal özvegy, Hen-
riett«, (Varsányi) aki finom, egyszerű, 

kedves teremtés és aki nagyon szereti 
kissé bátortalan, ideges és féltékeny 
imádóját, Denis de Guenn urat (Góth). 
Henriette múltjának van egy foltja ; 
három évvel ezelőtt szeretője voltPon-
tatouli Charlienak (Zátony), akivel azon-
ban testi-lelki barátnőjének, Gabrielle-
nek { Kertész Ella) tanácsára szakított. 
Most, amikor a szerelmesek eljegyzés 
előtt állanak, Gábriellé érthetetlenül rá 
akarja venni Henriettet, hogy múltjának 
szépséghibáját födje föl a féltékeny De-
nis előtt. Henriette már azon a ponton 
van, hogy mindent bevalljon, de látván, 
hogy vőlegénye kétségbeesetten ragasz-
kodik a mult tisztaságához, nem hallgat 
Gabrielle tanácsára. A második felvo-
násban együtt nyaralnak Denis és fele-
sége, valamint Gabrielle és ura Gab-
rielle nagynénjénél, aki Gabrielle taná-
csára meghívja Pontatoulit is. A volt 
szerető váratlan megjelenése érthetőleg 
megzavarja az urát rajongásig szerető 
Henriette lelkét és idegességével föl-
kelti Denis féltékenységét, Pontatouli 
viselkedése, továbbá Gabrielle kétszinü 

Vígszínház: A titok. G. Kertész Ella és Fenyvesi. Góth Sándor és Varsányi Irén 
Alexy felv. 
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Vígszínház: A titok. 1. Varsányi Irén és Zátony Kálmán. 2. Varsányi Irén. 3, Góth Sándor és 
G. Kertész Ella. 4. Varsányi Irén és G. Kertész Ella. Alexy felv. 
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játéka következtében Denis kicsikarja 
feleségétől féltve őrzött titkát és rohan, 
hogy Pontatoulival végezzen. Ugyanak-
kor az összetört Henriette szemére 
lobbantja Gabriellenek csúf játékát és 
e pillanatban ugy látszik, hogy minden-
kinek a boldogsága romokban hever. 
Gabrielle nem tudja elviselni azt a gon-
dolatot, hogy ura, aki őt rajongásig 
szereti, megtudja csúf szereplését és 
öngyilkossággal fenyegetődzik, ha Hen-
riette leleplezi őt. A harmadik felvonás 
megnyugvást hoz. Kiderül, hogy Gab-
rielle annyira szereti barátnőjét, hogy 
féltékeny Henriette férjére is ; ezért 
akadályozta meg annak idején Pontatouli 
Charlieval való házasságát és ezért ins-
cenálta ezt a kegyetlen játékot, amely 
majdnem tönkretette őket egész éle-
tükre. Pontatouli elutazik, Denis pedig 
kibékül Henriettevei és a közönség 
megnyugodva, egy gyönyörű est emlé-
kével gazdagabban hagyja el a szín-
házat. 

A bemutatóval kapcsolatban az a 
már rég várt szenzáció is megtörtént, 
hogy együtt láttuk Varsányi Irént és 
Góthnét. Mindkettőjüknek egyformán 
hatalmas szerep jutott és mindketten 
brilliánsul tökéletes skáláját mutatták 
be művészetüknek. Ott, ahol kettejük 
összeütközése megtörténik, a főpróba 
közönsége hangtalan izgalommal kö-
vette pár perces jelenetüket, amelynél 
drámaibb hatásút keveset láttunk. Góth 
Sándor szenzációsan játszotta meg a férj 
szerepét, egészen olyan volt, aminőnek 
Bernstein elképzelhette. Fenyvesi és 
Zátony kisebb szerepeikben a lehető 
legtökéletesebbet produkálták. Minden 
jel arra vall, hogy az uj Bernstein-da-
rab hosszú ideig uralni fogja a Vígszín-
ház műsorát. 

vfefí 

A „Víg" uj darabot ad 
Ha oda benyitok 
Ott fogad : 

•A titok, t , . 
hz most a zsúr téma 

' Erről írok én ma. 

Erről beszél lány, legény 
Ezzel van teli a levegő 
Erről csevegek én 
És cseveg ő. 
Ez ér' 
Csak egy az amit megállapítok 
Furcsa ez „A titok": 
Melyről mindenki beszél. 

Hej, 
Tudja azt Pista, Olga, Berta 
Hogy az állatkert a 
Legjobb szórakozó hely. 
Van itt sok medve 
Játszanak egymásra förmedve 
Mindnek vig a kedve. 
És csupa móka 
Amit művel a fóka 
S elmúlik minden bajom 
Ha látom mily víg a majom. 
Ott a fáczán 
Lépeget 
És amott is szépeket 
Látsz ám. 
Ott a gólyák szerepelnek 
És kerepelnek. 
Valahol 
Egy kutya csahol 
És rémületére a nőknek 
Oroszlánok bőgnek. 
Ujabban 
Abban 
Vagyis helyesebben 
Ebben 
Az állatkertben 
A tél előtt és a tél után 
Mindig van mesedélután. 
A padokra fellál 
Sok csecse nő 
S hallgatják, mint konferál 
Az elmés Faragó Jenő 
S összegyűl sok kerek 
Areu gyerek 
Evégett 
Hogy hallgassák a meséket 
Mely a szinész ajkáról pereg. 
A szinész meséhez ért 
És ezért 
Pénzt kap, nem keveset 
Erre a mi 
Színészeink azt szokták mondani 
Ez aztán a mese kereset ! 

Ehhez kétség nem férhet 
Hogy Molnár Ferenc sokat érhet 
Annak a gondolatnak vagyok 
A rabja 
Menyit érhet az egész Molnár 
Mikor már 
Olyan sokat ér egy-egy darabja?! 

Szenes ember-
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Zerkovitz afférja. 
n p .i z „Aranyeső" kitűnő kom-

^'yflk ponistáját a minap ijedt 
télefonözás zavarta föl egy 
fővárosi klubban, ahol az 

ebédutáni sziesztáját töltötte. 
— Halló, te vagy az Béla : — kér-

dezte az ijedt hang. 
— Én vagyok. Zerkovitz Béla; fe-

lelte a zeneszerző, — de ott ki beszél ? 
— Én vagyok, Ilonka. 
— Miféle Ilonka? — türelmetleke-

dett Zerkovitz, — én nem ösmerek 
semmiféle Ilonkát ! 

— Nem ösmersz engem, a feleségedet? 
— Hja, te vagy az ? Mi történt, hogy 

úgy megváltozott a hangod? 
— Nagy baj történt! — siránkozott 

az asszony. 
— Nagy baj ? 
— Igen : nagy baj. És gyere is haza 

azonnal. 
— De hát mi az a nagy baj ? 
Ay asszony most már sirva fakadt: 
— Két katonatiszt keres. 
— Engem? 
— Igen! 
— Es mit akarnak? 
— Magyarázatot! 
Zerkovitz Béla persze rohant haza. 

Azaz, hogy nem is ő rohant, hanem a 
jó pesti konflisló, amely nem száguldott 
így a tatárjárás óta. Rövid félóra mul-

tán Zerkovitz Béla ott állott a katona-
tisztek előtt. 

— Parancsolnak az urak? — kér-
dezte szolgálatrakészen. 

— Magyarázatért jöttünk ! — felelték 
a tiszt urak. 

— Kinek a megbízásából? — kér-
dezte újra Zerkovitz. 

— Berky Lili megbízásából! — fe-
lelték újra a tisztek. 

És elmondották, hogy a primadonna 
sértve érzi magát, mert amikor a dél-
előtti próbán azon panaszkodott, hogy 
kicsi a szerepe : Zerkovitz kicsit mérgesen 
így felelt neki : „Már pedig ezen a sze-
repen nem változtatok egy jottányit 
sem. Punktum !" . . — Az a kérdés már 
most, hogy mit jelent ez a punktum? 

Zerkovitz Béla most már nem sze-
pegett, Ellenkezőleg, elegáns pózba vágta 
magát és igy szólt: 

— A „punktum" azt jelenti, hogy 
senki nagyçbb bámulója Berky Lilinek 
nálamnál. És azt jelenti még a „punk-
tum", hogy imádom őt s hogy sohasem 
fogom neki elfelejteni azt a gyönyörű-
séget, amelyet az „Aranyeső" Goendo-
linjaként nekem és az egész pesti közön-
ségnek szerzett. 

A tiszt urak megelégedtek ezzel a 
magyarázattal, de Berky Lili nem elé-
gedett meg vele. Fogta magát, elutazott 
Abbáziába és onnan küldte a Népope-
rának ezt a táviratot: 
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Zerkovitz operettjében, a Katona-
dologban nem játszom. Punktum. 

Berky Lili. 
Hiába menesztettek utána egy sereg 

táviratot: a primadonna nem jött haza. 
De a harmadik napon Zerkovitz Béla 
express levélben elküdötte Berky Lili-
nek azt a nagyszerű, uj, hamisitatlan 
Zerkovitz nótát, amely mellett a „Hulló 
falevél" is eltörpül s amelyet a zene-
szerző egyenesen a duzzogó primadon-
nának komponált. Eire Berky Lili meg-
békélt és a Mérey-Béldi-Zerkovitz uj 
operettjében, Szoyer Ilonka és Sz. Hu-
dacsek Nelly mellett mégis csak ő játsza 
az egyik női főszerepet. 

Punktum! . . . F. 

Bemutató a Magyar Színházban. 
Schnitzler Arthur 3 felv. színmüve : A p réda . 

À függöny felgördül és egy vidéki 
színház bejárójánál vagyunk. Ettől 
a pillanattól kezdve a harmadik fel-

vonásvégjelenetéig egész lényünket, min-
den idegünket fogvatartja és hatalmas erő-
vel nyűgözi le Schnitzler legújabb alko-
tása. A kiváló szerzőnek számos ellen-
sége és ellenfele van, de egyet senki se 
vitathat el tőle, azt, hogy a szinpadot 
és a közönséget tökéletesen ismeri. A 
cselekmény lázas gyorsasággal pereg le 
előttünk, mindvégig fentartja érdeklődé-
sünket és egy pillanatig sem lankad el. 

Karinszky főhadnagy (Csortos) heves-
vérű, eladósodott katonatiszt, szerelmes 
a vidéki színtársulat naivájába és ka-
tonatiszt társaival lefogadja, hogy a 
büszke és tartózkodó művésznő (Verő 
Mártha) estére velük fog pezsgőzni. A 
főhadnagy természetesen csak kalandot 
keres, de terve nem sikerül, a leány 
több ízben visszautasítja. A gazdag és 
ifjú Rönning, aki komolyan szerelmes a 
művésznőbe, mikor a főhadnagy durván 
nyilatkozik a leányról, inzultálja a ka-
tonatisztet, aki a helyszínen nem vehe-
tett elégtételt, mert tiszttársai legfogták. 
Csakhogy Rönning különben sem törő-
dik a lovagiaskodó uri emberrel és az 
a legkisebb gondja, hogy a párbaj kó-
dex mit ír elő. í. élni akar, élvezni a 
világ ezer csodás szépségét, annál is 
inkább, mert szerelme viszonzásra talált. 

Eszeágában sincs tehát ellenfele gyilkos 
fegyvere elé állni és megtagadja a lova-
gias elégtételadást. Ezzel a főhadnagyra 
nézve lehetetlenné teszi azt, hogy to-
vábbra is a hadsereg kötelékében marad-
hasson és az elkeseredett katonatiszt 
menyasszonya jelenlétében lövi le Rön-
ninget. 

Egy sereg kitűnően megrajzolt és a 
Magyar Színház tagjai által bravúrosan 
megjátszott hálás szerep van a darabban. 

Csortos, Törzs és Verő Márta a fő-
szereplők. Az első kettővel uj dicsére-
teket felesleges mondani, az utóbbi pe-
dig teljes mértékben igazolta azokat a 
reménységeket, amelyeket a színház első 
felléptéhez fűzött. Kedves és bájos volt 
és a harmadik felvonásban szerepének 
drámai részeiben is teljes mértékben ér-
vényesült. Haraszthy Mici egy vidéki 
primadonna szerepében aratott nagy si-
kert. Vágó Béla kitűnő vidéki ripacs-
direktor volt, Tarnai, Papp és Sebes-
tyén is igen ügyesek voltak. Külön di-
cséret illeti meg Z. Molnárt és Rétheyt 
továbbá a rendezést, mely sti'usos és 
művészi volt. 

A fordítás Salgó Ernő kitűnő mun-
kája. 

Népopera : Nevető férj. Pázmán Ferenc és Berky Lili. 
Mészöly felv. 
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AZ UJAK. 
Dergán Blanche. 

A Vígszínház szi-
nésziskolájába járt két 
esztendeig és már a 
vizsgaelőadásokon igy 
például a „Niobe" elő-
adásán szép sikere 
volt. Az iskolaév után 
rögtön leszerződtette 
a Magyar Színház. A 
„Gavallérok" cimü da-
rabban, majd helyet-
tesítés folytán nagy 
vezető szerepekben, 
igy például a ,,kis 
kávéház" főnőszere-
pében nagy sikert 
aratott. Nem valami 
nagy mult van mö-
götte, de annál re-
ményteljesebb jövőt 
jósolhatunk a szép és 
fiatal Bergan Blanche-
nak. 

© 
Mészöly f Ív. 

Szirmai tanítványa. 
Szirmai Imre, aki mostanában a 

Nevető férj címszerepében arat.szenzá-
ciós sikereket, a napokban mint tanár 
is szép sikerrel mutatkozott be a Nép-
operában. Az „arbiter elegantiarum" 
tanítványt kapott egy gyönyörű, fiatal 
úrilány személyében, akit Jeney Erná-
nak hivnak. A kisasszony igen pompás 
hanganyaggal rendelkezik, ami pedig a 
színészi képességeit illeti, afelől nyugod-
tak lehetünk, hisz Szirmainál tanulta a 
színjátszás mesterségét. Tudására és 
képességeire egyaránt jellemző, hogy a 
Népopera máris leszerződtette tagjai 
sorába. Első föllépése Zerkovitz uj ope-
rettjében, a Katonadolog-ban fog meg-
történni. 

Jeney Erna 
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A boldogok szigete. 

A berlini lapok elragadtatással nyilatkoznak a 
Reinhardt-filmről, amely már Budapesten 

van, sőt nemsokára meglesz a házi főpróbája is. 
Reinhardt gyönyörű film költeménye már meg-
kezdte világkörüli diadalutját és vele együtt jut 
világhírnévre a film férfifőszereplője is, a magyar 
származású Mátrai Ernő. 

A darab témája, kigondolása és feldolgozása 
teljesen újszerű : kedves szerelmi idill, amelynek 
mithologiai keretet ad a zseniális rendező. A 
filmen Böcklin örökbecsű müvei elevenednek 
meg, a tenger istenei, a csábitó vizinimfák, a 
szerelemre éhes faun és a szerelmesek védője, 

Ámor. e ezek inkább külső tényezői a darab 
sikerének. A fő dicsőség Mátrai Ernőé, aki ide-
ális művészettel játsza meg jiebéz szerepét. É s a 
közönség is elragadtatással fogja üdvözölni a 
képen ezt a végtelenül tehetséges magyar szí-
nészt, aki talán az első nemzetközi sikert hozta 
meg a magyar színművészetnek. A Boldogok 
szigetének házi főpróbája a Mozgókép-Otthon-
ban fog megtörténni. 

Mátray Ernö. 

Részlet ,,A boldogok szigeté"-ből. Mátray, Leopoldine Constantin és Diegelmar.n. 
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U A l l Ú M I U M G 
Molnár Ferenc azok kőzé a kivételes nagysá-

gok közé tartozik, akiket honfi-
társai is elismernek. „A senki sem lebet próféta 
a saját hazájában" mondást az ő esetében egy-
általán nem lehet alkalmazni, amit semmi sem 
bizonyit jobban, mint a mult hét szinházi mű-
sora. Egy héten belül ugyanis két szinház három 
darabját adta; még pedig : Vígszínház „Az ördö-
göt," „A testőrt" és a Mfgyarszinház „A 
farkast". A szezon vége felé azonban a Vígszín-
ház ezt a rikordot is tul fogja szárnyalni, mert 
sorozatos reprizt rendez a legkiválóbb magyar 
szerző munkáiból. 

• • • • 

Garamszeghy Sándor, a Nemzeti Szinház fiatal 
tagja szintén a szinész-

irók sorába lépett. A Nemzeti elfogadta „Ma-
tyóklakodalom" cimii színmüvét. Az ifjú szerző 
munkáját nagy fényűzéssel és gonddal viszik 
színpadra és Mezőkövesden már beható kosz-
tümtanulmányokat végeztek. A beavatottak sze-
rint a munka megérdemli ezt a szeretetteljes 
gondoskodást. 

A Riviérán a mult hét folyamán egy nagy tangó-
zene pályázat dőlt el. A pályázók 

között a leghíresebb angol, francia, olasz és né-
met zeneszerzők is ott voltak. Sokszoros öröm-
mel és büszkeséggel tölt el hát bennünket, hogy 
a dijat népszerű hazánkfia, Zerkovitz Béla nyerte 
el. Mint értesülünk a Népopera és az illusztris 
zeneszerző között már megindultak a tárgyalások 
az irányban, fiogy az uj zeneszerzemény a „Ka-
tonadolog" cimü operettnek egyik betétje legyen. 

Szomory Dezső hazajött Münchenből. Mivel 
pedig tavasszal fogadalmat 

tett, hogy addig vissza nem jön, mig az uj da-
rabja el nem készül — tehát hazaérkezése a 
Maria Antoniett befejezését is jelenti. Szomory 
tényleg el is készült uj történelmi drámájával. 

sőt már át is adta a Nemzeti Színháznak, ahol 
az uj Szomory dráma ilyen , hamaros megérke-
zése alapos változásokat idéz majd elő a műsor-
ban. Mária Antoniett valószínűleg még novem-
berben bemutatóra kerül. 

• • • 
Érdekes tervek foglalkoztatják az Operát, ahol 
tudvalévőleg részben ösztöndíjasnak, részben 
gyakorlatra egy csomó fiatal tagot szerződtettek. 
Arról van szó, hogy ezeket a nagyrészt értékes 
és nagy zenei kulturáju embereket időközönként 
kölcsönadják az egyes vidéki színházaknak. Va-
lahányszor a vidéki direktor egy-egy operához 
főszereplőt keres, az Operaház igazgatóságához 
fog fordulni, ahonnan ingyen és bérmentve kül-
denek egy kitűnő énekest egyszeri vagy több-
szöri használatra. Az idea mindenesetre életre-
való, s a vidéki publikum bizonyára hálás lesz 
ezekért a vendégekért, nemkülönben a vidéki 
direktorok. A megvalósítása elé azonban még 
egynémely nehézség és akadály gördül. 

• • • 
Márkus, Beregi, Pethes, játszák a főszerepet 

Farkas Pál uj darab-
jában, mely a Nemzeti Szinház egyik legköze-
lebbi bemutatója lesz. Elsőrangú szereposztásban 
hozza ki tehát a Nemzeti a „Konventbiztost," 
mint olyan darabot, amelytől nagyon sokat vár. 
A címszerepet Beregi játsza, vele szemben pe-
dig Pethes, a másik osztály az arisztokrácia kép-
viselője. Kettőjük közé kerül Márkus Emma ér-
dekes asszonyi figurája s az egész diámai össze-
ütközést keretként fogja körül a francia forra-
dalom izgalmas és lázas levegője. A próbák már 
nagyban folynak Farkas Pál darabjából s ezeken 
a próbákon pontosan megjelenik a szerző is és 
nagy történelmi tudásával támogatja a rendező 
(Ivánfí) munkáját, mely a forrongó külső beállí-
tásában erős próbának van kitéve. 

• • • • 

Heves i Sándor elégedetlen ember, főleg ha a 
saját munkájáról van szó. Min-

den darabját annyiszor dolgozza át, hogy alig 
lehet kivárni, mig elkészül vele. Most azonban 
még Hevesi is meg van elégedve az uj müvével, 
söt a Szent szűz rózsája kiosztott szerepeit már 
vissza is kérték a Nemzeti tagjaitól, hogy a leg-
utolsó átdolgozás változásait beiktassák. 

• • • 
Az uj Lehár operett, mely „Die ideale Gattin" 

címen kerül bemutatóra 
a bécsi Theater an der Wien-ben, az eddigi Le-
hár daraboknál is szenzációsabbnak ígérkezik. 
Az eddigi világszerte népszerű Lehár keringő-
ket most a Lehár-tangók fogják felváltani, mert 
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a spanyol tárgyú darabban a tango-zene domi-
nál. Mint Lehár minden jobb müvét, ugy ezt is 
lekötötte már Beöthy Lásztó sőt mi több Har-
sányi Zsolttal már le is forditatta: Ennek a for-
dításnak érdekes története az, hogy Harsányi a 
három felvonással hétfő déltől szerda estig vég-
zett. Mint értesülünk a Mozikirály után kerül 
sorra az uj Lehár-darab, mely minden valószínű-
ség szerint jó sokáig fog a< Király műsorán sze-
repelni. 

Gyerekek örüljetek, mert már elkészült a sze-
retetreméltó Komor bácsi 

legfrissebb gyerekdarabja, „Az Aladár nem sza-
már". Már a címből láthatjátok, hogy az idei 
karácsonyi darabon megint annyit fogtok ka-
cagni, mint a tavalyin. A muzsikát persze me-
gint a Stephanides bácsi szerezte. Nagyon sok 
vidám dolog, kacagtató figura szerepel ebben a 
színműben. Gyerekek előre is örülhettek, kará-
csonykor jól fogtok mulatni a Vígszínházban. 

•••• 
Boccac io lesz az Operaház legközelebbi bemu-

tatója. A régi operett uj feltámadását 
jelenti az Opera ezen vállalkozása s ezt a feltá-
madást már oly régen várják mindazok, akiket 
kedves és meleg emlékek fűznek e bájos és fül-
bemászó muzsikákhoz, a naivan kedves és szen-
timentális librettókhoz. Érthető tehát, hogy az 
Opera nagy buzgalommal készül erre a bemu-
tatóra s hogy mégis közelebb hozzák valamivel 
a ma publikumához a régi és kissé elfakult szö-
vegkönyvet olyan fordiió kezére bízták, mint 
Harsányi Zsolt' aki a saját gazdag és jólismert 
ötletességével épített hidat a régi szöveg és a 

mai kivánságok között. Boccaciot természetesen 
Hevesi Sándor rendezi, akinek ambícióját külö-
nösen ösztönözi ez a számára uj feladat. 

Nyugdíjazások vannak napirenden most 
a Nemzeti szinház kö-

rül. Újházi és Szacsvay nyugdíjba vo-
nulása után egész sereg nevet emleget-
nek, több női nevet s több férfi mű-
vészt, akiket vagy a szinház igazgató-
sága talál érdemesnek már a nyugdíjra, 
avagy maguk kívánkoznak a jól megér-
demelt nyugalomba. Ez utóbbiakhoz tar-
tozik elsősorban Horváth Zoltán, aki 
már régebben maga kérte a nyugdíjaz-
tatását s kívánságát január elsejére tel-
jesitik is. Ennél komolyabb veszteség 
volna azonban, ami szerencsére nem 
befejezett dolog még, L. Lenkey Hedvig 
elvonuló szándéka. Lenkey Hedvig, aki 
finom, stílusos alakításaival nem egy 
szép est hőse volt a Nemzeti színpadán, 
már régóta elégedetlen s most komolyan 
és végleg vissza akar vonulni a Nem-
zeti színháztól. Ha ez megtörténne is, 
bizonyára a visszavonulása nem lesz 
végleges. Olyan színésznőt, mint Lenkey 
Hedvig, minden színháznál tárt karok-
kal fogadnak. 

A 5ZÍNHAZÍ ÉLET KABARÉJA. 
—Mfudíis strófák— 

Hanakóról hírül kapám : 
Abból él e hires japán, 
Kinek tudása nem talmi 
Hogy : mesésen tud meghalni 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Ilyet még senki sem evett : 
Férj. ki minden este nevet 
Örül, tudja is minek, 
Hogy : férje Berky Li\ynek ! 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Minden sértés, nem mint eddig, 
Már tovább él mint egy perczig. 
Ezentúl ha szól a pofon, 
Rögziti a kinetofon. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Zsinagógában a lelkek, 
Hosszunapot ünnepelnek, 
De a Király is megtellik : 
Ott Fedákot ünnepelik. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 
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Szenzációs cimek. Egy bo-
hémtársaságban az ameri-
kai ujságiró-iskoláról be-
szélgetnek. 

— Külön tanfolyam van, — újsá-
golja valaki — melyben csak azt tanítják, 
mint kell szenzációsabbnál szenzációsabb 
címeket kitalálni, amelyek a maguk gro-
teszk szokatlanságukkal felköltik az em-
berek figyelmét. 

— Na ehhez mi is értünk, válaszol 
valaki, nézzétek meg például ezt az új-
ságot milyen furcsa cimek vannak itt 
egy rakáson: Masamódból milliomosné. 
Hercegből betörő. 

— Mondok én különbet, veti közbe 
Karinthy Frigyes. így például : szini-
növendékből színésznő vagy jogászból 
ügyvéd ! 

Madonna ékszerei. A Nép-
opera uj operájának, a Ma-
donna ékszerei-nek főpróbá-
ján történt, hogy egy fiatal 

és nagyképű zenekritikus szörnyen bújta 
a szövegkönyvet. Mérei Adolf egy másik 
zenekritíkussal mosolyogva nézte a buz-
gólkodó urat, majd egyszere megszólalt : 

— Tudja mi a külömbség Wolf Fer-
rari operája és e között a zenekritikus 
között? 

? ? 
— Hogy a Wolf Ferrari operája a 

Madonna schmuckja. Ez a fiatalember 
pedig a Madonna schmockja. 

Optikai csalódás. Bródy 
Miksa, a világsikert aratott 
Leányvásár és a nemsokára 
szinrekerülő Sibill hercegnő 

librettistája, meglehetősen vékonydon-
gájú és alacsony ember és tekintve, hogy 
a bajuszát is borotválja, állandóan leg-
alább tiz évvel csalja a világot. Ennyi-

vei látszik fiatalabbnak. De a vissza-
fiatalodás terén a napokban érte el a 
rikordot. Fölment ugyanis szerencsés 
szerzőtársához, Martos Ferenchez, ahol 
egy uj szobalány fogadta és igy jelen-
tette be gazdájának : 

— Egy kis fiu keresi a nagyságos 
urat. 

Környei fölszáll. Mióta Witt-
J \ mann Viktor bravúros repülé-

1 seivel annyi élvezetet szerez 
Budapest közönségének, a 

művészvilágot valóságos repülő láz fogta 
el. Az irodalom és az újságírás jelesei 
már repültek Wittmannal, aki ezúttal 
azt ambicionálja, hogy színpadi előkelő-
ségeink is megismerkedjenek a légi utazás 
györörüségeivel. A múltkor például Kör-
nyeihez a következő levelet intézte: 

Kedves Művész ur! 
Mester Sándor szerkesztő ur értesít, 
hogy nem idegenkedik a repüléstől. 
Nagyon lekötelezne, ha elfogadná a 
meghívásomat egy kis szellős sétára. 
A legközelebbi dátumról annak idején 
értesítem. Wittmann Viktor. 
Környei tehát nagy magasságokból 

fog gyönyörködni Budapest szépségein. 
Valaki ebből az alkalomból megjegyezte, 
hogy Környei legközelebb már nem lép 
föl. 

— Hanem? — Kérdezték Környei 
barátai. 

— Hanem fölszáll. 
Perczel Sári diktál. A 
Mozikirály első felvonásá-
ban van egy jelenet, amikor 
Perczel Sári egyszere hat 

gépirókisasszonynak diktál. A kisasszo-
nyok szorgalmassan kopognak, de hogy 
mit, azt elszörnyüködve tapasztalta egy 
újságíró, akinek Beöthy László kegyel-
méből szabad bejárása van a színpadra. 
Az illető újságíró a múltkor olvasott 
egy példányt a gépíró kisasszonyok 
munkájából, illetőleg csak fölébe hajolt 
a gépnek, mire az összes kisasszonyok 
sietve elpirultak és még sietősebb kézzel 
összetépték a lekopogott iveket. 

Kiderült ugyanis, hogy amig Perczel 
Sári diktált, ők szerelmes leveleket 
kopogtak. A hat levél közül — ugyan-
annyi Királynak szólt. 



OTUÁZI ÉLET 

A P E S T I É J S Z A K Á B Ó L . 
ÍÍS Jl :..••'• 

Kurländer bácsi. 

Royal-Orfeumban éli napjait, 
főként pedig éjszakáit Kur-
länder bácsi. A szabadjegy-

hiénák haragos áradata az ő furcsa, 
gömbölyded alakján törik meg, mély, 
basszus hangja mintha másvalakiből 
jönne, mert ekkora kis embertől nem 
várunk ilyen mélységeket. 

— Milyen jegyet te akarsz? —kér-
di kifogástalan magyarsággal. 

— Na jó, neked megszámitok három 
korona nyolcvanért. 

És az emberek még örülnek, hogy 
milyen jó szive van Kurländer tatának. 
Egyébként nincs az az éjszakázó, aki 
nem ismerné. Viszont aki ismeri, az sze-
reti is. 

Nagy Endre bohózata »A gályarab neje« a Royal Orfeum előadásán készült. 
Amster felvétele. 



SZÍriUAZj ÉLET 2h oldal 

Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki. 

1. dij: Egy művész i a r ckép a mű-
vésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
G. Kertész Ella autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dij képen. 

II. dij: Egy sz ínházi páholy jegy az 
e heti fővárosi színházi előadások va-
lamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Eötvös-u. 31.) 
küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése: Mozikirály. 

Helyesen fejtették meg: 
Radó Margit, Mála Imre Rákoskeresztúr, 

Bányay Ernő, Szohner Sándor Siklós, Várszeghy 
János, Zöld Kálmán, Steinitz Imre, Horváth 
Qaray B. I., Párás Terike, diószegi Diószeghy 
Mártha, Kemény Lenke Szolnok, Stefánovits 
Milos, Fodor Antalné, Szalai Andor, Grünfeld 
Flóra, Dezső, Jenő, Béla, Dr. Tepliczky Ala-
dárné Érsekújvár, Grünfeld Klári, Görög Fenő, 
Gábor Annus Szilágypóc, László Henrik, Szie-
ber Margit Nagyvárad, Péterffy Zoltánné, Gerő 
Erzsi, Bernáth Károly, Misik Károly, Gelléri 
Boriska, Weiser Zsigmond Losonc, Márer Lilly 
Szécsény, Komlós Irén Újvidék, Rákosi Teri, 
Turcsányi István, Sonnenfeld Ilus, Pincherle 
Ernő. Kaufmann Lili, Dr. Ország Sándor, Ber-
neg Zsófi, Kalmár Ilona, Roskainé, Deutsch Fe-
renc, Fleischer Jolán, Kassay Pál Szákul, Klai-
nik Margit Nyíregyháza, Szvoboda János Arad, 
Molnár Sándor, Piltz Gyula Mezőberény, Leder-
mann Fini, Holzer Gita, Krausz Iván, Suschny 
Zsuzsi, Sibelka Artúr, Tihanyi Aurél, Kemény 
István Győr, Asztalos Sándor, Gonda Juliska, 
Markovits Margit, Haimann Samuné, Weisz 
Irén Nagykároly, Haimann Gézáné, Lengyel Gá-
bor, Silberschitz Mancy, Murányi Magda, Pacher 
Antalné, Atlasz Ilonka, Lauffer Sándor, Huszár 
Rezsőné, Stolczner Károly, Schäfer Károly Szé-
kesfehérvár, Káplán Károly, Löblovitz Erzsébet. 
Nagy Jenő, Gáspár Sándor, Kiss Nvusy, Fülöpp 
Ildikó Mezőtúr, Lukács Mihály, Clarus Tilda, 

Farkas Lajos Pozsony, Láng Ilona és Margit, 
Sachs Mórné Harkapuszta, Palotás Aranka, Vé-
csei Klári, kislaki Lakner Artúr, Höffer Lajos, 
Zakár Jenő, Jancsó Lajos. Wollner Ágnes, Kun 
Ilonka, Brack Ipolynyék, Fekete Annus Szolnok, 
Horváth Vilma, Ágotha Baba, Bányay Kató 
Beregszász, Sz. L„ Póta Aladár Lajos Kunhe-
gyes, Vasanits Gyula. 

A sorsolásnál -— melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — Szirmai Imre saját-
kezű aláírásával ellátott fényképet Kré-
mer Ivánné. a páholyjegyet Wimmer 
Erzsike Budapest nyerte meg. 

A Színházi Élet előfizetése. 
Felhívjuk nagybecsű előfize-

tőinket, akiknek e l ő f i z e t é s e 
o k t ó b e r 15-én lejár, annak 
megújítása iránt a mellékelt 
postautalvány felhasználásával 
intézkedni, hogy a lap irányí-
tása fennakadást ne szenvedjen. 

Nit kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

A b b a n az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
elmarad, ké r jük az ottani postahivatalnak be-
jelenteni akár szóval, aká r küldönc által, 
néhány sorban, körülbelül i lyenformán: 

T e k i n t e t e s P o s t a h i v a t a l ! A Színházi Élet októ-
ber 22-én megjelent 43-as számát, melyet rendesen 
vasárnap kézbesítenek számomra, nem kaptam 
meg. Kérem ezt hivatalosan és díjmentesen rek-
lamálni. 

Nagybecsű előf :zetőinknek az elmaradt szá-
mot azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül 
kell hivatalosan megreklamálniok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, kér jük nagybecsű 
előfizetőinket, hogy figyelmeztessék az illető 
postahivatalt , hogy van egy miniszteri sza-
bályrendelet , (ezt legutóbb a pos ta - és táviró-
vezérigazgatóság megújította), mely szerint az 
előfizetők reklamációját dij nélkül « s p o r t ó -
mentesen kötelesek foganatosítani . Ha e hi-
va tkozás ellenére is megtagadná a pos ta a 
díjmentes reklamációt , kér jük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni , hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük. 



22. oldal snimn elet 

S Z Í N H Á Z I H É T 
OPERAHAZ NEMZETI 

SZÍNHÁZ 
VÍGSZÍNHÁZ KIRÁLY 

SZÍNHÁZ 
MAGYAR 
SZÍNHÁZ 

NEPOPERA 

, d é l u t á n V a s á r n a p e s t e 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csütör tök 

Péntek 

Szombat 

, , , dé lu tán 
Vasárnap e 3 t e 

aj 
a. p O B . 
«S-
2 = » t: art -0J a. 
S i s 

Romeo és Julia 
A faun 

Hernáni 

Az ember t r ag 

Viola 

Az utolsó nap 

A megdicsőül t 

A megdicsőül t 

Endre és 
Johanna 

A megdicsőül t 

Hónapos szoba 
A titok 

Cigányorimás 
A mozikirály 

A ti tok 

A testőr 

A ti tok 

A ti tok 

Hónapos szoba 

A ti tok 

Az ördög 
A t i tok 

Buksi 
A mozikirály 

Szerelem iskol. 
A p réda 

Buda g j ö n g y e 
A nevelő fer j 

A préda 

A te leségünk 

A préda 

Uj fö ldesúr 

A préda 

A fe leségünk 

A kék madár 
Uj földesúr 

A madonna 
ékszere 

Nevető fér j 

A madonna 
ékszere 

Nevető fér j 

Nevető fér j 

A faus t 
A neve tő fé j 

M E D G Y A S Z A I V I L M A 
KABARÉJA 

S Ä MODERN SZÍNPAD 
VI., Andrássy-ut 69. — Telefon-szám 93-16. 
Szeptember 29-én premier. Az októberi műsor 
bemutató előadása. A kivándorlók. Kálmán Imre 
dalciklusa. Nizsinszky nősül. Tisza a klubban. 
Rokoko. Asta és Psylander. Pufi a gőzben. Kis 
darabok, magánszámok stb. Fellépnek : Med-
gyaszai, Kökény, Szalontay, Vidor, Boross, Kő-
váry, Huszár, Papp, Boldizsár, Magyary stb. stb. 
Jegyek előre válthalók egész napon a városi 
jegyirodákban és délután 4 órától a kabaré 

pénztáránál. 

T r o c a de r o 
VII, Kírály-u. 77. Telefon 15-10. 

Minden este 8'/a órakor a fényes megnyitó miisor 
Käthe Freifrau von Broich 
Németország legnagyobb humoristanôje. 

Ml le A l t ra a pár is i Ambasadeur tagja. 
Mstr. Alexander Etienette 

telepátiái duett, 
THEODOR ANGELI humorista 

3 bohózat és még 20 különlegesség. 
12—l-ig 20 ének és táncszám, utána reggeli 

5 óráig BAL-MABILL. 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI MARCI 

V 
N J . 
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n c r m n iS/jfíWÁi 

Az utolsó nap. 
D r í m a 4 fe lvonásban. Irta Balázs Béla. 

Ivánfi 
Beregi 
S . Fav Szeréna 
Hajdú 
Rajnai 
Váradi Aranka 
Pau lay Erzsi 

Astorre Baglione 
Simonet to Baglione 
Atalanta 
Matarazzo 
Rafael Santi 
Livia Vanucci 
Olympia, kéjhölgy 

I. A Baglionék palotá jában nagy ün-
nepség van az Oddiak tiszteletére. Ám 
a két Baglione Simonetto és Astore tud-
ják, hogy az Oddiak Perugia ellen tör-
nek sőt a város egyetlen kút já t már el 
is zárták. Ezért a harcra készülnek s az 
egyik Oddit, Galeottot , Simonetto meg 
is öli. 

II. Simonetto Készül a halálra, mert 
tudja , hogy az utolsó nap előtt áll s mi-
előtt még elesne a harcban szeretne 
m i n d e n t befejezni és minden dolga után 
- mint mond ja — ponto t rakni. Ezért 
aka r j a elválasztani Liviát is Rafaeltől, 
aki Rómába, k e l , hogy menjen, mert ott 
a halhata t lanság várná, ami pedig fon-
t o s a b b a szerelemnél. Livia ezt belát ja 
s maga is küldi Rafaelt, aki ezért azt 
hiszi, hogy Livia már nem szereti. 

III. Rafael v isszamegy első szerel-
méhez egy put tanához , 01ympiáho7, akit 
azután Livia fél tékenységből megöl. Ami-
kor azonban Rafael boldogan és meg-
bocsá tóan át akar ja ölelni őt, Livia Si-
monet to kar jába rohan, mert Rafaelt csak 
ay életben szeretné s meghalni Simonetto 
kar ja i közt szeretne. 

IV. Simonet to nem vá>ja be a töb -
bieket s pár emberével kinyit lat ja a vá -
r o s kapujá t , hogy Líviával a kar ján s a 
szférák zenéje mellett érje a halál. Mert 
S imone t to a halált kívánta — alája te-
metvén akit szeretett . 

Hernaní. 
Ivánfi 
Beregi 
Bakó 
P . Márkus E. 
D é n e s 
Mészáros La jos 
Pa tak i 
R a d n a i Roltai 
Koltai 

Don Carlos 
Hernani 
Don Buy Sylva 
Donna Sol 
A cseh király 
A ba jor herceg 
A góthai herceg 
A Lutzebergi hg. 
A hóhenburgi br. 

Romeo és Julia. 
Szomorú já ték 5 fe lvonásban. I r t a : 

Shaekasperae . 

Mészáros Escalus 
Garamszeghy Raris 
Horváth Montagne 
Bartos Capulet 
Beregi Romeo 
Pethes Merbu t io 
Mihályfi Benvolio 
Ra jnay Tyba l t 
Gál Lőrinc bará t 
Rózsahegyi Péter 
S Fáz Sz. Capu le t r é 
Paulay E. Julia 
Csillag Dajka 

A megdicsőült. 
Gál 
Pataki 
Kürti József 
Gabányi 
Kürthy Gy. 
H 'nvé th Jenő 
Mészáros Aiajos 
Barlos 
Szőke Sándor 
Hajdú 
Vizvári M. 

Kam Carve 
Albert Sha i rne 
Dr . Pascve 
Edvard Ko n i r g 
Cyrus Carve 
Lowe atya 
Peter Horwing 
E b a g 
John Shaion 
Texel 
Honoria Love 

Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Ir ta: Madách Imre. 
Színre a lka lmazta : Paulay Ede. Zenéjét 

szerzette : Erkel Gyula. 

Személyek : 

Gyenes László 
Bakó L. 
Paulay E. 
Kiss Anna. 
Lugosi Béla 
Vizváry Mariska 
Somló Emma 
Pethes Imre 
V. Molnár Rózsi 
Pa tak i József 
Szőke Lajos 
Rajnai Gábor 
Hajdú József 
Gál Gyula 
Hajdú J. 
Horváth Jenő 
Lugosi Béla 
Mészáros Lajos 
Gabányi László 

Az ur 
Luczifer 
Ádám 
Eva 
Kimon, Miltiades 
Catulus 
Hippia 
Cluvia 
Péter Apostol 
Heléna, Izaura kis. 
Patr iarcha 
Robespierre 
Saint-Just 
Lovel 
T u d ó s 
Aggastyán 
Luther 
Pláto 
Michel-Angelo 
Eszkimó 

n c r i Z E T i i v i n u Á z 

A faun. 
Vígjáték 5 fe lvonásban 
I r ta : Eduard Knoblauch. 

Kürthy György 
Paulay Erzsi 
Rajnai 
Horváth Jenő 
Csil lag T. 
Bar los 
Mészáros Alajos 
Ha jdú 
Mát ray Erszl 

Lorg Stombury 
Lady Alex. Vamery 
Silvani herceg 

hi Ernes t 
Mrs. Hojre Clarke 
Maur ice Norris 
Cyril Overton 
Fisch komornyik 
Vivian 

S z i n h á z után a NEW-YORK k á v é -
h á z b a megyünk . 

A legkiválóbb szépségszer 
50 év óta páratlan siker. 

IWm kenőcs 
Egyetlen biztos hatású szer 
szeplő, pirosfolt, májfolt és 
a bőr bármily tisztátlan-

sága ellen. 

Zilzer pouder és szappan! 
Árak: K 2.40, 1.20, és—.60. 

Kapható : 

Lónyay-utca 16. IV./l. 
Szétküldés postán naponta 

Kiváló művészi felvételeket készít 

B U D A P E S T , Nagymező-
utca 28. Telefon 165-67. TORDA fényképész 

VERES p h o t o m ű v é s z e t í - s z a l o n j a 
BUDAPEST V . , Harmincad-utca 3 . (Bécsi-Utca sarok). Telefon 1 3 5 — 7 0 . 

SZÍNHÁZI ÉLETRE való hivatkozással árkedvezmény. 
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Endre és Johanna. 
Történeti szinmti 5 felvonásban. Irta : 

Rákosi Jenő. 

Molnár 
Beregi 
Dezső 
Kürti Gy. 
Mihálvfi 
Bonis 
Garamszegi 
Pethes 
Bartos 
Kürti J. 
Rákosi Sz. 
Fáy Sz. 
Hegyesi 
Márkus 
V. Molnár 

Robert király 
Endre herceg 
Tarento Lajos 
Durazzoi Károly 
Monte Seagliozo 
Moriale 
Terlizi 
Betrann 
Drigeth 
Pobery 
Sancha királyné 
Erzsébet „ 
Katalin 
Johanna 
Mária 

T i a H s z i m i A z 
A titok. 

Szinmü három felvonásban. Irta Bern-
stein Henri. Fordította Adorján Andor. 

Ft-nyvessy Emil 
Varsányi Irén 
Góth Sándor 
Varsányi Irén 
Zátony Kálmán 

Constant 
Gabrielle 
Denis de Guenn 
Henriette 
Ponta Charlie 

Haraszthy Herniin A grófnő 

I. felv. Denis de Guenn mély 
érzéssel szereti Henriettet, egy 
fiatal özvegy asszonyt, aki jó 
barátnője Gabriellenek, a Con-
stant feleségének. Henriette vi-
szonozza az érzelmeket és Gab-
rielle segítségével a fiatalok meg-
értik egymást és egymáséi lesz-
nek. Előzőleg Denis, aki Hen-
riette múltjára is féltékeny, Con-
stanttól is kér tanácsot, de Con-
stant teljesen megnyugtatja. 
Henriette ellen senkisem tudhat 
semmit. 

II. felv. Az öreg grófnőnél, 
ahová a két házaspár hivatalos, 
megjelenik Ponta Charlie is, aki-
nek jelenléte Henriottenek nagyon 
kellemetlen. Azelőtt gyöngédebb 
szálak fűzték Pontához, de kevés-
sel a tervbevett házasságuk előtt 
Ponta elhagyta Henriotteot. A nő, 
aki Denis féltékenységétől tart, 
igyekezik rábimi Charliet, hogy 
távozzék. Denis egytitt találja 
őket, más körülmények is össze-
játszanak és Cenis megtudja a 
valót Henriotte a Pont» Charlie 
kedvese vólt. Megánkivíil rohan 
Charlie után, hogy megfenyítse. 
Henriotte pedig rémülten tudja 
meg, hogy Gabrielle, akit ő a 
legjobb barátnőjének hitt, Gab-
rielle intézte a dolgokat ugy, 

hogy Ponta Charlie jelen legyen, 
és ő ébresztette fel Denis félté-
kenységét is. 

III. felv. Gabrielle belátja, 
hogy az, amit tett, véghetetlenül 
gonosz volt. Nem birt a termé-
szetével, amelynek sok jó oldala 
mellett, egyik döntő sajátsága 
volt az irigység. Constant fölé-
nyes közbelépése segítségével a 
véksőkig fokozott izgalmak le-
csillapulnak és a veszélyeztetett 
boldogság helyreáll. 

Uj betanulással. 

A testőr. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Molnár F. 

Góth Sándor 
Sz. Vatsányi I. 
Szerémy 
V. Haraszthy H. 
Vendrey 
Molnár A. 
Rónaszékyné 

A színész 
A színésznő 
A kritikus 
A színésznő anyja 
A hitelező 
Szobalány 
Páholynyitogatonő 

A hónapos szoba. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Farkas I. 

Személyek : 
Hegedűs Gyula 
Gazsi Mariska 
Tanav Frigyes 
Haraszthy Hermin 
Gombaszögi Ella 
Virányi Sándor 
Vendrey Ferenc 
Kárpáthy Lili 
Sarkady Aladár 
Kürthv Sári 
járó Erzsébet 

Péter 
Magda, a felesége 
Csóti, orsz. képv. 
Havranekné 
Klári, a leánya 
Dán Gyula 
Tóth Vendel 
Szobalány 
Inas 
I. Hölgy 
II. Hölgy 

Színház után a NEW YORK kávéházba 
megyünk. 

k l C M Y s / i n u A Z 

A cigányprímás. 
Operett 3 felvonásban. í r ták: Wilhelm és 
Grünbaum. Fordította: Harsányi Zsolt. 

Zenéjét szerzette: Kálmán Imre. 
Raskó 
Nádor 
Soós M. 
B hari E. 
Percei Sári 
Harmath I. 
Rátkai 
Latabár 
Hajnal 
Boross 
Krasznai 
Lukács G. 
Sólyom 
Oriold 
Sárosi 
Erdélyi 
Szik L. 
Balázs 
Dévényi 

Rácz Pali 
Laci, a fia 
Sári a leánya 
Klári a leánya 
Juliska, a huga 
Irinov grófné 
Gaston gróf, a fia 
VII. Heribert király 
Musztari, udvarm. 
Cadeau 
Fekete Péter cigány 
Hersilia, táncosnő 

I. ) 
II. ) ur 

III. ) 
Lionel-Buttes Chm. 
Louison des Joupons 
Pierro ) . 
Jean ) l n a s o k 

Mozikirály. 
Operette 3 felvonásban. í r ták: Bernauer 
és Schanzer. Magyar színre alkalmazta: 
Harsányi Zsolt. Zenéiét szerzette: Szir-

mai Albert. 

Németh 
Fedák Sári 
Rátkai 
Gerő Ida 
Boross 
Erdei Berta 
Percei Sári 
Nádor 
Lábas Juci 
Latabár 
Kabos 
Szabolcs 
Zala K rola 
Rombay Lili 
Concha Rózsi 
Erdős 
Sólyom 
Körmendy 
Sárosi 
Erdős 
Császár 

Személyek : 
Szalli 
Janka 
Szigligeti 
Bimbó 
Varjú 
Kordula 
Linka 
Gergely 
Gestaulata 
Popelka 
Rendező 
Náci 
A jótékony grófnő 
Muci 
Stuci 
Egy ripacs 
Kántor 
Egy paraszt 
A kém 
Szolga 
Egy színész 

Szigligeti Psylander, a világhírű ma-
gyar moziigazgató és nioziszinesz most 
készül a „Napoleon és a molnár leánya" 
cimü képre. Minden sz j rep be van töltve. 
Naooleont ő maga játsza, a molnár lá-
nyát Maria Gesticulata, a hires olasz 
színésznő. Csak a dobos fiu szerepe 
nincs betöltve. Szalay Jank i grófkisasz-
szony, aki szerelmes Szigligetibe, fiúnak 
adja ki magát és leszerzőzik a dobosfiu 
eljátszására. 

II. Szigligeti nem tud olaszul. A sze-
relmes leveleket, amelyeket Maria Ges-
ticulatához intéz, a dobosfiuval irhtja. 
De a féltékeny Janka szerelem helyett 
vaskos gorombaságokat ír a levelekben. 
Az olasz nő dühösen fnképnél hagyja a 
társulatot. A bajból a dobosfiu menti ki 
a Mme'. Leányruhában pompásan el-
játssza a molnárlányt. A kép mégis el-
romlik, mert Varjé képviselő, akinek rá-
kosi birtokán a felvétel folyik, belép a 
napoleoni társaságba. 

Ill A képet mégis bemutatják egy 
jótékony bazáron. Jelen van Szalay gróf 
is, aki megdöbbenve ismeri meg leányát 
a filmen, hiába erősködik Szigligeti, hogy 
az egy fiu leányruhában. Mikor Janka 
estélyi toalettben megjelenik. Szigligeti 
is megé' t mindent. A dolognak persze 
házasság a vége. 

n A G f A P Ü s z i n u / \ z 

A préda. 
Szinmü 3 felvonásbvn. Irta: Schnitzler 

Arthur Fordította: Dr. Salgó Ernő 

Csortos 
Sebestyén 
Törzs 
Tarnai 
Papp 
Z. Molnár 
Vágó 
Réthy 
Kertész 
Kardos 
Verő Marta 
Haraszthy Mici 
Huszár 
Rónai Lici 

Karinszky 
Rohnstadt 
Rönning 
Grenllnger 
Wolher 
Vvgel 
Schneider 
Finke 
Balduin 
Enderle 
Riedel 
Fischer Pepi 
Pikolo 
Schutz Kata 
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I. felv. Karinski főhadnagy és Rön-
n ing Pál műkedvelő festő egy kis fü rdő-
helyen udvarolnak a nyári szinház naivá-
j á n a k : Rieol Annának. A főhadnagy 
kalandvt keres a leçnynàl, Rönning azon-
ban, bár érzését maga előtt is csak 
ba rá t ságnak álcázza komolyan szere lmes 
és mert Karinski provokáló t isztelet len-
séggel beszél előtte Annáról, kit, épen 
mert megközel í thetet len, az igazgató el-
a k a r bocsátani a színházból, arcul üti 
Karinskit . 

II. felv. Karinski segédeket küld 
Rönninghez, ki azonban nem fogad ja el 
a kihívást. Semmi kedve nincs, hogy 
azért , mert a főhadnagy sér tően visel-
kedet t , ő kockára tegye az életét. Karinski 
megfenyi tés t érdemelt , ezt megkapta ; 
azzal hogy elégtétel nem maradha t tovább 
katonatiszt , neki — Rőnningnek — semmi 
köze. A kihívásnak Anna is hirül veszi 
és ké tségbeesve beállít Rönninghez. A 
fel indulás ha tása alat t bevallják egymás-
nak szere lmüket és elhatá ózzák, hogy 
elutaznak és csak egymásnak élve fogják 
járni a világot. 

III. felv. Rönning megíáija, hogy 
ellenfele nem mond le az elégtételről és 
nyomon fogja követni, hogy leszámolásra 
kényszerí tse. Ezzel a kilátással szemben 
ar ra határozza magát , hogy nem utazik 
el, azaz hogy ha nem is áll ki párbaj ra , 
de a leszámolás elöl nem tér ki. Revol-
verrel a zsebében találkozik Karinskival, 
aki mégegyszsr felszólítja a pá rba j ra és 
mikor Rönning nemmel felel, fegyvert 
fog reá és még mielőtt az kirán ha tná a 
revolverét, agyonlövi. Rönuing hol tan 
roskad a földre. A prédául k iszemel t 
Anna helyet t ő maga lett Karinski 
prédájává . 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

A szerelem iskolája. 
Szinmü 5 fe lvonásban. Irta : Rákosi J. 

Sebes tyén 
Csor tos! 
Táray F. 
Kertész 
Ta rnay 
Vágó 
P a p p 
Gombaszögi 
Haraszthy 
Bátori 
Tóth Irma 
Nagy T. 
T . Halmi M. 
Bera P. 
Abelovszky 
Zala 
Vándori 
Harmat 

Személyek : 
Arnuel 
Kordiái 
Lótusz 
Boromev 
Orlandó 
Igazán Vendel 
Lőrincz 
Stella 
Éva 
Mária 
Lidia 
Menci 
Didó 
Veszta 
Pélia 
Stenuzia 
I. Tiszt 
II. Tiszt 

Az uj földesúr. 
Szinmü 5 fe lvonásban Jókai regényébő ' . 

Szinre a lka lmazta Dr. Hevesi. 

Törzs 
Cs. Acél Ilona 
Nagy Teréz 
Vágó 
Réthei 
T, Forrai 
Haraszt i Mici 
Papp 
Tarnai 
Körmendi 
Csiszér 
Kertész 
Dobi 
Hubai 
Ketszeri Gyula 
Erődi 
Bellák Miklós 
Harmat 

Ankerschmidt 
Hermin 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
Miss Natalie 
Özv. Pa j t ayné 
Garamvölgyi 
Garamvölgyi Aladár 
K a m p ó s 
Vak Mihály 
Straff 
Georg 
Helén 
Gyusz i 
Ispán 
Fiu 
Ügyvédboj tár 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

NÉP-JÜOPEPA 

Buda gyöngye. 
Háromfelvonásos operet te . Ir ta: Bram-
mer Gyula és Grünwald Alfréd. Magyar 
szinre a lkalmazta Mérei Adolf. Zenéjét 

szerzc t te : Dr. Ascher Leó. 

Fehér Artúr 
Szoyer I ona 
Mátrai Ernő 
Gózon Gyula 
Huszár Károly 
Berky Lili 
T a m a y Leona 
Újvári Lajos 
Nagy Magda 
Marosífy Lajos 
Gombóc Vilma 
Lehner Margit 
Csolnakossy G) 
Fehér Artúr 
Bäsch Tercsi 
S toll Magda 
Horthy Sándor 
Kunossi Ella 
Dobozi Anna 
Körmendi Sári 
Dinnyési Rózsi 
Baksai Rózsi 
Hevesi Miklós 

Személyek : 
Garana i Domokos 
Lizi, a leánya 
Plunderer , vendéglős 
Sátor György 
Strampfl Ala jos 
Mária, főhercegnő 
Kalesch grófnő 
Macska bácsi 
Micike, a leánya 
Dini, pincér 
Marci, pikoló 
Szálika, szakácsnő 

a Káka kancel l is ta 
Bend! gróf 
Viktor Bogumi! 
Cresoentia Lujza 

Baptiste , komornyik 
Noszlopi 

Rohrer 
Fa rkas 
Márta 
Teréz 

A hercegnő vadásza 

A nevető íérj. 
Operet te 3 fe lvonásban. Irta Brammer és 
Grünwald . Magyar szinre a lkalmazta 
Mérei Adolf. Zenéjét szerezte Eys le rÖdön. 

Szirmai Imre 
Berky Lili 
Mátrai Ernő 
Sz. Hudacsak Nelly 
Marosf fy Lajos 
Tarnay Leona 
Horthy Sándor 
Ufváry La os 
Huszár Károly 
Faludi Boriska 
Fehér Artúr 
Vajda Fr igyes 
Pázmán 

Bárdos Ottokár 
Sarlott, a felesége 
Brander.k öny vki adó 
Etelka, a felesérv 
Asztalos, költő 
Elvira néni 
Dr. Rosensolt Sala 
Böczögő Kakuk Istók 
Iancsi 
Manci 
Mihály, erdész 
Inas 
F ő h a d n a g y 

A darabban előforduló zeneszámok a 
Bárd Ferencz és Tes tvére zenemükeres -
kedéseiben : Kossuth Lajos-u tca 4. és 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

A madonna ékszere. 
Opera 3 fe lvonásban. Irta és zenéjé t 

szerzette : Wolf—Ferrari . Fordí tot ta : 
Mérei Adolf. 

Gennare 
Carmela, az anyja 
Maliella 
Rafaele 
Biaso 
Cicillo ) . . . . . 
Rocco ) kamor ns t ák 
Stella ) 
Concetta ) 
Serena ) 
Tó tonno 

Legények 
Első ) szerze-
Második ) tes 
Első ) mórra 
Második ) játékos 
Apa 
Parapztassyony 

Vogelstrom Frigyes 
Legard Adél 
Van der Osten Éva 
Paior Ödön 
Hajagos Károly 
Pázmán Ferenc 
Bihar Sándor 
J ávo r Mária 
Ábrányiné Rózsi 
Hikisch Kató 
Huszár Károly 
Róna Dezső 
Loránd Lajos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 
Szánthó Gáspár 
Németh Gyula 
Körösi Jenő 
Hikisch Kató 

I a k e d -
veseik 

Lohengrin. 
Szövegét és zenéjét i r ta: Wagner Richard. 

Bihar Sándor 
Vogelstrom m. v. 
Van der Osten 
Csáti Iza 
Pa jor Ödön 
Murányi Erzsébet 
Szántó Gáspár 
Hajagos Károly 
Loránd Lajos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 
Sebők Ilona 
S á r d o r Mariska 
Legard Adél 
Bazilidesz Mária 

Madarász Henrik 
Lohengrin 
Brabant i Elza 
Gottfr ied 
Te l ramundi Fridrik 
Ort rud, neje 
A király hirdetője 1. ) 
2. ) 
3 j nemes 
4. ) 1. 
2. 
3. 
4. ) 

apród 

rO • = 
S z i n h á z u t á n a legkellemesebb étkező hely az újonnan átépített 

„EXSELSIOR"-szálloda é t terme. 
A souterrainban Berlin híressége a SCHARFRICHTER-SCHRAMLI játszik. 

Iíj. Bokor és Kiszel, tulajdonosok. 
• • 
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Mozigyöngye . . . Mozibálvány. 
RÁTKÁY MÁRTON, (Szigligeti Psylander) belépője a „Mozikirály"~ban. 
Szövegét irta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzeite: Marton Géza. 

Szigligeti 

DOOR k o z m e t i k u m o k a l egmodernebb hygiene szabályai t kielégítik, 
p o u d e r az előkelő világ kedvence. Nagy doboz 5 K, k is doboz 3 K. 
a r c á p o l ó k e n ő c s . A teint bársonyos lesz. Nagy tégely 5 K, kis tégely 3 K. 
a r c i s z a p , a t u d o m á n y legú jabb v ívmánya! 100 g r a m m o s doboz 5 K. 

Szépségápolás a kozmetika 
legzseniá l i sabb ta lá lmányai-
val : k rém-kurák (dr. Schmén 
professzor módszere szerint», 
arciszap kezelések, v ibrá-

ciós masszáss , e lektromos szörtelenités. — Szépséghibák e l tünte tése a l e g ú j a b b f rancia kozmetika e l járással . A „Door" 
kozmet ikumok egyedüli képvise le te : Gálffy-íéle kozm. intézet . B u d a p e s t , VII., Kirá ly-utca J02. V i d é k i szé tkü ldés . 
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i i : : 

MÉSZÖLY LÁSZLÓ L 
(j MODERN FOTÓMŰVÉSZETI SZALÓNJA *) 
V BUDAPEST, IV. VACl-UTCA 11/b. TEIEFON 53-65- V 
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Brüll Irma kalap-divatterme 
Párisi-utca 1. Telefon 37—74. 



M M \ ÉLET 29. oldal 

9cpiró(áiiyok. 

B A U E R 
E R N Ő 

úriszabó divatterme 

BUDAPEST, Muzeum-körut 15. szám. 
A legelegáasabh ruhákat jutáayosan késziti. 
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/ / 

FOPROBA TITKA 
'HARSANYI ZSOLT REGÉNYE 

Maiolka a ketrecben. 
/ \ mult héten mindenki őszinte rész-

u vétet érezhetett a pesti színházi 
•élet tengerén hányódó Matolka Pál iránt. 
Különösen azért a kinos megdöbbené-
sért érhette méltó sajnálat a történet 
hősét, amelyet folyton uj, meg uj elfo-
gadott szerzők emlegetése okozott neki. 
A mult hét elején egymásután látta a 
jövendő dicsőség kikötőjébe evezni a 
Bakonyi Károly, a Huszka Dezső, a 
iGranichstaedten Brúnó nevét. O pedig 
itt van a halhatatlan remekmüvei, az 
Átok gyászával, amelyet ime a balsiker, 
az irigység, a szervezett rosszindulat és 
elnyomatás ezer szenvedése üldöz. 

Mosolygó Róza e borús napok köze-
pette odaadó és hü múzsának bizonyult. 
Mennél több vészes akadály tornyosult 
Matolka Pál hirvágya és méltó érvé-
nyesülési törekvése elé, ő annál eré-
lyesebben_ és konokabbul hangoztatta, 
hogy az Átok gyásza gyönyörű darab 
és hogy szinre nem kerül, azért a pesti 
szerzőket kell felelőssé tenni, akik en 
masse feketemáju cinkosok az ifjú te-
hetségek elnyomásában. (Mosolygó Ró-
za rendes tanulója volt tanitónőképző-
intézeti növendék korában a francia 
nyelvnek és néha előszeretettel hasz-
nált francia szavakat és kifejezéseket, 
amelyek — ezt nem hallgathatom el — 
igen rosszul állottak neki.) 

A mult hét végén Matolka lelki vál-
sága elérte a tetőpontot. Hosszabb lel-
ki tusa után vakmerő és energikus terv 
fogamzott meg agyában. 

— Majd megmutatom én annak a 
Beöthy Lászlónak ! Fel fogok menni 
hozzá és hangoztatni fogom, hogy egy 
ismert fiatal iróval mégsem lehet igy 
bánni. 

Ezt keményen elhatározta és szom-
baton délelőtt a szó-szoros értelmében 
felment a Király- és Magyar Szinházak 
irodájába. Ott bekopogtatott, abba a 
szobába, amelyen a Lázár Ödön he-
lyettes igazgató neve áll. 

— Alázatos szolgája, igazgató ur, — 
mondta Lázárnak komoran — Beöthy 
igazgató úrral akarok beszélni. 

— Az nehéz lesz, —vélte Lázár — 
mert nincs Budapesten. 

Matolka kissé megrendült és meg-
fogódzott valamibe. A sors pokoli gú-
nya, hogy éppen abba a szekrénybe fo-
gódzott, amelyben csupa elfogadott da-
rabot tart a két szinház együttes igaz-
gatósága. 

— Hol van a direktor u r? 
A kérdés egyszerűnek látszik, de 

Matolka Pál mégsem kapott rá felele-
tet. Hiába próbált később a szinház tá-
jékán másokat is faggatni, a legvegye-
sebb és legfantasztikusabb válaszokat 
kapta. Volt, aki azt mondta, hogy Beö-
thy Beregszászra utazott, ahonnan 
egy uj és szenzációs színésznőt akar 
szerződtetni. Viszont pedig mások a 
leghatározottabban kijelentették, hogy 
Wiener-Neustadtban van, ahol a ha-
dastyán-kórház alapkőletételi ünnepé-
lyén vesz részt. 

Matolka Pál erélyes és férfias terve 
tehát, hogy megmutassa annak a Be-
öthynek, hajótörést szenvedett. Még 
hozzá Beöthy nem volt Budapesten. 
Hol van ? Ez a kérdés okozott az 
egész családnak álmatlan éjszakákat. 
Hétfőn aztán megtudták. Nyilvánosságra 
került, amit eddig titkoltak a színház-
nál és a titok fellebbentése olyan or-
dításra késztette Matolka Pált, amely-
ről külön oroszlán-mesét lehetne mon-
dani az állatkertben. Beöthy Bécsben 
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volt, uj darabbal tért haza s ez az uj 
darab megint nem a Matolka Pálé volt, 
hanem Lehár Ferencé. 

A körúton egy lézengő és mélabús 
egyén ődöngött a búskomorság félreis-
merhetetlen jeleivel. Ez Matolka Pál 
volt. Hát ahogy igy sétál, találkozik 
egy ismerősével. Azzal az ujságiróval, 
akivel a Király Színház előcsarnoká-
ban ismerkedett meg. Matolka elpana-
szolja neki bánatát. 

— Tudja mit, — mondta az újság-
író — forduljon Faludi Gáborhoz, a 
Vígszínház igazgatójához ; az igen jó-
szívű öreg ur, Beöthynek jó ismerőse, 
talán annak a révén hatni lehetne 
Beöthyre. 

Azzal elváltak. Másnap ennek kö-
vetkeztében mi történt ? Az történt, 
hogy Faludi Gábor automobilon robo-
gott a Lípót-köruton, mikor egy em-
ber, akit az autó csepp hiján elgázolt, 
valami fehér papirt dobott a gépko-

csiba. Faludi felvette és elolvasta. Mi-
niszterpapirosra irott kaligrafikus kér-
vény volt, amelyben Matolka elmondta 
az Átok gyásza eddigi történetét és 
mély tisztelettel aziránt esedezett Fa-
ludi Gáborhoz, szóljon egy jó szót 
Beöthynek. 

Még aznap este megszólalt a Be-
öthy László telefonja. 

— Halló, itt Faludi Gábor. Jó estét, 
öcsémuram. 

— Jó estét, Gábor bátyám. Mivel 
szolgálhatok ? 

Faludi elmondta az automolbijába 
hullott kérvény történetét. Beöthy na-
gyon jól mulatott és megígérte, hogy 
a darab dolgában szólni fog a Magyar 
Színház dramaturjának, Salgó Ernőnek. 
De Beöthy nagyon tévedett, ha azt 
hitte, hogy ezzel a kérés elintéződött. 

Mindez szerdán történt. Szerdán 
este egy elszánt alak leste az igazga-
tót a Király Színház bejáratánál. Ma-
tolka Pál volt ez, aki dobogó szívvel 
várta kérvényének és Faludi Gábor 
közbenjárásának fejleményeit. Várt és 
lézengett és egyszer csak azon vette 
magát észre, hogy az orra előtt dübör-
gött el a fehér automobil. Annyit még 
hallott, hogy Beöthy igy szólt a sof-
főrnek: 

— A Magyarba! 
Matolkának nem kellett egyéb. Lé-

lekszakadva rohant át Magyar Szín-
házhoz. Ott ,,Az uj földesurat" játszot-
ták. De Beöthynek híre-hamva sem volt, 
Matolka várt. Már tizenegy óra is el-
múlt, mikor végre megfogott egy haza-
felé tartó statisztát, bemutatkozott neki 
és megkérdezte tőle, hogy hol van 
Beöthy. A statisztának rossz kedve volt 
és ezek a színházi emberek különben 
is mindig vicceket csinálnak. A statiszta 
végigmérte Matolkát és igy szólt: 

— Ott van abban a vasketrecben, 
ahol a vasfüggöny-eresztő ember ül. 

Matolka démoni erővel lökött félre 
mindenkit, aki útjában állt. Berohant a 
színpadra, kérdezősködött, felment egy 
lépcsőn és odament a ketrechez. Ettől 
fogva a dolgok drámai következetesség-
gel tornyosultak Matolka feje fölé. 

A vasketrec ugyanis automatikus 
szerkezet, amely magától kinyilik, ha a 
színház vasfüggönyét felhúzzák és ma-
gától becsukódik, ha a vasfüggönyt le-
eresztik. Matolka izgatottan se látva, se 
hallva berohant a vasketrecbe Beöthyt 
keresni. Az előadásnak éppen ekkor 
volt vége. A függönykezelő már ki is 
jött a ketrecből, a vasfüggöny lement. 
És — mily borzalom — az automatikus 
szerkezet becsukván a ketrecet, be-
csukta Matolkát is. 

Szegény Matolka eleinte azt hitte, 
hogy jobb ha vár egy kicsit. Várt. De 
mire a borzasztó valóság tudatára éb-
redt, már hiába ordítozott és dörömbölt. 
Menthetetlenül be volt csukva a ket-
recbe és bömbölését senki nem hallotta. 
Az utolsó tűzoltó is elment már. 

Vessünk fátyolt a következőkre. 
Matolka a vasketrecben töltötte az 
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éjszakát. Másnap délelőtt szabadult ki, 
mikor a Préda cimii darab házi főpró-
báján felhúzták a vasfüggönyt. 

(Folytatása a jövő héten.) 

Duci. Bizonytalan a hazajövetele. Az eredeti 
terv szerint az uj Rubens operette női főszere-
pét játszotta volna. 2. Szervita-tér 3. Esti 300 
korona. 3. 8000 korona. 4. 9.200 korona. Fele-
dékeny hivő. A Royal szállóban lakik. Boki. 1. 
2? éves. 2. 26 éves, Eötvös-utca 37, református. 
3. Nem igaz. Babuska. 1. Van. 2. Zsidó. 3. Két 
éves. Kincsek. 1, A Magyar Színháznál naponta 
délelőtt 10 órakor. 2. A Vígszínház tagja. Katona. 
3. József-utca 39. 4. Kiadóhivatalunk utján meg-
szerezhető, amelyik miire szüksége van. Pataki. 
A postán kérem megreklamálni. Előfizető 346. 

Mindkét darabot a Vígszínház vette meg, de a 
bemutatók ideje még nincsen meg határozva 
Dr. ß. M. A mult évfolyam első nyolc száma tel-
jesen elfogyott. Ferike. Mészöly László fotomü-. 
szeti szalonjának címe: Váci-utca 11/b. A fiatal 
mester rövid idő alatt a legelsők közé küzdötte 
föl magát. N. R. 1. Mindkét számot bélyeg be-
küldése ellenében a kiadóhivatal elküldi. 2. Nyug-
díjba ment. II. Babnska. 1. 34 éves. 2. 24.(0) 
korona. 3. A ,,Pesti Cabaret" cimü uj vállalko-
zás tagja lesz. 4. 29 éves. 5. Budapesten nem. 
6. 27. éves. KÍS cserkész. la Tavasszal jön ki a 
második Fedák film. b Igen. 2a Szerelmes színész, 
b. Nagyon szereti. 3. November elején. P. Nanszy. 
A ,,Nyugat1' szerkesztőségébe (Lónyay-utca 18.) 
cimzendő a levél. így a legbizonyosabb, hogy a 
kezébe jut. Székely. 1. 32 éves. 2. Egyelőre nem 
igaz. 3. Székelyhidy dr. Kolozsváron városi fo-
galmazó volt. 4. Négy éve. 5. Két éve, BocacciÓ, 
1. 30 éves, református. 2. 16.000 korona. 3. Rá-
kóezí-ut 8. Cs. Zoltán. Differenciái voltak a Nép-
operával. Nem szerződött egyelőre sehova. H, 
GyÖrgy. 1. 16 éves, református. 2. 14 éves katho-
likus. 3. 42 éves, református. 4. Abbáziában van 
még. Ambrózia. 1. A régi Ferenczy Cabaret he-
lyén. 2 Nem várható. Psylander imádó. Április 
hóban jön Budapestre. Szivem CSUti. A Színkör 
mozgóban fog szinre kerülni. 

Helyettes szerkesztő: KÁLMÁN JEHÖ. 

1 « 

I 

KELETI J. 
Csak hölgyeket érdekli 

Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

Budapest, IV., Korona-
herceg-utca 14] 16. szám 

(Gr. Szapáry-udvar.) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzők és mell-
tartók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzők ferde 
növésüek számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. Egyenestartók. 
Hyegienikus havibajkötők. Gummiharisnyák. A legkiválóbb francia 
és amerikai női óvszer-különlegességek I IJj I Auto Vaginal Spray. 
Uj! Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képesárjegyzék ingyen é s bérmentve. 
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A „Színházi Élet" előfizetői a kiadó hivatal utján 20% 
engedménynyel rendelhetik meg. 

1 füzet 
30 fill. 

Legújabb kiadás! 

„ N é p s z e r ű 
Z e n e m ű t á r í ( 1 füzet 

30 fill. 

1. Stii tu. Emlékszel-e? 
2. Kol-Nidre. 
3. Mindig rólad álmodom. (Miért vagy másé?) 
4. Mult emlékei. (Verlorenes Glück) 
5. Egy csókodért (Vorrei Morire) 
6. A házaló. Kupié. 
7. Lavotta első szerelme (hegedű és zongora). 
8. Feledés. Dal. (Fekete István). 
_ í Miért nem mondod hogyha szeretsz? , / r 
9" I Mindig vissza várlak! 

J A hol két sziv elbúcsúzik 
10- 1 Azt beszélik mindenfelé ' 5 a s 

í A pusztán most minden csöndes l n , . „ , 
1 K 1 Nem megyek el hozzád [Bodrogi Zs.) 

* { K i l f a Ä » » . a » 
13. Oh csak még egyszer látnálak téged (Kucsera Lajos). 
14. Sürü lombok árnyékában (magyar és német szöveggel (Linkétől). 
. I A nyavalya törje ki a barátom . r . , „ „. 
1 5 . • Sárgaságba esett az én rózsám i K o n d o r E r n o ) -
. ( Erdő szélén nagy a zsivaj, lárma IC, , , , 

1 A bajai kereszt útnál l S a s N a a > -

^ " - I t ä ' Ä „Fővárosi orfeumok és kabarék műsora" 
1. Miért is vagyok szegény? (/ínyos Laci). 
2. Cserebogár nóta. (Hetényi Heidlberg Albert). 
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PARK-SZÁLLODA 1 
szemben a keleti pályaudvar érkezési oldalával. 
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KOCSIVAL A SZEHY-
NYEST A HÁZTÓL, 
TISZTÁT A HÁZHOZ 
: : SZÁLLÍTJA : : 

TELEFON 93-95 

• 

Phöbus-könyvnyomda, Budapest VI., Eötvös-utca 31. — TELEFON 133—98. 


