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ogy honnan került a komás 
romi Beöthyck ereibe az az 
amerikai vér, amelynek tors 
rósága, geniális nyughatat* 

iansága oly érdekessé teszi a Beöthy 
László karrierjét, azt valószínűleg az 
atavizmussal foglalkozó tudósok sem 
tudnák világosan megmagyarázni. A 
nagyapa, országos dolgai után, még a 
komáromi kúria szilvafái alatt ols 
vasta Senecát és Tacitust, az apa, a 
magyar irodalom klasszikus korának 
legutolsó képviselője, még ma is a Vös 
rösmartyak, Bajzák, Gyulai Pálok 
nemes és tiszta hangulatában él, — s 
a fiu már a newyorki trösztigazgató* 
kat is megszégyeníti vakmerő ener* 
giájával, okos modernségével, és cso* 
dálatos és sokfelé látásával, mely egy 
gazdag és örökké forrongó lélek 
megnyilatkozása. Beöthy Lászlónak, 
ha a származás törvényében hiszünk, 
valami csöndes és ódonkönyvszagu 
bibliothékában kellene kutatnia a Ba? 
lassa Bálint ifjúkori szerelmei, vagy 

Faust ismeretlen ősforrása után, 
vagy egy előkelő kancelláriában fo« vaí 
gadnia a gérokkos kérvényezőket, 
vagy komoly és megilletődött arccal 
ülnökösködnie az egyházkerületi ülés 
sen, ahol hires nagyapja fekete attilá« 
ban elnökölt. A Beöthyek hagyomá« 
nyosan nyugodt, harmonikus és meg« 
fontolt életéből, melyet a patriárka« 

korig se zavart meg a váratlan ele* 
miek izgalmai, a tornácos nemesi ház 
csöndes és levendulaszagu életéből, 
mely fölött a falusi vasárnap délutá« 
nok nyugalma, a harangok érces huh 
lámái lebegtek, közvetetlenül, szinte 
minden átmenet nélkül, sarjadzott ki 
ez a nyughatatlan és nagystílű karrier, 
melyet mintha hosszú századévek váí 
lasztanának el a komáromi kúriában 
olvasgató öregek karosszékétől. Az 
attilás, ezüstcsattos presbiter és a 
színházi irodában dolgozó, telefonáló, 
lelkesedő és vitatkozó direktor, — 
ugyan ki meri azt mondani, hogy csak 
rövid félszázad választja el egymás« 
tói ezt a két homlokegyenest ellen= 
kező típust, mely ugyanegy családfa 
ágain fakadt? 

Aligha tévedünk, mikor azt hisz* 
szük, hogy e metamorfózisban az 
anyai vérnek van a legnagyobb sze« 
repe, a forró és szünetlenül lobogó 
Rákosiívérnek, mely annyi nemes és 
szárnyaló agilitást produkált már az 
irodalomban és a művészetben. Az 
okos és finom Rákosi Szidi fia, Rákosi 
Jenő iskolájában lett érett férfiúvá, 
miután épp ugy végigélte a szerkeszt 
tőségi műhely inaséveit, mint akár* 
melyik ismeretlen vidéki fiu, akit a 
becsvágya az ujságcsinálás kohója 
mellé sodort. Hiába volt Rákosi Jenő 
a nagybátyja, ő se essay?kkel vagy 
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vezércikkekkel kezdte, hanem azzal 
a műfajjal , ami voltaképp a magva 
a mi mesterségünknek: a riporttal. 
Csakhogy Beöthy László nem az át* 
lag*riporter volt, aki tejeskávé mellett 
ir ja a cikkeit, hanem egy örökké Ián* 
goló és tüzet fogó temperamentum, 
aki mindig be volt csipve kissé a sa* 
ját mesterségétől és aki még a Bud. 
Tud. kommünikéit is oly lázas lelki* 
állapotban ragasztotta le, mintha egy 
ostromlott vár felszabadításáért küz* 
dött volna. Közben, a nyugodt pilla* 
nataiban, át*átrándult a belletrisztika 
berkeibe is és regényeket meg novel* 
Iákat irt, melyeken szintén átizzott a 
Beöthy—Rákosi család atavisztikus 
talentuma. De ez a mellékösvény 
nem volt a Beöthy László igazi élet* 
u t ja ; ő voltaképp akkor találta meg 
önmagát, mikor a szinházi iroda tűs* 
kével kipárnázott karosszékét elfog* 
ialta. 

L 
LAZAR ÖDÖN a Magyar és Király»szinház 

Beöthy Lászlót mint szinházigazga* 
tót nem kell jellemezni: talán ő volt 
a legelső magyar direktor, aki póz nél* 
kül, és megsavanyodott elvek nélkül, 
fiatalságának modernségével és fölé* 
nyével állt ennek a rehezen kormá* 
nvozható köztársaságnak az élére. A 
jó Isten bocsássa meg vakmerősége* 
met, de én azt hiszem, hogy ő előtte, 
— egy*két kivétellel, — csupa szürke 
smokk döntött a darabok és a sziné* 
szek sorsa fölött, csupa nagyképű 
száraz pipás, aki masztikszagu tapasz* 
talatok, vagy rideg akadémiai szabá* 
lyok szerint vezette a rábizott szin* 
ház ügyeit. Beöthy a nagy szaktudá* 
sán kivül a műveltséget, az intelligen* 
ciát, a nemes modernséget, a lelke* 
sednitudás adományát is magával 
hozta előkelő pozíciójára, oly mérték* 
ben hozta magával, mely még a pá* 
lyakezdő fiataloknál is ritkaság. Egy 
jó darab olvasásától még most is ha* 

marabb becsip, mint a 
pezsgőtől, egy jó szí* 
nészért a tűzbe megy s 
egy jó előadás annyira 
felhangolja az idegeit, 
hogy lelkesedésében még 
az esti piquet*partiejá= 
ban is hibákat csinál. 
(Pedig épp oly jó piquet* 
játékos, mint amilyen 
szinházdirektor.) 

Az olvasó talán cso* 
dálkozik raj ta , hogy 
Beöthy Lászlónak a kár* 
tyázásra is van ideje, én 
nem csodálkozom, mert 
már*már magam is hinni 
kezdek a legendában, 
hogy a Király*szinház 
direktora öt vagy hat 
példányban él Budapes* 
ten. Egyetlen ember eny* 
nyiféle akcióra aligha ké* 
pes. Darabokat olvasni, 
próbákat rendezni, szer* 
letmestereket kioktatni 
zőkkel tárgyalni, dísz* 
még hagyján; de Beöthy 
László mindig ott van 

h. igazgatója a rendes klubjában, tára 



SZÍNHÁZI ÉLET 3 oldal? 

és vacsorázik azalatt, mig az igazi 
Beöthy László a Királysszinházban az 
íróasztala előtt görnyed. 

Mi nem nemzeti szinü frázisokkal szolgáljuk 
törekvő, haladó kis hazánkat, hanem azzal, 
hogy kultúrájához teljes erőnkkel hozzájáru» 
lünk. 

Jászai Mari. 

saságos életet él, külföldre utazik, 
vacsorákra jár, habitué az idegen 
színházakban, minden könyvet elob 
vas és gondosabban átnézi az összes 
újságokat, mint a legpedánsabb mu= 
zeumi tisztviselő. Aki egy jó cikket 
megirt, bizonyos lehet róla, hogy Beö« 
thy László lesz a legelső, aki gratulál 
neki. Hogy van mindehhez elég ideje? 
Én azt hiszem, valami démonikus csa« 
lás van a dologban s öt-hat csodálatos 
alteregója kártyázik, vitatkozik, olvas 

GYÁRFÁS DEZSŐ, SIMONYI MÁRIA, TÖRZS JENŐ, B. MARTON ERZSI 
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nije cúá. A két évtizedes utat méltóan 
jellemzi a színház épülete, a két éve meg* 
ujhodot t Magyar Színház, mely az egy» 
kori kis operet tszínház helyén ma jelen® 
tős tartozéka a főváros színházi életének 
és egyik legjobb drámai színháza az or= 
szágnak. 

Husz évvel ezelőtt mint opere t tsz ínház 
nyilt meg a Magyar Színház a város fors 
galmától akkor nagyon kieső Izabella* 
téren. Egy konzorcium építette és egy» 
másután bízta meg vezetésével a külön* 
féle igazgatókat. Relie Iván, majd Rajna 
Ferenc, a jónevii ujságiró és színházi kri* 
tikus vezették váltakozó szerencsével, a2. 
után Leszkay András, a Beöthy«színházak 

VÁGÓ BÉLA, FORRAI RÓZSI, DOBOS MARGIT, VIRÁNYI SÁNDOR 

Ji jubiláló 
Magyar Színház 

sendes, kitim, de annál mele= 
gebben megérzett ünnepet ul= 
riek ezen a héten a Magyar 
Szinházban: most múlik iiz 
éve, hogy a színház Beöthy 

László birtokába ment át, hogy tevékeny 
és jelentős részt vegyen a modern magyar 
színjátszás és színműirodalom fejlesztésé» 
ben. Az ünnep egyúttal kettős évforduló: 
két évtized óta szolgálja Thália istenasz* 
szoftyt az Izabella=téri színházépület és e 
két évtized fele esik Beöthy László zse« 
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mostani gazdasági főnöke került az élére, 
aki Zoltán Jenő és Zoltán Sándor tár= 
saságában vezette egészen addig, amíg 
Beöthy László a részvények többségét 
megszerezve maga vette kezébe a szm* 
Iház sorsát. 

Beöthy László egyébként nemcsak a 
második évtized alatt szerepelt a Magyar 
Szinház életében. Egész fiatal volt meg 
a szinház, mikor 1898*ban, a forradalmi 
idők félszázados évfordulóján az „Arany» 
lakodalom" cimii darab érte meg a Ma= 
gyar Színházban tüneményes sokaságú 
sorozatos előadását. Az „Aranylakor-i* 
lom" szerzője Beöthy László volt. Sokan 
lesznek még, akik emlékeznek benne t; 
leghiresebb alakra, Krausz bácsira, a 
ysidó honvédre: Sziklai Kornél cjvik Te ŝ 
kitűnőbb alakítása volt. Később Beöthy 

aktiv részt is vett a szinház vezetésében, 
mint a konzorcium egyik tagja, tiz év öta 
pedig kizárólagos igazgatója, vezére, gaz> 
dája a Magyar Színháznak. 

Idézzük fel előbb a multat! A régi Ma= 
gyar Szinház annak idején ugyanaz volt 
az operett terén, mint az u j lett tiz évvel 
ezélőtt a dráma terén. Friss, forradalmian 
újszerű operettelőadásokat hozott, első* 
rendű gárdát szervezett és elsőnek bírta 
az operettek száz évig meg nem álló en 
suitcselőadásait. A „Mikádó" egykori és 
az időkben már rég letűnt dallamai után 
a Magyar Színházban csendült fel újra 
angol operettmuzsika, hogy éveken át 
uralkodó legyen. Itt volt a Gésák dia= 
dala, majd a New-York szépévé. A Ma= 
f " « ' S ' ivMzhan aratta első nagy sike* 
rét nálunk Lehár Ferenc az 1904=ben be* 

Z MOLNÁR LÁSZLÓ, BÁTHORY GIZA, KÖRMENDY JÁNOS, T. HALMI MARGIT 
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mutatott „A drótostót"ítal, amelyet kö* 
zel kétszázszor játszottak. Következő 
operettje, a „Mulató istenek" már nem 
tudott ilyen diadalra jutni, de azután jöt t 
a „Vigözvegy", amely ugyancsak a Ma= 
gyar Szinházban kezdte meg pályafutás 
sát és onnan került át a Király Szin= 
házba már Beöthy igazgatása idejében. 
A magyar operettek közül A kis kofa 
(Sztojanovics), Doktor kisasszonyok (Ves 
rö György), Asszonyregiment (Rajna— 
Cobor), A rikkancs (Stoll Ágost), A 
fecskefészek (Konti) voltak emlékezetes, 
nagy sikerek. A Magyar Szinházban 

kezdte meg zeneszerzői pályáját Kálmán 
Imre is: Fényes Samu „A pereszlényi; 
juss" cimü énekes vígjátékának zenéjét 
irta. Országos nagy siker volt még a 
„Szulamith" is, amelye az óbudai Kis= 
faludyíszinházból került át a Magyar 
Színházba, hogy közel kétszáz előadást 
érjen meg. 

Kik voltak ebben az időben a Magyar 
Színház tagjai? Csak a ma is jól ismert 
neveket soroljuk fel. Sziklai Kornélt már 
emiitettük. Jegyezzük fel gyorsan Rátho-
nyi Ákos, a legdaliásabb Danilo nevét is . 
Ot t voltak Kornai Berta, Tóth Stefi, 

GOMBASZÖGI IRÉN, ANDORFFY IDA, TARNAY ERNŐ, RÉTHEY LAJOS 
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Berky Lilly, Keleti Juliska, Szöllösi Ró« 
zsi, Maróthy Margit, Szalontai Feri, 
Tallián Anna, Szentgyörgyi lenke, 
Szentgyörgyi Márta, Szilassi Etel, Anday 
Blanka, ott játszott a kedves tehetségű, 
tragikus halált halt Tomcsányi Rusi és 
ott tűnt fel először a Gombaszögi név 
a magyar színészet egén Gombaszögi 
Margit személyében, aki ma mint a szép 
Romeiserné, a gödöllői főszolgabíró fele« 
sége ismeretes. A férfiak közt fel kell je« 
gyezni még Ferenczy Károly, Ujváry 
Károly, Sajó Géza, B. Szabó József, 
Tollagi Adolf, Megyeri Dezső neveit. 

1907 őszén meghalt a régi Magyar 
Szinház. Tiz éves pályafutása alatt eíert 
legnagyobb sikere, a „Vig özvegy" át= 
költözött a Király Színházba, Beöthy 
László és hü kísérője, Lázár ödön^ aki 
akkor még titkár volt, kezükbe vették a 
gyeplőt és a szinház most már kizárólag 
a dráma szolgálatában, fiatalos frisseség= 
gel megindult az u j évtized felé. 

Ez a második évtized még annyira a 
jelené, hogy szinte feleslegesnek látszik 
ismertetésére kiterjeszkedni. Csak rövi= 
den, nagy vonásokban akkarjuk össze= 
foglalni a Magyar Szinház megújhodásán 

DOLINÁI ILUS, ZALA KAROLA, PARTOS DEZSŐ, VANDORY GUSZTÁV 
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nak, nagy metamorfózisának történetét. 
Hogyan volt lehetséges, hogy egy ope= 
rett=szinházból máról holnapra a legkitü* 
nőbb drámai színház legyen? Beöthy 
ászlLó mesteri kézzel vitte keresztül a 
nagy változást. Friss, fiatal erőkből első* 
rendű gárdát toborzott össze és igazga* 
tói működése első percétől kezdve a 
jobbnál jobb előadásokat produkálta drá? 
mai színházában, A Magyar Színháznak 
egyéni, sajátos stilusa lett, modora isko* 
lát csinált, kiállítását, já téktempóját eg> = 
szerre kezdték utánozni. A színháznak 
évről évre meglett a maga nagy sikere, a 
száz előadásnál többet megért darabok 
száma egyre szaporodott. 

A lefolyt évtized legnagyobb sikerei: 
Földes Imre darabjai, a „Császár kato= 
nái" és a „Hivatalnok urak", Molnár Fe= 
renc „Farkasba, Biró Lajos „Sárga liliom" 
és „A rablólovag'" cimü darabjai, Dré-
gely Gábor „Szerencse fia" és „Kisasz* 
szony fér je" cimü vígjátékai, Bródy Sán= 
dor „Lyon Leá"=ja. Tekintélyes részt Togs 

lal le a sorozatos előadások sikerében 
Hevesi Sándornak a Jókai=regén\ ékből 
irt színmüvei: „Az u j földesúr", „A ma= 
gyar nábob" és a „Kárpáthy Zoltán" és 
nem hagyhatók figyelmen kivül azok a 
külföldi darabok és klasszikus drámák, 
melyeket a Magyar Színház kitűnő gár* 
dája jut ta tot t nálunk diadalra: Rosiand 
„Sasfiók"=ja, Maeterlinck szimbolikus 
drámája, a „Kék madár", Ibsen drámai 
költeménye „Peer Gynt", továbbá 
Goethe Faustba és Shakespeare Flams 
letíje. 

A szűkszavú, puszta felsorolásban gyö« 
nyörüen alakul ki a színház évtizedes 
munkássága. Hogy ilyenné lehetett és 
ilyen maradhatott , az Beöthy László igaz= 
gatói zsenialitása mellett annak a kitűnő 
művészseregnek köszönhető, amelynek 
összetoborzása szintén az igazgatósvezér 
érdeme. Tíz évvel ezelőtt nemcsak a ma= 
gyar színműírók megértő és pártoló szins 
háza, hanem a fiatal magyar szinésztehet» 
ségek felkaroló ja is lett a Magyar Színház. 

T. OLÁH BÖSKE, SZILAGYI RÓZSI, SA ÁR Y RÓZSI, BAZAR GITTA 
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KABÓK GYULA, YOLLAND HEDDA, IHÁSZ ALADÁR, SIMON MARISKA 

Az az együttes, amely most mint a 
magyar ̂ színházi gárda oly ismert és el* 
ismert, az ország legkülönbözőbb részé* 
bői került a Wesselényi-utcába. Törzs 
Jenő, a legkitűnőbb magyar színművészek 
egyike és felesége, Forrai Róza, az egy* 
kori Thália*Szinházból kerültek Beöthy® 
hez. Báthory Gizella, ez a szépen beszélő, 
széphangú és szép szinésznő, a Népszin* 
házban működött Vígoperának volt tagja. 
Básár Gitta a Vígszínházban kezdte meg 
működését, a napokban nyugalomba vo= 
nuit, kedvesen társalgó Bera Paula a te* 
mesvári társulatnál működött, Dobos 
Margit, akit a „Cserebere" főpróbáján 
egyetlen pillantásáért tapsoltak meg, a 
Magyar Szinház előtt Feld Irén kamara» 
játékainál működött, B. Marton Erzsit, a 
szinház kitűnő tragikáját, a vidék ünne* 
pelte azelőtt. Vidékről került fel, Kassá* 
ról, Simonyi Mária is, a Magyar Szinház 
közönségének egyik kedvence, aki egé* 
szen kezdő korában volt már tagja a Ma* 
gyar Színháznak. Pécsi Blanka a színész* 
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akadémia elvégzése után rövid ideig a 
Vígszínház tagja volt, Tárnoki Giza, sze* 
gény Papp Miska özvegye, a leghüsége* 
sebb tekintetű öregasszonyok életteljes 
alakítója Szabadkán működött, mint Vám 
dory Gusztáv is. T. Oláh Erzsi, Tarnai 
Ernő felesége, azelőtt kabaréban műkő* 
dött és tüneményes gyorsasággal jutott 
a legjobb színésznők sorába. T. Halmi 
Margit, Tanay Frigyes felesége és a nagy 
Halmi leánya, aki mint Peer Gynt anyja 
könyekre fakasztja a nézőt és hallgatót, 
a Vígszínházból jött át, az i f jú noviciák 
pedig, mint Gombaszögi Irén, a nagy 
Gomba legkisebbik huga, Jankovich 
Magda, Kürthy Sári lánya és Yolland 
Hedda, a szinésziskolából kerültek a Ma* 
gyar Színház színpadára. 

A férfiak közül kettőről már megemlé* 
kéziünk. Szóljunk most elsősorban a há* 
rom rendező*szinészről. Az egyik, Z. 
Molnár László, tagja a Magyar Színház* 
nak, mióta csak színész. Egyenesen a szí* 
nészakadémiáról került Beöthyhez, ahol 
a legnépszerűbbek közé tartozik. Vágó 
Béla a másik rendező*szinész. Kitűnő alas 
kításai mellett kitűnő, nagytudású és sok* 
oldalú rendező is. Tarnai Ernő a legfiata* 
labb rendező a sorban. Rákosi Szidi isko* 
Iájának volt a növendéke és már nem egy 
nagy siker fűződik nevéhez. Gyárfás 
Dezső csak egy év óta tagja a színház* 
nak, de sikerekben olyan gazdag, mintha 
tíz év óta működnék ott. Ihász Aladár. 
Kardos Andor, Körmendy János, Pártos 
Dezső, Réthey Lajos, akik oly sok karak* 
terisztikus alakítással arattak már sikert 
a Magyar Szinházban, különböző vidéki 
társulatoktól kerültek ide, Virányi Sán* 
dor pedig a Vígszínháztól jött át. Nem 
lehet megfeledkezni Rátkay Mártonról 
sem, bár ő a Királysszinhá? tagja, de azért 
emlékezetes sikereket aratott Beöthy drá* 
mai színházában is. Bizonyára emlékszik 
még az olvasó a „Hivatalnok urak" öreg 
raktárosára, Róth bácsira és Csáth Géza 
kis egyfelvonásosában, a „Janiká"*ban 
zokogó férjre. 

Vannak azután, akik már elmentek. 
Gombaszögi Frida, Mészáros Gizella, Cs. 
Aczél Ilona, Haraszthy Mici, Csortos 
Gyula a Magyar Szinházban kezdték pá* 
lyafutásukat és ott lettek híresek, ismer* 
tek, népszerűek. Egy éven át tagjai vol* 
tak a Magyar Színháznak Góth Sándor 
és a felesége G. Kertész Ella is, akik itt 
is nagyszerű művészi alakításokat produ* 
káltak. Rövid vidéki szereplés után a Ma* 

gyar Színháznak volt a tagja Kertész Mi* 
hály, a legkitűnőbb magyar filmrendező 
is és sok estén át kacagtatta meg közön* 
ségét Huszár Károly, aki két éve végleg 
a kabaré*műfajra tért át. 

Szólni kell még az idegen színházakból 
való vendégekről, akik többször te t ték 
emlékezetessé a Magyar Szinház előadá* 
sait. Az egyik P. Márkus Emília, a másik 
Rákosi Szidi, aki egyébként is buzgó lá* 
togatója a színháznak azon egyszerű ok* 
nál fogva, mert Beöthy Lászlónak szerető,, 
gondos — édesanyja. 

Ezekben beszámoltunk a Magyar Szín** 
ház múltjáról. A jelenről eleget írunk 
ezeken a hasábokon, a stílus kedvéért il* 
lenék még talán a jövőről szólni, ha nem 
volna ez is felesleges, mert tudjuk úgyis 
jól: a Magyar Szinház a további sikerek, 
diadalok biztos tudatában indul működé* 
sének második, illetve harmadik évtizede 
felé. 

A plakát 
Egy érdekes plakát jelent meg a napokban 

a pesti utcákon. A Tavasz és Szerelem szerep* 
lőinek neveiből összerakott betűkből: Város& 
Szinház. 

TaWasz és Szerelem 
Adler Ádelina 

KeRényi Gabi 
ZádOr Dezső 

CSatai Janka 
Sarkadl Aladár 
HaraSZthy Hermin 

Slk Rezső 
INke Rezső 

MiHályffy Julia 
KÄrolyi Leona 

KruyZwyk Annie 

Ha teljes akart volna lenni az igazgatóság, 
akkor a második névsort is össze kellett volna 
állítani a következőképen: 

Kerényi GaBi 
Adler Adellna 

Zádor DeZső 
HaraszThy Hermin 

KárOIyi Leona 
KruySwick Annie 
SarkAdi Aladár 

Inke RezSő 
Szklal Jenő 

Csatai JanKa 
Sik REzső 

JáRai Sándor 

J 
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Színházi versikék 
Egy amerikai író „Románc"sa 
Megy majd a Vígben. 
A dolognak az a zománca, 
Hogy a főszerepet 
Gombaszögi Frida jácca. 
Ez a feladat nehéznek látszik, 
De neki könnyű, 
Mert egy nagy művésznőt játszik. « 

Ha Zerkovitz kártyázna 
És merne, 
Hát nyerne. 
Erre tanúm lehet bárki, 
Aki elmegy a Nemzeti Orfeumba, 
Ahol Zerkovitz minden este 
Kilenc slágert vág ki. 

A Star mozidarabját 
A közönség izgalommal várja 
És találgatja, hogy ki lesz 
A Star sztárja? 

* 

Íme: 
A HevesUHarsányURényi darabnak. 
Ez lesz a cime, 
Ne is törjék a fejüket máson: 
(Nem a Megboldogult Sámson, 
Hanem) A nagysikerű Sámson. 

« 

Beöthynél egy-egy darab 
Nagyon sokáig szokott élni, 
Mert ő nem szereti a műsort 
Csereberélni. 

MÁKVIRÁG. 

JÁVOR ALFRÉD, JANKOVICH MAGDA, PAPP MIHALYNÉ, KENESSEY ERNŐ 
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W» < 

Fe dák Sári 
a „Szerető"=ről 

Magyar Színház legközelebbi 
újdonsága Bródy Sándor Sze* 
retö című drámája, Fedák 

'Sárival a főszerepben. Bródy 
Sándor és Fedák Sári találkozása olvan 
eseménye a pesti színházi életnek, 
amelyet minden túlzás nélkül az idei 
tél szenzációjának nevezhetünk. Fe; 
dák Sári egy este sok mindent mesélt 
a Szeretőiről a Színházi Élet számára. 
Annyit, amennyit a köteles tapinta* 
tosság megenged: elárulunk ebből a 
beszélgetésből. 

—- Folynak a próbák, — mesélte 
kedvesen Zsazsa, —- és elmondhatom, 
hogy ilven igazán nekem való szere* 
pet még sohasem játszottam életem* 
ben. Ezerszinü a szerep, minden pil* 
lanatban más; ragyogó szivárványa 
-egy női léleknek. Boldog vagyok, hogy 
•eljátszhatom. 

— Hogy mikép jutott hozzám ez a 
szerep: az maga különös érdekessége 
a „Szerető"*nek. A Szerető meséjét 
elmondta nekem tavaly, egy este, va* 
•csora közben Bródy Sándor. Hihetet* 
lenül megtetszett nékem a történet és 
hazaérve, leültem és leirtam szóról* 
szóra, amit hallottam. Aztán bezár* 
tarn a Wertheim=szekrénybe, mert 
éreztem, hogy nagyon értékes dolog. 
Elmúlt hat hónap. Sok minden történt 
és megfeledkeztünk a históriáról. Egy 
este aztán újra összekerültem Bródy 
Sándorral és ő akkor azt mondta: na* 
gyon szeretne nékem szerepet irni. 

— írja meg, amit a télen elmesélt, — 
válaszoltam, — én eljátszom. 

— Ha én arra emlékeznék . . . — 
felelte csöndesen Bródy. . . — Csak 
annyi van meg a fejemben belőle, 
hogv egy nagy kutya is szerepel a 
darabban . . . 

— Erre elmondtam, hogy a darab 
meséje papirra vetve, a Wertheim* 

szekrényemben hever. Bródy kérte,' én 
nem akartam kiadni a kezemből, mire 
Beöthy László lett a közvetítő közöt* 
tünk. Néki elolvastam a papirosra ve* 

' tett sorokat és ő elragadtatásában 
megígérte nekem, hogyha odaadom, 
felel érte, hogy még a nyáron Bródy 
Sándor megírja a darabot számomra. 
És ugy is lett. Bródy Beöthvéknél Ba* 
latonföldváron megírta a Szeretőt és 
októberben már játszani fogom a Ma* 
gyar Színház színpadán. 

Megkérdeztük Fedák Sárit: hogy 
érzi magát újra a szinpadon. 

— Látja, — ez volt a felelete, — 
azért is szeretem nagyon a Szeretőt, 
mert ez az idén az első szerepem és 
egy színésznek játszani kell: sikert 
aratni, hibázni, dolgozni, hajlongni a 
tapsolók előtt, küzködni, fáradtnak 
lenni, — de játszani, játszani . . . 

És mesélt tovább Fedák Sári rajon* 
gással, lelkesedéssel a dzsentri ma* 
gyar leány és halványképü, előkelő 
herceg históriájáról: a Szeretőről. És 
erősen éreztük, hogy a közelgő pre* 
mier: egv nagy író és egy kiváló szi* 
nésznő találkozása, ünnepe lesz a ma* 
gyar színjátszásnak. 

A bemutató: október 26*án. 

A HARAGOS SZERZŐ. U j . 
helyi Nándor, a „Cserebere" ta» 
lentumos szerzője, szokásos déli 
sétáját végezte a minap a Duna« 
parton. A Hangli előtt beleütkö» 
zött egyik jóbarátjába, aki aznap 
érkezett vissza vidéki körútjáról. 

— Bocsáss meg, Nándi, — exkuzálta magát 
a jóbarát — hogy csak most gratulálok máso» 
dik darabod nagy sikeréhez. Tudod, üzleti 
ügyeim elszólítottak a fővárosból. 

— Köszönöm a gratulációt — válaszolt Uj» 
helyi kedvetlenül. 

— Ejnye, de rossz kedvű vagy, Nándor? 
Mi az? Mi történt veled? 

— Dühös vagyok erre az Ibsenre. „Őfensége 
kalabja" cimü darabomat is a Peer Cynt akasz» 
totta meg útjában s ime, e héten megint két» 
szer megy az Ibsen darab. 

— Emiatt igazán nincs okod izgulni. Lásd, 
ha Ibsen élne, akkor most náladnál sokkal, de 
sokkal jobban kellene mérgelődnie. 

— Miért? -1- kérdezte Újhelyi kíváncsian. 
— Hát azért, mert a te Csereberédet — ŐU 

ízör adják e héten. 
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Hegedűs megsebesült 

A Féltékenység ötödik felvonásán 
ról beszélnek ma széltében* 
hosszában Budapesten. Ez az 
ötödik felvonás szenzációja az 
egész előadásnak: legnehezebb 
és leghatásosabb színészi muns 

ka, amely ha csak egy mozdulat, egy 
gesztus hamisan sikerül: kisiklik a Grand 
Guignol felé. 

Ez az ötödik felvonás Nikolajevici Je= 
lena bűnhődése, az asszonyé, aki nem 
csalta meg ugyan az urát, de kacérságá^. 1 
hihetetlen dolgokat művel. Derbellia.ii 
herceg, akivel szintén flirtje volt Jelená= 
nak, követeli a jutalmat és Petrovics 
Szergej, a férj akkor lép a szobába, ariií 
kor a herceg díványra teperi a védeke/ő 
Jelenát. A férj dulakodni kezd a herceg* 
gel és már=már alul marad, amikor bero-
han a hatalmas termetű szolga: Pjotr és 
kidobja a herceget. 

Ez a jelenet a Vigszinház színpadán a 

legteljesebb hatást kelti esténként. Any» 
nyira élethűen játszák esténként ezt a 
dulakodást, hogy Hegedűs Gyula a mult 
hét egyik estéjén úgy összetörte a felső 
karját, hogy azóta vattában játsza az ötc* 
dik felvonást. 

A hatalmas termetű szolgát, aki Csor= 
tosnál két fejjel magasabb, Lakatos SAn* 
dor játsza, aki egyébként az Operaház 
kardalosa. 

A Féltékenység minden esti előadása 
zsúfolt házak mellett folyik és a Vigszin» 
ház egész hétre előre eladott házak meU 
lett adja elő és olyan siker és taps és ün* 
neplés keretében játsszák esténként a Fél-
tékenységet, hogy arra még a Vigszinház 
igazán nagysikerű annaleseiben is alig van 
néhány példa. 

A főszereplők: Hegedűs, Fenyvessv* 
Csortos, Góth, Szerémy, Kertész. Kerne* 
nes és a hölgyek: Góthné Kertész Ella,. 
Makai Margit és Bánky Judit egysegv kis-
váló és dicsérő jelzőkkel nem is illethet» 
alakítással teszik teljessé a Féltékenység 
sikerét. 

TTEGEDÜS, SZERÉMY, GÓTH 
A „Féltékenység" IV. felvonásbeli nagy jelenete. Feiks rajza 
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Jl „Dada" harmadik 
bemutatója 
— Bródy Sándor nyilatkozik — 

intervju akadályokkal — 
Egy 

eggel kilenc óra, de a levegő 
még őszi ködös párával teli. 
Bohemia ilyenkor még leg« 
édesebb hajnali álmában 

szendereg. Mégis, megpróbáljuk! Les 
emeljük a szerkesztőségi telefon 
kagylóját: 

— Halló, kérem negyvenes hetven* 
nyolcast. Igen! Halló, Rudasfürdő? 
Hármas számú szoba, Bródy Sándor 
ur fenn van még a szobájában? Ne* 
>em? Próbára ment a Nemzetibe? 
Köszönöm! 

Hallatlan! Hölgyeim és uraim; ne 
mondják, hogy nincsenek már cso* 
dák a nap alatt. Sándor bá', ki próbára 
megy a hajnali szürkületben . . . Per* 
•sze ez a Dada ... 

Nosza karcsú, de tömött 6*os villa* 
mos. Néhány perc multán már a 
Nemzeti Szinház portásánál kérde* 
zősködünk. 

— Elment már kérem az imént, a 
Magyar Színházhoz ... 

Magyar Szinház? Ja persze, hiszen 
o t t már folynak az uj Bródy*darab 
.„A szerető" próbái . . . Halló, konflis! 
Magyar Szinház, szinészbejáró! 

Azonban innen is elkéstünk már. 
Bródy Sándor elment a Vígszínházba, 

-.a „Tanítónő" reprizének próbájára! 
Nosza vágtatva utána . . . 

Hát mondják még, hogy nem szór* 
galmas ember Sándor bá'. Egyszerre 
három darabját próbálják a főváros* 
ban. A negyedik, a Tímár Liza, mit 
nagy sikerrel elevenitett fel mostaná* 
ban a Vigszinház, az ötödik pedig...! 
De gyerünk sorjában. 

A Vigszinház titkári szobájában 
csakugan megtaláljuk Bródy Sándort. 
Megkérjük, hogy mondjon valamit a 
Dada pénteki harmadik premierjére 
vonatkozólag. Sándor bá' azonban 
nem az az ember, aki egykönnyen 
kötélnek áll. Beszél mindenféléről 
(„csak ugy, édes öcsém, mint Bodó* 

né, mikor a bor árát kérik"), beszél 
az időjárásról, a napsütésről, a nők* 
ről, de legfőképpen három fiáról, kik 
a harctéren vannak odakünn („egy az 
orosz, egy az olasz, egy meg az oláh 
harctéren van, abbizonv, alig győzöm 
várni tőlük a postát"), elmondja in* 
kább, hogy uj darabot ir (az ötödik) 
Buza cimen, mely a „Tanitónő"*höz 
hasonlóan a falusi életből meri ti tár-
gyát, — csak a kérdésről nem tesz 
emlitést. Közbe*közbe szólunk, pro* 
báljuk irányítani, mindhiába. Végre 
mentőötletünk támad. 

— Azt mondják, hogy Bajor Gizi 
nem léphet az előző Dadák nyomába, 
— kockáztatjuk meg. 

— Mit? — hördül fel Sándor bt.', 
— a legeslegjobb Dada. Bajor Gizivel 
együtt dolgozni a legnagyobb pasz* 
sz ió . . . 

S azontúl ömlik a szó, a Dadáról. 
Áhítattal és mély csendben hallgatjuk 
mindnyájan. 

— Bajor Giziben a jövő színésznő* 
jét látom. Fiatal színésznőt, akiben 
ennyi átalakuló képesség van, talán 
nem is láttam. Nekem nagyon, na* 
gyon tetszik a Dadá-ban és azt hi* 
szem, hogy egy igen nagyjövőjü nő 
Bajor Gizi. Óriási a szerencséje Am* 
brusnak, hogy az ő igazgatása alatt 
bontakozott ki ez a tavaszi tehetség 
és igy megtalálta benne a szinház az 
annyira hiányzó fiatal szerelmes hős* 
nőjét. 

— A remiertől különben nem félek, 
ugy szurkolok, mint ama igen kevés 
vizsgák egyikén, amelyeket letettem 
az iskolában, mert valamennyi dara* 
bomnál jobban szeretem, közelebb áll 
a szivemhez a Dada ... 

A KRITIKA. A Magyar Szín* 
padi Szerzők Egyesületének ama 
nevezetes ülése után, amelyen 
az előzetes kritika jogosultságát 
tárgyalták, két drámaíró bandu« 
kolt hazafelé az Erzsébetékor» 
uton. A történelmi hűség ked» 

véért megjegyezzük, hogy az egyik drámaíró 
jelentős hazai, sőt külföldi sikerekkel dicse» 
kedhet, míg a másik drámaíró a színpadi szer» 
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miért bántjuk éppen az előzetes kritikát? 
— Ugy? Hát tudnál talán valami radikáli* 

sabb megoldást? 
A bukott szerző mélabúsan adta meg a fel« 

világosítást: 
— Tudok egyet. Ha már eltörlési szándék» 

ról van szó, akkor töröljük el inkább az — 
utólagos kritikát... 

BAYOR GIZI, a Däda 

zők ama elitjéhez tartozik, kiknek darabjait 
csak — premiéren adják. 

— Nos, kedves barátom, — szólalt meg a 
babérövezte drámaíró — mi a véleményed az 
előzetes kritika felől? 

Atexy felv. 

— Őszintén szólva, — felelt a peches szerző 
— nekem ez az egész mozgalom nem nagyon 
fconveniál. Ha már akciót kezdünk, akkor 
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mellékelt képet is, amely Beöthy Lászlót 
és Bródy Sándort ábrázolja, amint együtt 
gusztálják a földvári napsugaras távlatot. 
Már most a •/• '/• alatt idemellékelt lemez 
tanúsága szerint sziveskedjék megállapít 
tani, kedves Incze szerkesztő úr, hogy ez 
a Beöthy—Bródy*duo Kollár Márta kis* 
asszony felvétele. Aki is a Balatonon 
járva, lekapta a mellékelt ábrát, azután 
elküldte Beöthy Lászlónak a képet. Mivel 
pedig Beöthy László*felvételekben Beöthy 
Baba valóban elsőrangú specialista, hát a 
Színházi Élet a Kollár Mártáét is ebben 
a sorban vitte a nyilvánosság elé. A Hü? 
vösvölgy gesztenyésében ráér az ember 
gondolkozni, meg különben is sokat adok 
a világtörténelem hitelességére: hát ugye« 
bár meg kellett írnom ezt a helyreiga» 
zítást? 

Szerkesztő úrnak igaz barátsággal 
őszinte hive 

Hűvösvölgy, szeptember végén 
dr. Hajdú Miklós. 

OROSZORSZÁGRÓL. Ga* 
ramszeghy Sándor, a Nemzes 
Színháznak orosz fogságból ha» 
zatért művésze mesélte az alábbi 
apróságot: 

Az egyik orosz kórházban 
történt. A kórház parancsnoka kegyetlen, rossz 
ember volt, aki híres volt ostobaságáról is. 
Egy izben valamelyik közember rapportra 
idézte, hogy egy kihágásért felelősségre vonja. 
A szegény ember holtra volt ijedve és resz» 
ketve kérdezte Garamszeghyt: _ 

— Batyuskám, imádkozni akarok az isten» 
hez, mondd, mit imádkozzam? 

— Hogy mit imádkozzál? Hát legjobb lenne, 
ha azt mondanád: Te nagy isten, ha már meg» 
lágyítottad a parancsnok eszét, lágyítsd meg 
a szivét is! 

SÁMSONOMÉT. A múlt héten 
két estén egymásután Sámson 
Mária, az Operaház fiatal, nagy* 
jövőjű énekesnője játszotta a 
főszerepet a szinház előadásán. 
A második előadáson egy is» 

mert zenekritkus odafordult Bródy István fő« 
rendezőhöz: 

— Az Operaház, ugy látszik, már előadást 
sem tud tartani Sámson nélkül. Ez a hét is 
valóságos Sámsonshét. Három Sámson*est. 

— Három? Hogyan? 
— Hát persze. Nézze csak: tegnap a Bo< 

hémélet ment Sámsonnal, ma a Pillangókis* 
asszony Sámsonnal, holnap pedig Delilát ad» 
ják — Sámsonnal. 

íQi fotogratálta 
Beöthyt és Bródyt? 

Egy kis színházi fotomüvé* 
szeti afférben dr. Hajdú 
Miklós, A Nap felelős szer-
kesztője, a következő leve-
let írta a Színházi Élethez, 
hogy az affért a lovagias* 
ság szabályai szerint in* 

tézze el: 

zót kérek, mélyen tisztelt Szer* 
kesztő úr, úgyis, mint hűvös* 
völgyi beavatkozó, egy kis 
szinházi*irodalmi*fotoművészeti 
ügyben. A Hüvösvölgynek az 

a sarka, ahonnén ez az ügy kerekedik, 
szinház és irodalom. A terep ez: a Kollár» 
villa, amely Küry Kláráé volt; a szomszéd* 
ság lefelé Hajdú József udvarháza, fölf lé 
Márkus Emilia kastélya és Herczeg Fe* 
renc villája. Nos, a Kollár*vilIábóí kell 
egy rektifikációt közvetítenem a Színházi 
Élethez. (Ismétlem a jogcímemet: hűvös* 
völgyi beavatkozó vagyok, no meg szeg* 
ről*végről szomszéd nyáridőben.) A Szin* 
házi Éiet pár héttel ezelőtt közölte Beöíhy 
Baba kisasszony jól megérdemelt gímná* 
ziumi vakációjának egy csomó pompás 
balatoni felvételét. Köztük a •/. alatt ide* 

BEÖTHY LASZLÖ és BRÓDY SÁNDOR 
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Vígjáték habbal 
— Kérem, szerző ur, hozzon egy négy* 

felvonásost. 
— Habbal? 
— Dupla habbal. 
Ez a jövő párbeszéde lesz szerző és 

szinigazgató között, olyanyira megala« 
pozta a hab szinpadi sikerét Újhelyi 
Nándor a Csereberédben. A Magyar 
Színházban nyílt színen tapsott kapott a 
hab, mely így részese lett az elmés, finom 
és kedves vígjáték nagy sikerének. Pedig 
a hab valóban nem fontos ebben a pom= 
pás vígjátékban, a hab csak nekünk fon* 
tos, akik habozás nélkül megkötnénk már 
a békét, hogy újra lássunk egy kis habot. 
A Cserebere a szenzációs és megtapsolt 
„hab nélkül" is elsőrangú és nagysikerű 
szinpadi alkotás, amely újra nagyot len* 
ditett Újhelyi egyre szélesebben kibon* 
takozó karriérjén. 

A fiataj szerző színpad ismerete, öko* 
nomiája, ötletbősége és mindig finom és 
mindig elmés dialógusa, egy a színpadon 
egészen uj és frappánsan ható alapötlet, 
ez a Cserebere nagy és őszinte sikerének 

igazi titka. N o és természetesen a Ma= 
gyar Szinház előadása, mely ezen a nagy« 
szerű színpadon is a legelsőranguak so* 
rába tartozik. Ahogyan Tarnay Ernő, a 
legfiatalabb magyar rendező „kihozta" a 
négy különböző évszakot, melyben a da= 
rab játszik egyazon díszlettel, ez valóban 
bravúros belovaglás a legelső rendezők 
sorába. Vajda László elsőnek sietett gra« 
aulálni a boldog Tanaynak, aki, amint 
beigazolta, nemcsak színésznek első= 
rangú, hanem rendezőnek is. A színé« 
szek, élükön Törzs Jenővel, Báthory Gé= 
zával, Z. Molnár Lászlóval és Dobos 
Margittal, régi tehetséggel és friss kedv* 
vei segítettek a sikerhez, melynek legéke= 
sebb bizonysága, hogy eddig minden 
este táblás ház előtt játszották a Csere« 
bérét. Külön kell megemlékeznünk B. 
Marton Erzsiről, aki szeretettel vállalt 
egy kisebb szerepet és olyan alakítást 
produkált» mely sokáig emlékezetes ma< 
rad. A Csereberével kapcsolatban ugyan 
még nem lehet szó „emlékezésről", hi* 
szen ez a darab frissen, diadalmasan még 
itt van előttünk a műsoron és hosszú 
ideig itt is marad . . . 
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— Csak az utolsó felvonás alatt. Ugy 
történt a dolog, hogy neki a harmadik 
felvonásban felöltőben kell bejönnie. A 
jelenése előtt egy perccel vette észre, 
hogy az első emeleten levő öltözőjében 
felejtette a kabátot. Nem volt senki a kö-
zelben. felszaladt maga, és mikor rohant 
le a felöltővel, elesett és kirándult a bal 
bokája. Nagy fájdalmak közepette ját-
szotta végig a felvonást és még most is 
komótcipöben játszik. 

— És milyen jól, — szólalt meg Gizi. — 
Mondja, Pista, van már címe a Hevesi— 
Harsányi—Rényi-operettnek, amit a Vát 
rosi Szinház fog bemutatni? 

— Nagyon sok pályázat érkezett a 
„Színházi Élet" cikkére és a jövő heti 
számban jön a szerzők döntése. 

— Igaz, hogy Hevesi Sándor átvitte a 
„Görögtűz" című darabját a Magyar-
ból a Nemzetibe? 

— Csütörtökön este a szerzői vacsora 
előtt történt. A Magyar Szinház műsor* 
tervezetéből kiderült, hogy miután már 
egy HevesUdarabot előad Beöthy, „A kő» 
szívű ember fiai"-t, ebben a szezonban 
aligha kerülhetett volna reá a sor. Viszont 
a Nemzeti még ebben a szezonban színre* 
hozza. 

— Hogy engedhette Beöthy ki a kezé* 
bői a darabot? 

— Annak az az oka, hogy még nem ob 
vasta el. 

— Jé, — csodálkozott Kató — hát hogy 
lehetséges az? 

— Ugy történt, hogy Beöthynek elmont 
dotta Hevesi a témát és a direktor rög» 
tön megcsinálta a darabra a szerződést. 
Pár hét múlva szállította Hevesi a dara» 
bot és a könyv az elfogadott darabok 
közzé került. Most azután, amikor Hevesi 
kérte a szerződés felbontását, Beöthy 
nem olvasta el, nehogy még jobban fáj* 
jon a szive. Különben a darab már német 
fordításban is ott fekszik a bécsi Volkse 
theater direktori asztalán és pedig — He* 
vesi Sándor fordításában. 

•—• Olyan jól ír németül Hevesi? Van 
még magyar író, aki maga írja meg néme* 
tiil a darabját? 

— Dóczy Lajos báró irta meg „A 
csók"*ot és legutóbb Herczeg Ferenc a 
„Kék róká"-t. 

-r- Nagy sikere van Bécsben, — zeng* 
ték a lányok kórusban. 

— A siker nagy, de mi, akik láttuk 
Bécsben, hazatérve, agyonszorongattuk a 
Faludiak kezét, mert ha egy kicsit elrán* 
dul az ember Budapestről, akkor tudja 

iNFL'i PISTA, hogy miért nem ját-
szotta Lábass Juci Midilit a Sztambulban 
olyan sokáig? 

— A szép Juci most két hete, mikor 
egy váratlanul hűvös este kiment egészen 
könnyen öltözve a második felvonás tánc: 
duettje után a Királyszinház udvarára, 
csúnyán meghűlt. Sugár Tery játszotta az 
erős influenza alatt a szerepet, de öt is 
baleset érte. Kirándult a mult vasárnap a 
bokája és Tisza Karola vette át azután a 
Midilit. 

— Z. Molnárnak is történhetett valami 
baja, — vetette közbe Kató. A „Csere* 
bere" premierjén bicegett. 

P A I 4 Ó IMRE 
az Operaház fiatal, rendkívül talcntumos tagja, 
nagy sikerrel énekelte az elmúlt heten a 

„Parasztbecsület" Turriduját 
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vsak igazán megállapítani, hogy mi is egy 
vigszinházi előadás. 

— Jaj, Pista, maga azt mondta telefo* 
mon, hogy a Király Ernőék Katóját elvi-
szik — életében először — színházba. 
*Megtörtént a nagy eset? 

— Vasárnap délután ültették be a kis 
Katót a „Csárdás királyné" előadására. 
Az édes kis babá egy lázban volt. Bor-
zasztóan gyönyörködött a színházban, 
amiről otthon már annyit hallott. Csak 
egy nem tetszett neki, hogy Rátkay bá-
csit, akivel ő úgy szeret játszani, egész 
délután csak messziről láthatta és a csú-
nya Rátkay bácsi idegen urakkal és né-
nikkel beszélgetettés énekelt. Elhatározta, 
hogy ahogy megtanul írni, ezt megírja 
Rátkay bácsinak. 

— Van-e valami hymen-hire, Pista? 
— Van bizony. Köváry Gyula, az 

Apolló aranyos Cincije, feleségül vette 
Takács llyt, a szép fiatal színésznőt. Ta= 
nuk az esküvőn Ungerleider vezérigazgató 
és dr. Demján főtörzsorvos voltak. Az uj 
pár nászútra csak a Margitszigetre mehe-
iett, mivel az Apolló egy napra sem nél-
külözheti Cincit. 

'— A turf on volt-e, — kérdezte Gizi — 
aki titokban Janekért rajong. 

— Voltam bizony, vasárnap délután és 
az ötödik futamban Peeres 10:661 koro* 
nát fizetett. Képzeljék el a bohémia sze» 
rencséjét, nem elég, hogy a Vengerkák 
60nk előadása is még táblás volt, Pásztor 
Árpád 40 koronával tette meg és 2644 ko* 
rónát kapott, Kerpely gordonkaművész 
20 koronát tett siegre, Simonyi Mária, a 
Magyar Szinház dédelgetett Majája pes 
dig 20 koronával platzra tette meg. Na 
de, gyerekek, ma már igazán túlsókat 
pletykáltam, megyek a Városi Színházba 
udvarolni egy kicsit Kerényi Gabynak. 
Kezüket csókolom. 

ORGONAVIRAG. Bánky Ju . 
cinak, a Vígszínház fiatal műr 
vésznőjéhek, egy elszánt kérője 
hatalmas orgonavirágot küldött 
a napokban a következő sorok 
kapcsán: Vájjon mikor jutok el 

már az orgonavirágtól . . . az orgonaszóig? A 
kis Bánky jól mulatott az elmés kérdésen, da> 
eddig még nem válaszolt. 

Vándory, Dobos Manci, Vágó, Z. Molnár 
„Cserebere" Magyar Szinház 
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Látogatás 
Medek Jinnánál 

ohengrint játszották az Operas 
ház ú j évadjának megnyitó* 
estéjén, a színház legkiválóbb 
Elzája azonban ezen a napon 
Berlinben énekelt, nagy Német« 

ország legelőkelőbb színházában, a Kö* 
nigliche Hofoperben. Olyan megtisztelj 
tetés érte Medek Annát, amilyenben ke* 
vés magyar énekesnőnek volt eddig rés 
sze, mert a berlini udvari operában csak 
az énekelhet vendégként, akit a szinház 
meghív. A mult hetekben Medek Anna, 
a budapesti Operaház egyik büszkesége 
volt ez a kiválasztott. Egy évvel ezelőtt 
egy hangversenyen vonta magára a ki« 
tünő magyar énekesnő a berlini-zenei kő« 
rök figyelmét. Ezep a hangversenyen 
hallotta énekét a főintendáns is, aki azon* 
nal ajánlatot tett, hogy lépjen fel a mű* 
vésznő az udvari operában is. A szabad* 
ságidőből azonban nem futot ta már, el 
kellett halasztani a meghívást későbbre. 

A németek pedig pontos emberek. Pons 
tos katonák és pontos színházigazgatók. 
MárT nyár derekán megérkezett Leány* 
falura, ahol Medek Annáék nyaraltak, a 
meghívás Berlinből. Gróf Bánffy Miklós, 
az Operaház főigazgatója nagy örömmel 
adta még a kért szabadságot a szezon 
elejére és Medek Anna kiutazott Bers 
linbe. A mult héten lépett fel Medek 
Anná a berlini királyi operában, azon a 
színpadon, amelyen előtte a magvar éne* 
kesnok közül csak Rothauser Teréz es 
Gerster Etelka szerepeltek. Három elő* 
adáson énekelt, rendkívül nagy sikert 
aratott, mint ezt a berlini lapokban már 
olvashattuk és a napokban frissen, jós 
kedvvel visszaérkezett Budapestre, hogy 
megkezdje példás szorgalmú munkássás 
gát az Operaháznál. 

A megérkezés hirére felkerestük a mű* 
vésznőt a Klotildspalotában, Vácisutca 34. 
alatt lévő lakásában. Merkler Andor, a 
legszeretetreméltóbb kolléga fogadott 
bennünket: a felesége épen egy küldött* 
séget fogad, az egyik budapesti nőegye* 
sülét kéri fel egy hangversenyen való 
leözreműködésre. Helyette addig itt van 
a. házikisasszony: Merkler Éviké kisaszs 
szony, egy szőke hajú, kék selyemruhás 
francia baba, aki a mamája egyik legs 
szebb szerepe, Pogner Éva, után kapta a 
nevét. 

Egyelőre tehát a hatalmas úriszobában 

telepedünk le, ahonnan végig látni a hosz* 
szú szobasort, melynek végén, a szalon* 
ban Medek Anna társalog a nőküldött* 
séggel. Megismerkedünk Éviké nagy ele* 
fántjával, amelyik mozgatni tudja a fe jé t 
is, közben elolvashatunk néhány berlini 
lapot, amit a berlini magyar*osztrák nagy» 
követség figyelme és pecsétje jut ta tot t el 
Mcrklerékhez. A képes lapokban Medek 
Anna képe, ő volt a hét hőse, a napi* 
lapokban, folyóiratokban csupa elragad» 
tatás, őszinte, komoly dicséret. Spannth, 
Weissmann, Schmidt, Berlin leghíresebb 
zenekritikusai németeknél ritka melegség* 
gel emlékeznek meg a magyar művésznő* 
ről. „Ha szerződtetés a vendégjáték célja 
.— írja az egyik, — csak azt a jánlhat juk 
a főintendánsnak, szerződtesse Medek 
asszonyt." 

A küldöttség elment, Évikét felváltja a 
mamája: Medek Anna áll előttünk. 

— Nagyon jól éreztem magamat Ber* 
linben, — kezdi kérdésünkre — nagyon 
jól fogadtak és nagyon meg vagyok elé* 
gedve a kirándulással. Három estén lép* 
tem fel: a Bolygó hollandi*ban Sentát, a 
Lohengrinben Elzát, a Mesterdalnokok» 
ban Évát énekeltem. Kissé- különös volt 
idegen helyen énekelnem, de gyorsan be* 
letaláltam magamat, pedig az első esté* 
hez még próbát sem kaptam. Este átad* 
ták a „Bolygó" súgöpéldányát, vegyem át 
a szerepemet (kótát persze nem vihettem 
át a határon) és másnap este, pár perccel 
az ' előadás előtt a rendező bevezetett a 
színpadra. A függöny' előtt már a nyi* 
tányt játszották. „Itt a karosszék, itt a 
hollandi képe" — mondta a rendező, az* 
zal kiment, én beültem a karosszékbe, a 
függöny felgördült, elkezdtem énekelni 
Senta áriáját a hollandi képéhez és arra 
gondoltam, istenem, mi lesz most, ha 
megfordulok és elém mered az ismeretlen 
nézőtér! 

— És nem lett semmi. Kitűnően ment 
a felvonás, a végén nagy tapsokat kap* 
tam, felvonás után pedig egy öregedő, 
elegáns katonatiszt keresett fel az öltő* 
zömben, összecsapta bokáját : „Bocsánat, 
nagyságos asszonyom, hogy csak mos t 
jelentkezem, szolgálatom volt. Szívből 
üdvözlöm önt és elragadtatva gratulálok. 
Én vagyok itt a főnök." Gróf Hülsen» 
Haeseler őexcellenciája volt. 

— A többi előadáshoz már próbát is 
kaptam, ami jó is volt, mert hiszen ha 
nyáron át be is tanultam a szerepeket1 

német szöveggel, mégis más az i t thon. 
Leányfalun németül énekelni és Berlin* 



SZÍNHÁZI ÉLET 21 oldal? 

MERKLER ANDOR, MERKLER ÉVI, MEDEK A N N A 

ben, az udvari operában. De nem volt 
•semmi baj, kitűnően sikerült minden. 
A partnereim nagyon figyelmesek voltak, 
Kirchhof Walter, a hires tenorista még 
kolbászt is szerzett számunkra, hús jegy 
nélkül, ami nagy dolog Berlinben. Igaz, 
hogy a kolbász olyan jó volt, hogy egy* 
szerre meg is ettük és el is rontottuk vele 
a gyomrunkat. N o de ez se volt baj . Más* 
nap elénekeltem Évát, azután jöttem 
haza, az én kis Évámhoz. 

— Nem szerződtetési célból énekeltem 
Berlinben, hiszen szerződésem a buda* 
pesti Operaházhoz köt és nem is szándé* 
kom innen elmenni, de azért jól esett, 
hogy magyar létemre sikert tudtam aratni 
Berlinben, ahol olyan sok jó Wagner* 
énekesnő van. 

Csengettek, a Színházi Élet fotografusa 
érkezett meg végszóra. Merklerék elhe* 
iyezkedtek, természetesen Évikével együtt 
és mialatt a felvétel készült, egy pillán* 
tás t vetettünk szét a szobában. 

Éviké kacag, átöleli a szüleit. Medek 
Anna boldogan mosolyog: ez a gyermeki 
kacaj, azt hisszük, a kiváló művésznő 
äegszebb kitüntetése. 

A CÍM. A Newyorkikávé* 
házban írókból, újságírókból és 
színészekből álló társaság ült 
egy asztalnál. 
— szólt egy fiatal író — a ma< 

gyar szinpadi szerzőket mindennel meg 
lehet vádolni, csak azzal nem, hogy cím» 
kórságban szenvednek. 

— Miért? — kérdezték többen. 
— Hát nem tudjá tok? Molnár Ferenc 

új darabjának és a Hevesi—Harsányi—• 
Rényisoperettnek még ma sincs címe. 

Egy öreg színész, egy hosszú évek ta» 
pasztalatain megizmosodott vén szinházi 
róka, ravasz mosolylyal vágott közbe: 

— Gyermekeim, ez a helyes metódus. 
Kötelezővé kellene tenni, hogy az ú j da» 
rabok cím nélkül kerüljenek bemutatásra* 

— No, de hogy mondhatsz ilyet! Mi 
értelme volna ennek? — heveskedtek a 
társaság tagjai. 

— Csak lassan, barátaim. Hát nem he» 
lyesebb, ha az új darab csak a bemutató 
után szerez — nevet magának. 

Labori felv. 

Hajdiszek Szemerénéí 



22. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Ji Modern Színpad 
új műsora 
A M Modern Színpad műsord 

vonzóereje teljében estéről* 
estére táblás házakat csinál 

* * és így még beszélni sem le« 
ket az új műsorról, amely azonban 
már készen várja a bemutatást. 

A műsor egyik legnagyobb szenzá* 
ciója kétségkívül Lengyel Menyhért 
egyfelvonásosá lesz. Az illusztris író 
Svájcból küldte hosszú hallgatás után 
ezt a darabját a Modern Színpadnak. 
A címe Vera és főszerepeiben Mészár 
ros Gizának és Vendrey Ferencnek 
ad alkalmat két nagyszerű figura szí* 
aészi érzékeltetésére. A darab erős 
drámai motivumain kívül meleg derűs 
kelyzetek brilliáns sorozata: ma* 
gában hordja mindazt a jót és kvali* 
tást, amit Lengyel Menyhért neve je* 
lent. 

Előkelő nevek közt, a ritkán meg* 

ILOSVAY RÓZSI, a Modern Színpad uj tagja 

szólaló Szini Gyula nevével is talál* 
kőzni fogunk. „A fekete pásztor 
cimmel irt egy idilli játékot, amely* 
nek főszerepét szintén Mészáros Gi* 
za játsza. Á kedves kis darab finom 
hangulata külön szenzációja lesz en» 
nek a műsornak. 

A harmadik egyfelvonásos Karin* 
thy Frigyes végtelenül mulatságos 
játéka: a Bűvös Szék, amelyet a Mo» 
dern Szinpad társulatának legkivá» 
lóbb tagjai: Kökény Ilona, Boross 
Géza, Vendrey Ferenc meg a többiek 
játszanak. 

Természetesen e három egyfelvo» 
násos köré a jobbnál*jobb tréfák és 
magánszámok egész serege van kö* 
rítve. 

Harsányi Zsolt, Gábor Andor, Ka* 
rinthy Frigyes tréfáin kivül ugy an» 
ezek magánszámai szerepelnek. Ter» 
mészetesen csatlakozik hozzájuk a 
kiválóan talentumos Emöd Tamás is 
és a sikert emelni fogja Szirmai AI« 
bert utolérhetetlenül megkomponált 
muzsikája. 

A társulat: Mészáros Giza, Kökény 
Ilona, Lukács Sári, Antal Ella, Boros 
Géza, Vendrey Ferenccel az élén a 
legkiválóbb írók nagyszerű darabjai» 
ban lép fel: Lengyel Menyhért, Szini 
Gyula, Karinthy Frigyes, Gábor An» 
dor, Emöd Tamás, Harsányi Zsolt 
találkozása egy estén a kabaré mű» 
sorában már magában véve is teljes 
sikert jelent. Ha ehhez hozzá vesz* 
szük Bárdos direktor stílusos, meg* 
értő szinpadművészetét, csak a leg» 
nagyobb figyelemmel várhatjuk a 
plakátot, " amely a Modern Szinpad 
új műsorát fogja jelenteni. 

És ebben a műsorban mutatkozik 
be egy 16 éves leány: egyben kész 
művésznő: Ilosvay Rózsi, akit négy 
évre szerződtetett egyszeri hallás 
után Bárdós igazgató. Ez minden 
jelzőnél többet mond. 

Művész- csak ugy alkothat remeket, hahog 
megérzi és megérti azt a sziv és ész csendes! 
szép frigye! 

Szigethy József 
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Mit csinál Küry Klára ? 
yönyörű falusi magányában, 
tahisi birtokán fölkerestük Küry 
Klárát, a családi gyásza miatt 
a színpadtól egyelőre vissza* 
vonultán élő kiváló és ünnepelt 

primadonnát, hogy beszélgessünk vele 
színpadról, művészetről, tervekről. A bá* 
jos művésznő mosolyogva tiltakozott: 

— Interjú, velem? Ugyan, kedves szer* 
kesztő úr, hát azt hiszi, érdekli a közön* 
séget, hogy amikor nem játszom, mit esi* 
nálok, mit akarok? Nem szeretem a pózo* 
kat és egész életemben gyűlöltem a ha* 
zugságokat. Én primadonna voltam. Hogy 
milyen, azt szerénytelenség nélkül rábíz» 
hatom a közönségre és azokra, akik rneg* 
írják a magyar színészet történetét. És 
van energiám szinészi képességeim leg* 
java idejében távolmaradni a színpadtól, 
mert nem akartam és nem akarok behó* 
dőlni a divatnak, mely az operettben az 
egész világon eluralkodott és nem akarok 
tolakodni és tülekedni. És nem panasz, 
még csak nem is szemrehányás, egyszerű 
megállapítása a tényleges helyzetnek. 

— Hanem én kérek valamit, kedves 
szerkesztő úr, ha már olyan kedves, hogy 
meglátogatott. Nézze, nyiltan és burkol» 
tan, szóban vagy írásban minden félesz* 
tendőben elterjed vagy megjelenik Buda» 
pesten a hír, hogy én férjhez mentem. 
Nem szoktam törődni a pletykákkal, ezek 
egy nyugodt és derűs életben még csak 
nem is kellemetlenek. De lássa, nekem 
nagyon előkelő rokonságom és társadalmi 

lt Î'H» 

L 

köröm van és ezt a kapcsolatot tekintve 
már bántó lesz, ha különösen holmi me* 
részen kitalált kalandokkal pletykáznak 
a férjhezmenetelemről. Arra kérem hát, 
írja meg kategorikusan, hogy nem voltak 
és nincsenek iirikus hajókázásaim és nem 
megyek férjhez. Ugyan hogyan jövök én 
ahhoz, mivel szolgáltattam rá okot, hogy 
azt a splendid isolationt, amelyben súlyos 
gyászom miatt is élek, a jóakarat vagy 
rosszakarat Ízléstelen és méltatlan rágal* 
maival vegyék körül? Én nem bántok 
senkit, ne bántsanak tehát engem sem 
azok, akiknek, ugylátszik. nincs egyéb dol* 
guk, mint együgyü meséket kitalálni. 

A jó színésznek azzal a kettős képességgel 
kell megáldva lenni, hogy egyrészt önönmagát 
bizonyos mértékig mindig ujjá alkossa, más« 
részt, hogy a mások tulajdonságait és jellemző 
vonásait ugv tudja bemutatni, mintha ezek az 
övéi lennének. Le Bargy. 

CSORTOS GYULA és felesége Balaton» 
fiireden. Odry Árpád felv. 

Törzs, Báthory Giza, 
„Cserebere" Magyar Szinház 
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we 
&&ícovegirér 

A pesti hotel»mizériákon azt 
hisszük segítve van. Egy ú j 
hotel van ma Budapesten, a 
hotel Nagy Endre és Zerkovitz 
Béla nevét viseli a homlokán 

és seténként annyian tódulnak feléje, 
hogy azt hisszük: a többi pesti hotelek 
egy időre tehermentesítve vannak. 

Az alapötlete is nagyon kedves az 
operettnek, igazán Nagy Endre talentum 
mára vall. Az első háborús szüzsé ez, 
amely semleges területen játszik és itt 
találkozhatnak a háborús népek képvi» 
selői egymással: Svájcban, hol három ha* 
tár, az osztrák»olasz»francia érintkeznek 

egymással. Itt vannak az angol, olasz, 
orosz és francia riporterek és várják Só"; 
rös magyar diplomatát, mert valami 
úton-módon el kell lopni az aktatáskája» 
hói egy fontos okiratot, amelytől a hà» 
ború döntése fúgg. Ebből aztán egy sze» 
relmi idil kapcsán a kacagtató bonyodal» 
mak egész serege származik és mindem 
a Három Határ Hotelben játszódik le. Itt 
is a háború érdekel mindenkit. A tej* 
hordó asszonyok is elkésve érkeznek és 
amikor a fogadós rájuk kiált: Mért kés* 
nek? 

— Jaj Bürger úr háború van! 
— Mi közünk nekünk a háborúhoz, 

hisz mi semlegesek vagyunk — jajdul fel 
a jámbor Bürger úr. mire cz a magvará» 
zat: 

— Hiába! Ot t az osztrák front és ott 
meg az olasz; a teheneink egész nap a 
hadihelyzetet nézik és nem adnak tejet! 

Egymásután kergetőznek a vidámabb» 
nál»vidámabb helyzetek a darabban és a 
muzsikáról is csak a legnagyobb elragad» 
tatás hangján tudunk beszélni. Zerkovitz 
Béla — ha ez lehetséges — önmagát 
múlta felül. 

Az operett slágere egy ropogós svájci 
tánc duetet, amelyet Felhő Rózsi és Vi-
rágh Ferenc énekelnek és táncolnak utol» 
érhetetlen jó kedvvel, ma már egész Pest 
dúdolja: 

I.anc, lánc eszterlánc, 
Nincs jobb, mint a lenge tánc. 
Jobb mint a friss zöld dió. 
Tánc a legjobb földi jó! 

Koltai főhadnagyot Szécsi Ferenc ala» 
kítja nagy sikerrel. A főhadnagy olasz 
fogságból szökik Svájcba és egy gyö» 
nyörü dalt énekel a magyar katonáról: 

Az ellent, ha százszoros is 
Sosem féli. 
Segítse meg a jó isten 
A mennybéli! 

Igazi operett keringő Felhő Rózsi- be« 
ie: 

SOLTI HERMIN 
Weiner István nagysikerű kupiéit énekli 

Lágy szárnyakon száll rám az álom, 
Így várom az éjféli párom ... 



Hip, hip, hurráhl 
Hiv. hip, hurráhl 

11. 
IIa nem látják, ölelgeti 
Cselédjüket: Rózit. 

Shakespeare urat nem ismeri. 
De ismeri Slózit, 
Sportversenyen olyat ugrik. 
Mint tóban a békák 
ö Ef=Té:Cé és pukkadnak 
Az összese emtékák. 
Footballmatchen szomszédjának 
Olyan pofont ken le. 
Hogy a képe olyan, mint a 
Megboldogult zsemlve. 

Hip, hip, hurráh! 
Hip, hip. hurráh> 

Külön fejezetet érdemel Virág Jenő, ki 
mint rendező és színész kifogyhatatlan 
a vidám ötletekben. Az operett nagy 
sikerében méltán osztozik a szerzőkkel. 
Érdekes szerepében rendkívül kedves 
Szirmai Vilmos, ki a svájci fogadóst 
játssza. 

A dallamos versek Szenes Béla talen* 
tumát dicsérik, egyet a Pesti fiukról szó 
lót egészen ideiktatunk: 

I. 
Kávéházban jön világra 
Vágy egy konflis mélyen, 
Sherlock Holmest játszik aztán 
A gyermekhad élén. 
Ha piacon gyümölcsöt vesz. 
Elblicceli árát. 
Művelődni, ismerkedni 
A moziba jár át. . 
S nem hagy nyugtot a moziban 
Semmiféle nőnek, 
így élnek a pesti fiúk. 
Amíg csak felnonekl 

^tMwikMi 
a x e n e s x e r j e o 

Ő, ki otthon nem kergetett 
Soha mást, mint szoknyát, 
Diadallal kergeti most 
A sok orosz szotnyái. 
A német a negyvenkettest. 
Dicsérgeti egyre, 
Épp ily büszkék vagyunk mi a 
Harminckettesekre 

Hip, hip, hurráh! 
Hip, hip, hurráhl 

* 

A gazdag műsor másik fénypontja * 
Mese, mese, meskete című ballet, mely 

Ili 
[ - „ De mit tud most mutatta meg, 
t Odakünn a fronton 

Ott volt ö az elsők közt a 
t Legvészesebb ponton, 

VIRAGH JENŐ 
főrendező 
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Nagy Endre egy népies, bájos ötletéből 
született, zenéjét pedig, mely finom és be» 
szélő muzsika, Zerkovitz Béla írta. A bal« 
let különös és érdekes pikantériája, hogy 
főszerepét Bartos Olga, az orfeum kiváló 
tehetségű szubrett je játsza, akinek kettős 
alakításra nyílik alkalma, mint paraszt* 
leány és tündér tesz újra bizonyságot ki* 
vételes talentumáról. Lieszkovszky Aran» 
ka primaballerina, a bájos Morvay*nővé* 
rek és Szirmai Vilmos a részesei még a 
ballet sikerének. A kiállítás külön látvá* 
nyosság. 

Solti Hermin és Virágh Jenő elmarad* 
hatatlan kupiéit az ugyancsak elmaradha« 
tatlan siker kiséri, az ő hasonlíthatatlan 
előadóképességük és Weiner István ki* 
fogyhatatlan ötletessége a taps viharait 
zúgatják végig a nézőtéren. A közönség 
nem fogy ki a tapsokból akkor sem. ami* 
kor Sándor Stefi és dr. Erdélyi Jenő tánc» 
duet t jé t lejtik, a táncos dalt arról, hogy 
Csuda jó dolog a szerelem. Erről a pom* 
pás sorról és a fülbemászó muzsikáról 

egyaránt nem nehéz kitalálni, hogy a 
duettnek Zerkovitz Béla a szerzője. 

És persze Zerkovitz írta a műsor leg* 
népszerűbb számát is, melynek refrénje 
méltón a Zerkovitz*slágerekhez, már az 
első héten népszerű lett Budapesten, sőt 
a közönség már az első este együtt éne* 
kelte a kitűnő Papp Jancsival, hogy 

Kérek egy decit egy tele szódával... 
És e gazdag programm mellett az igaz* 

gatóság fáradságot és áldozatot nem ki* 
mélve olyan artistaattrakciókról is gon* 
doskodott, melyek tekintet nélkül a hábo« 
rus nehézségekre, maguk is külön elég 
vonzerőt gyakorolnának, hogy minden 
este zsúfolásig tele legyen az orfeum. 
Minthogy tele is van. 

A színésznő és kritikus barátsága gyakran 
egy szigorú kritikával kezdődik és a házasság» 
gal végződik. 

Andersen György. 
' » » 

FELHŐ RCZSI (Fogadósné), VIRÁGH JENŐ (Sörös diplomata), SZÉCSI (Koltai főhadnagy) 
Royal Orfeu.ii: Három határ hotel. Amster feív. 
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Virágh (Sörös diplomata) Felhő Rózsi (Fogadósáé), Szécsi (Koltai főhadnagy). 
Szirma! Vilmos (Fogados). Royal Orfeum: Három határ hotel. Amster felv 

Bartos Olga (Juliska), Szirmai Vilmos (Jancsi), Lieszkovszky Aranka (Tündérkirálynő), Mor-
vái noverek. — Royal Orfeum: Mese»mese meskete. Amster fdv. 
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SÁNDOR STEFI, ERDÉLYI GÉZA Royal Orfeum: Csudajó a szerelem. Amster felv. 

Viola Giza (Anyóka), Bartos Olga (Juliska), Szirmai Vilmos (Jancsi) 
Rcval Orfeum: Mese*mese meskete. Amster telv. 
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Papp Jancsi 
„Egy deci teli szódával" 

Royal-Orfeum Amser felvétel. 

Bartos Olga, a Royal-Orfeum kiváló énekesnője 



30 oldal s z í n h á z i ß L t r 

már nevetséges volna jelzőkkel illet» 
ni. Garas Márton, az Európát megjárt 
nagyszerű rendező tudása mindenki 
előtt nyilvánvaló, Kertész Dezső, Ba> 
lassa Jenő, a Vígszinház tagjai, iga» 
zán kitűnő szinészek és épp úgy a he» 
Ivükön vannak, mint a kedves stutt» 
garti Adolf Sieder és a szép fiatal Al» 
mássy Sári, meg a többiek, akiknek 
csak egy kis szerep jutott a Fedák* 
filmen. 

Nem is erről akarunk írni. Hanem 
arról az egy napról, amelyet Balaton» 
füreden töltöttünk vélük, a Fedák» 
film utolsó felvételeinél, ahová elmen» 
tünk épp úgy, mint ma kéthete, ami» 
kor szintén Balatonfüreden volt az 
első napja a Fedák:filmnek. Rajongás» 
sal, fáradhatatlanul és nagyszerűen 
dolgozott a társaság Zsazsával az 
élén. és a forgó mozifelvevőgép előtt 
lejátszódtak a film utolsó jelenetei. 
Egy előkelő nézője is volt a felvétel» 
nek. Vázsonyi Vilmosné megtudta 
Zsazsa ittlétét és társaságával kihaj» 
tátott a felvételekhez és hűségesen ki» 
tartott az utolsó jelentig, amikor egy 
vizió«jelenet felvételekor Zsazsa len» 
ge pongyolában egy csónakról befor» 
dult a tizennégyfokos Balatonba és 
Kertész Dezső ruhástul rohant a ha» 
bókba utána. Ezt a jelenetet csak két 
olyan kifogástalan uszó játszhatta vé» 
gig, mint Zsazsa és Kertész Dezső. A 
munkás délután után különösen szép 
volt az este, mert Fedák Sári születés» 
napját ültük meg a Kurszalon virág« 
gal diszes nagyasztala mellett. 

Mikor már nagyon a záróra felé 
járt az idő, megkérdeztük a drága 
Zsazsát: vájjon hányadik születés» 
napját ünnepelhetjük Balatonfüre« 
den. A válasz a következő volt: 

— Ma lettem nagykorú! . . . amit 
ezentúl csinálok: vállalom érte a fele« 
lősséget . . . 

Ez a felelet mindenkit kielégiteií"' 
És boldog és megelégedett volt ír 
denki azon a vacsorán Balaton 
den, jókedvű és rajongó, amikor . 
zsa odaült a zongorához és eljátsz 
az elefántcsont billentyűk mell 
karrierje történetét. 

Kjész a Fe dák-film 
(Fedák Sári születésnapja Balatonfib 
reden, — Vázsonyi Vilmosné a films 

felvételen, — Fürdés a Balatonban, 
tizennégyfokos vizben.) 

ikor ezeket a sorokat irjuk: 
már készen és befejezetten 
hevernek az első Fedák«film 
tekercsei a Hungária film« 

gyár laboratóriumában. A kép, amely« 
nek nem végleges cime: A három hét 
rövidesen piacra kerül s akkor a szak? 
körök és a nagyközönség meggyőződ« 
hetik majd róla, hogy mennyire igaz 
a közelállók érzése, hogy az első Fe« 
dákífilm szenzációja a magyar kine« 
matografiának. Elinor Glyn regénye 
minden szépségével elevenedik meg a 
szemeink előtt, dicsérve hangos szó« 
val a közreműködő szinészek s a ki« 
váló rendezés kvalitásait. 

Fedák Sári kivételes művészetét im« 

GARAS MÁRTON 
a Hungáriasfilmgyár főrendezője 
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A Hungáriatfilmgyárnak csak gra« 
tulálni tudunk ahhoz, hogy vissza 
tudta hódítani Fedák Sárit a film szá* 
mára, mert erősen hisszük, hogy ez 
az első Fedáksfilm: egy szomorú, szép 
lelkű asszony és egy rajongó fiu tört 
ténete csak bevezetője lesz a sokssok 
«zután elkövetkezendőknek. 

(b. f . I.) 

•I HANGVERSENY. Lichtem. 
A berg Kornél, a Zenekedvelők 

^ u ^ Egyesületének karmestere, aki 
minden évben egy-egy nagy 

Y hangversenynyel szokta meg* 
lepni a közönséget, a napokban 

éppen arról beszélt Kern Auréllal, hogy az 
idén Bach egyik remekét fogja bemutatni. 

— Mit gondolsz, — kérdezte töprengve — 
jó lesz ez? 

— Barátom. — felelte Kern — én nem bi» 
zom benne. A mai hang versenyközönségnek 
nem Bach, hanem rebach kell! 

FEDAK SÁRI a Fedák.filmen 
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Péter és Pál és a többiek 
— Mi készül az Apolló-kabaré új mii* 

során. — 

Az Apolló*kabaré e hó 10*én új műsort 
mutat be és pedig egy olyan nagyszabású, 
változatos és olyan gazdag műsort, ami* 
nőre még az intim kis szinház alaposan 
elkényeztetett közönsége előtt sem volt 
példa 

Legelső dísze és eseménye az ú j mű* 
sornak a drámaírók legelső díszének, 
Herczeg Ferencnek megjelenése az Apollós 
kabaré íróinak sorában. Herczeg Ferenc 
ugyanis jelen volt a megnyitó műsor be* 
mutató estéjén, végignézte Heltay Jenő, 
Harsányi Zsolt és Zilahy Lajos pompás 
egyfelvonásosait s annyira el volt ragad* 
tatva a színészi teljesítményektől, a ren* 
dezéstől, a helyiségtől, hogy habozás nél* 
kül, a legnagyobb örömmel nyúj tot ta be 
ú j egyfelvonásos vígjátékának kéziratát. 
A vígjáték címe: Péter és Pál s a kabaré 
mindent elkövet, hogy az irodalmi ese* 
ményszámba menő 'kis darabot méltó ke* 
retben és szereposztásban hozza szinre. 
A két címszereplő Rózsahegyi Kálmán és 
Köváry Gyula lesz. 

A vígjáték különben még más megle* 
petést is hoz. A kis darab egyetlen női 
szerepében debütál ugyanis a széptehet* 
ségű Bálint Erna, a kabaré újonnan szer* 
ződtetett tagja, kinek már az első műsor* 
ban fel kellett volna lépnie, azonban egy 
súlyos műtétnek kellett alávetnie magát 
s így bemutatkozása a második műsorra 
maradt. 

Másik eseménye lesz a műsornak He-
vesi Sándor „Az ismeretlen muzsikus" 
című szubtilis és poétikus zenés játéka. 
A kis daljáték hőse maga Mozart, kinek 
parádés szerepére, e szélesvonalú, nyűg* 
hatatlan temperamentumú művészegyéni* 
ség színpadi megteremtésére, Nyáray Ans-
talt sikerült megnyernie az igazgatóság* 
nak, ki ragyogó képességeinek teljes fegy* 
verzetével száll síkra a sikerért. À végte* 
lenül hangulatos zenei kép női főszerepét 
Németh Juliska fogja játszani és énekelni 
és Mozart örökszép, klasszikus dallamai 
ú j színt és ragyogást nyernek az ő ismert 
pompás interpretálásában. Szikrázik, szé* 
dit és vakít ez a nő e teljesen tehetségé* 
nek és egyéniségének megfelelő súlyos 
szerepben. Még egy női szerep van a da* 
rabban: egy finom és preciőz öreg kisasz* 
szony, kinek alakja Vidor Ferikében talál 
méltó pompás megszemélyesítőre. 

Ezeken kivül azonban egy egész sor 
darab szerepel még az ú j műsorban. Töb* 
bek között Szép Ernő egy hatalmasan 
mulatságos darabja, A kártyás, amelyben 
Roross Endrének nyílik alkalma ismét 
humora teljességében megmutatkozni; 
partnere a kitűnő Haraszty Mici lesz. 
Szerepel továbbá egy másik tréfa, a 
Halló, te vagy az édes című, mely Laka-
tos László nagyszerű tollát dicséri s mely* 
ben ugyancsak Haraszty Mici és Mály 
Gerő fognak számtalan mókát elkövetni. 
Sorra kerül azután még egy rövid dráma 
is, olyan grand guignohszerű darab, mind* 
végig izgalmas és páratlanul lebilincselő. 
Címe: A gazember!, szereplői pedig Her: 
czeg Géza és Varsa Gyula. 

Nem hiányzik azonban a kitűnő Köváry 
sem a háziszerzők sorából. Egy kis éne= 
kes tréfát írt saját magának, melynek 
t rükkjét nem áruljuk még el, ezt megle* 
petésül tartogatja a szinház, csupán any* 
nyit, hogy az ő ismert egyvelegeinek a 
mintájára készült. Azonkívül egy újabb 
verses konferanszot is írt. 

A bőkezű magánszámok külön szenzá*-
ciói a műsornak, Németh Juliska, Balassa 
Emil — Reinitz Béla két dalát, egy érzel* 
meset és egy vidámat, énekli, de meg* 
tar t ja harmadiknak Szép Ernő—Reinitz 
Béla Kop:kop cimű dalát is, amelylvel 
szinte eseményszerű sikert ért el az első 
műsor folyamán. Nyáray Antal Zilahy 
Lajosnak egy megkapó drámai dalát fogja 
énekelni és Harsányi Zsolt egy egyenesen 
számára írt vérbeli Nyáray *kupléj át. 
Mindkettő zenéje Reinitz Bélától való,, 
úgyszintén Vidor Ferike ú j dalai is, me* 
lyek Emőd Tamás pompás verseire ké* 
szültek. 

A magánelőadók sorában szerepel még 
Gózon Gyula is, aki Emöd Tamás egy 
gyönyörű versét énekli s ráadásul egy 
pompás fütynótát, mit Harmath és Buday 
írtak neki. Nagyszerű magánszáma lesz 
Bálint Ernának is, kinek az a különös 
szerencse jut osztályrészül, hogy első 
szinpadralépése nem kisebb író kar ján 
történik, mint Heltay Jenő, akinek egy 
végtelenül graciózus dalát fogja énekelni 
Buday zenéjével. Végül Anday Terka és 
Szenes Ernő adnak még elő magánszámo»-
kat, az utóbbi Gábor Andor egy különö* 
sen mulatságos dalát. 

Szeretem a színészt, ha jövője, és a színész» 
nőt, ha múltja van. 

Wilde Oscar. 
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era rémülten nézett a lányra. 
— És maga elment? 

r^jj — Minek tart maga engem? 
Dehogy mentem. 

— És miért mutat ja ezt ne* 
kern? 

— Hát ne mutassam? 
Kern mélyen meg volt rendülve. Érezte 

feje fölé tornyosulni a végzetes Langer 
megszámlálhatatlan százezreit. A nagy 
pénz a kicsit megöli, az óriási pedig a 
nagyot. Hirtelen eszébe jutott annak a 
fiunövendéknek az arca, aki Sárinak ,az 
első szerelme volt és aki sirt a kávéház* 
ban, mikor ő fellépett és a leány életét 
magához kötötte. Most ő is úgy vergődik, 
mint akkor az a növendék és ő is úgy fog 
sirni a kávéházban. Jön a borzasztó Lan-
ger a borzasztó pénzzel és eltapossa őt. 

— Sári! 
A lány megijedt ennek a kiáltásunk 

rekedt és kétségbeesett színétől. Kern !e= 
térdelt eléje és megfogta a kezét. 

—- Nem voltam hű barát ja magának? 
Nem szerettem őszintén és igazán? Nem 
láttam el mindennel, amire szüksége volt? 

És hirtelen elvesztette az egyensul>á: 
a süket és kitört belőle a zokogás és le* 
ejtet te a fejét a Sári ölébe. A leány kel* 
letlenül, idegesen, mégis szánakozva né* 
zett le az ölében fuldokló őszes koponya 
tarkójára. Felvette a fejét. 

— N e sir ja le a szoknyámat, csupa pe= 
csét lesz. Nyugodjék meg. 

— Nem hagy el? — sirta a fake* 
reskedő. 

— Nem. Nem hagyom el. De most dol* 
gom van, sietek. 

— Most? Most el tud menni? 
-j- Muszáj. Dolgom van az iskolában. 
4— Mi dolga van most az iskolában? 

Azt mondta, ma nem megy órára. 
— N e faggasson, Dezső, azt én nem 

szeretem. 
Pálmai Sári öltözködni kezdett. A fa* 

kereskedő szipogva segítette rá a ruhá* 
ját. Aztán még utoljára megpróbálta tar* 
tóztatni. De a leány nem is felelt neki. 
A Szalay*utcában bevágott egy kis mel* 
lékutcába az igazságügyi palota háta 
mögé. Ot t egy konflis állott. Közeledtére 

a konflis a j ta ja kinyílt. Sári beszállt és a 
konflis megindult. 

Benn a konflisban Langer ült. Ugy né» 
zett a beszálló leányra, mint a Bazilisz» 
kuszskígyó. 

— Na, nehezen ment? 
— Nem ment sehogy se, — felelt a 

lány, — ezt az embert nem hagyhatom el. 
Langer megdöbbenve közbe akart szól* 

ni, de a lány folytatta: 
— N e fáradjon, kérem, kár a beszéderi. 

Nem megy a dolog. 
Langer vállat vont. Hosszú ideig némán 

ültek egymás mellett. Az Alkotmány*utca 
végén a lány megszólalt: 

— Legyen szíves, vigyen el a Nyujork* 
hoz. Ott akarok uzsonnázni. 

— Velem? 
— Nem. Egyedül.. 
Langer kikáltotta a kocsisnak a kávé* 

ház nevét. Aztán nézte maga mellett a 
bájos, fitos, kivánatos kis fruskát. De az 
mélyen gondolkozott és nem figyelt rá. 
Arra gondolt, hogy a szőke idegennek 
milyen mély és azurosan ragyogó kék 
nézése va.-:. Ettől a gondolattól meg is 
rázkódott egy kissé. És nem törődött ve* 
le, hogy Langer görcsösén szorongatja a 
kezét. 

10. 
Közben az idegen szállóba ment lakni. 

Rendes szállóban nem kapott lakást, mit 
volt mit tennie: szobát vett egy garniban. 
És ettől fogva hosszú ideig nem volt lát» 
ható sehol. Az irodalmi világban itt*ott 
még emlegették néha a furcsa embert, 
aki Shakespearenek adja ki magát. Divat 
volt eleinte igy beszélni róla: 

— Tehetséges szélhámos lehet. Né« 
hány egészen jó dolgot csinált és mon* 
dott. 

De aztán lassan elfelejtették. Mindun* 
talan jött a közéletnek, az irodalomnak, 
a pénzvilágnak, a sajtónak, a színháznak 
valami ujabb eseménye, amely a kedé» 
lyeket lefoglalta és az elméket odaadó 
feldolgozásra késztette. 

Az idegen az Astor*szállóban lakott. 
Senkisem tudja, hol van ez az Astor* 
szálló. Kis hotel a Nagydiófa»utcában, 
szemben vele a fővárosi Müszerüzem 
nagy kapuja, amelyen olykor Delacroix 
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izmos lovai ki a végzetes 
vattával telt kocsikat. Az idegennek na* 
gyon megtetszett a Müszerüzem szóm* 
szédsága, a szeme felcsillant, mikor a fő* 
város színeivel pingált táblát elolvasta. 

Az első emeleten lakott egy kis udvari 

szobában. Más mint egy ágy, egy rozoga 
asztal és egy vasmosdó nem szolgálta ké* 
nyelmét. Itt élt, alig jött ki a szobájából 
pár percet sétálni, vagy szellőzni. A 
szobaasszony csodálkozva mesélte lenn a 
portásnak, hogy a szőkeszakállas ember 
mindig az asztalnál ül és ír. Rengeteg 
papircsomó van előtte, és ő csak szántja 
egymásután a véghetetlen sorokat. 

— Én mondom magának,— mondta a 
portásszobában a szobaasszony, — nincs 
ki annak a rendes embernek mind a négy 
kereke. Ahogy ir, az arca ugy fénylik, 
mint a holdvilág, se lát, se hall. Isten 
őrizz, még valami kém. 

De a portás kinevette a szobaasszonyt. 
Holott magában egy kis enyhe rettegést 
érzett. Éjjel tapasztalni szokta volt 
ugyanis, hogy a vaskorlátos emeleti fo* 
lyosónak az a része, amelyre az idegen 
szobájának a j ta ja nyilik, valami megne* 
vezhetelen, alig észrevehető fénytől vilá* 
gosabb. Az idegen szobaaj tajának fénye 
olyanféle volt, mint a tejutnak. A portás 
babonás ember volt, keresztet vetett te* 
hát, nem szólt senkinek a dologról sem* 
mit és igyekezett magával elhitetni, hogy 
csak káprázott a szeme. 

Két hétig lakott itt az idegen szigorú 
elvonultságban. Soha levelet nem kapott, 
soha telefonhoz nem hívták; mikor a 
szobáját takarították, akkor ki ment a fo* 
lyosóra járkálni. Egyébként csak akkor 
látta a személyzet, mikor bevitték hozzá 
az ebédjét, meg ,a vacsoráját, amit a 
Wurglitstól hozatott . Megesett az is, 

Â 

H ^ ^ ^ B ^ o b a a s s z o n y délután hatkor be* 
lese^^ iz ablakon és ott látta az idegent 
az irás előtt görnyedni. Közel hajolt egé* 
szen a papírhoz, ugy irt, mert elfelejtette 
az irás előtt görnyedni. Közel hajolt egé* 
De a fehér papir messze kifénylett a 
szoba sötétjéből. A teleirt lapok kévéi 
között pedig ott állt még mindig az ebéd, 
a húsok a szürkére fagyott zsírban ültek. 
Az idegen elfelejtett megebédelni. 

És két hét múlva hajnali fél háromkor 
az idegen lejött a portáshoz. Ebben a 
szokatlan időben a számláját kérte. A 
portás csodálkozott, dörmögött. Egy őr* 
mester fizetett éppen szobáért, a kapu* 
alja homályában egy alélt szobaleány 
boldog szeme villogott. 

A számla rendbejött és az idegen mély 
gondolatokba merülve ment kifelé. Az 
arca áttetszően halavány, mintha nagy 
betegségen esett volna keresztül. Meg* 
soványkodott egy kissé, arccsontjai_ ki* 
ugrottak, ragyogó kék szemei fáradt és 
rendkívüli láz fényét sziporkázták, hom* 
lokán enyhe kék vonalat adtak a finom 
erek. 

— Haza tetszik jönni még ma aludni? 
— kérdezte a portás. 

— Nem, — mondta könnyedén 'az ide* 
gen és eltűnt a kapuban. Csodálatos bo* 



gár, gondolta a portás magában 
zárás közben kinézett utána. Az TcTSgen 
csendesen ment a Rákóczi«ut felé, hóna 
alatt nagy paksamétával. A portás ré« 
mülten visszaugrott, teljes erejéből be« 
csapta a kaput és keresztet vetett. Ugy 
tűnt fel neki, mintha az idegen feje fölött 
•az éjszakában villódzó kis lángocska tán« 
•colt volna. Éppen olyan ahogy a köny* 
vekben a Szentlélek van lerajzolva Pün« 
kösd napján a szakállas apostolok feje 
felett . 

De a portás álmélkodása nem sokáig 
tartott. Fenn az egyik szobában borzasztó 
dörömbölés volt. Egy pincér kiabált, hogy 
•elvesztette az aranyóráját. Az órát pár 
perc alatt megtalálták az ágy oldalába 
•csúszva, de nem volt arany. Egész rendes, 
derék nikkelóra volt. (Folytatom.) 

A LAZA DÓK. A múlt hét szer« 
dáján SaintsSaens szépzenéjü nagy 
operája, a „Sámson és Delila" ke« 
riilt előadásra az Operaházban. 
Az opera szövegkönyve tudvale* 

vőleg a bibliai nagyerejii Sámson történetét 
viszi színpadra és a darabban nagy szerepük 
van a filiszteusokkal harcoló zsidóknak, akik 
mint kórus jelennek meg gyakran a színen. 
Különösen fontos a szerepük az első felvonás» 
ban. Mielőtt szétnyílt a függöny, Bródy István 
főrendező oda is szólt a kóristáknak: 

— Kérem, főrendező ur — szólt az egyik 
kórista — ne tessék csodálkozni, ha ma a kó» 
rus kissé lanyha lesz. 

— Lanyha? Miért lenne lanyha? 
— Mert ma hosszunap volt és a zsidók ma 

egész nap böjtöltek! 

SÚLYOS ESET. A „Cserebere" 
bemutatója után, Tarnai Ernő, a 
darab rendezője és felesége Oláh 
Erzsi elégedetten mentek haza» 
felé. 

— Na Böske, — kérdezte Tar« 
nai — hogy vagy megelégedve a 

darabbal és a rendezésemmel? 
— Minden tetszett nekem, a szellemes da» 

rab, a te ügyes rendezésed, csak egyetlen ku 
fogásolni való dolgot találtam. 

— Mit? 
— A szereposztást. Véleményem szerint az 

egyik epizódszerepet Gyárfásnak kellett volna 
kiosztanod. 

Tarnai sápadtan szólt: 
— De édesem, az lehetetlen! A darabnak si« 

kere van, a színészeket kitapsolják, a szerzőt 
kitapsolják . . . 

— Na és? 
— És képzeld csak el magadnak szivem, Ujt 

helyi Nándort és Gyárfás Dezsőt együttesen, 
azon a kis színpadon, a — függöny előtt. 

I Csodásan jól £ 

z a kedves, furcsán, édeskésen, 
meghatóan hangzó kijelentés: 
..Csodásan jól", meghalt, aki 
mondta, Schmidt Miklós, nem 
mondja többet, örök álomra 

hunyta le naiv, gyermekes szemeit. 
És a Királyban és a Magyarban minden» 

kinek volt egy őszinte könnye, melylyel 
szegény Schmidtet megsiratta. Schmidtet, 
aki egy művész ihletettségével és rajon« 
gásával csinálta a — parókákat, olyan 
parókákat, olyan parókákat, aminőkhöz 
foghatók nem szerepeltek egyetlen szin* 
padon sem. Művésze volt a mestersége» 
nek, mert imádta a színészetet. Csak két 
napig volt beteg, és amikor a Halál már 
félelmesen közeledett hozzá, akkor is az 
volt az egyetlen szava az orvosához: 

— Ugy«e doktor ur, el mehetek a Cse» 
rebere főpróbájára? 

És viaskodott a halállal és utolsó szava 
is az volt: 

— Csodásan jól érzem magamat. 
Csodásan jól érezte magát, amig élt és 

mindig hangoztatta is ezt. Most már nem 
mondja többé. 

SCHMIDT MIKLÖS f 
a híres színházi fodrász 



Hymen az Apollóban 
iután most egy hete: szép* 
tember végén házasodtam 
meg, természetes, hogy kol« 
légáim részéről ezer vicce» 

lődésnek és ugratásnak voltam kitéve. 
Feleségemet ugyan összes férfikollé« 
gáim tisztelik és szeretik, mert hiszen 
az irigység sem mondhatja róla, hogy 
nem aranyos, kedves és gyönyörüszép 
asszonyka, dehát a házasság a szi.* 
nészeknek nagyon alkalmas humor* 
anyag és igy természetes, hogy mi« 
után másodszor nősültem, napirenden 
vannak az ilyenféle túlzások: „Cinci, 
ma már házasodtál?", vagy „Mi az, 
már egy hét óta vagy nős és még nem 
váltál el?" „Mikor lesz a legközelebbi 
esküvőd?" stb. stb. Egy darabig csak 
hallgattam ezeket a gunyorkákat, dc 
azután alattomosan figyelni kezdtem 
derék kollégáim magánéletét és tom« 
boló ujjongással arra a felfedezésre 
jutottam, hogy nincs a világnak még 
egy olyan színháza, ahol a házasság« 
nak olvan sok hive, vagy: áldozata 
lenne, mint éppen az Apolló«kabaré« 
ban. A házasság hivei természetesen 
a női tagok, de őket nem fogom le* 
leplezni, az áldozatok pedig a férfiak. 
Mert hiszen a nőnek hivatása a házas« 
ság, de a férfiaknak okosabb dolguk 
is lehetne. És az az érdekes, hogy az 
Apollóban Hymen rózsaláncait főleg 
a himnem viseli. És még ők gunyo« 
lódnak az emberrel? No de most rá« 
juk teritem a vizeslepedőt. Tudtára 
adatik mindenkinek, hogy az Apolló« 
kabaré összes férfitagjai nős emberek. 
Még a legfiatalabbak is, mint: Boross 
Endre, Rózsahegyi Kálmán és a kis 
Nyáray Antal. Ök ugyan korban idő« 
sebbek a többieknél, de mint tagok 
— csak az idén szerződvén hozzánk 
— a legfiatalabbak. A nagvszerü, bril* 
liáns komikus: fíoross Endre nem« 
csak felesége révén, de háza révén is 
házasember. Ugyanis Szentendrén 
háztulajdonos. A zseniális, kiváló 
Rózsahegyi Kálmánnak szép felesé« 
gén kivül három gyönyörű gyermeke 

. És az örökifjú bohémkirály, 
Nyáray Antalról (akiről azért mond« 
tam, hogy a „kis Nyáray", mert csak 
pár nap óta tagunk) talán szintén 
kevesen tudják a reménykedő bakfi« 
sok, hogy feleséges ember. —- No és 
a fiatalabbak! A csufondároskodókl 
Máiy Gerö, a record«mester, a kék« 
szakállú herceg! Harmadik feleségét 
fogyasztja. Ez a „fogyasztás" ugyan 
csak előbbi feleségeire vonatkozik, 
mert a jelenlegi neje egy nagyon her« 
cig, molett asszonyka, akin a ,,fo« 
gyasztás" tünetei egyáltalában nem 
igen észlelhetők. Továbbá a kéksza* 
kállnélküli Herczegh Jenő! (Szabolcs 
Ernő és én vagyunk a tanuk rá, hogy 
junius óta nős!) Nemkülönben Gózon 
Gyula, aki műit télen vette el felesé« 
giil a szép Berky Lilit! (Most fütyülj 
Gózon!) Van szerencsém továbbá je« 
lenteni, hogy Sándor József 7 eszten* 
deje teszi magát, hogy nőtlen, holott 
igenis boldog házas. Rendezőnk: Sza-
bolcs Ernő öt éves házas, Szőllőssv 
Rózsi férje, ha az ellenkezőjét mondja, 
hazudik. Fekete József szintén régen 
megházasodott, de hiszen ezt mon« 
dani sem kell, látszik rajta, hogy férj. 
Futnak még: Szenes Ernő — egyelőre 
csak a szoknyák után. ö az állandó 
vőlegényjelölt. Menyasszonyai kiese« 
rélődnek ugyan, de mindig megkér egy 
uj kezet. Azt is mondják róla, hogy 
Amerikában áttért a mormon vallásra 
és ott több törvényes neje él, de hát 
ezt most nem lehet kideríteni, mert 
Amerikával nem vagyunk olyan jóba? 
És az az érdekes, hogy ez a sok házas« 
ember mind olyan jókedvű, vidám, 
egymást folyton ugrató, mondhat« 
nám a gyerekségig bolondos hangú«-
latban él, mintha a házasság nem egy 
rossz epidémia, hanem egy szükséges 
jó lenne. Egyetlen egy szomorú tagja 
van csak a férfiöltözőnek, — ez a le= 
génvember Varsa Gyula. Ö az egyet« 
len, búskomor látogatója, stamm« 
gasztja a női«öltözőnek, ahonnan le« 
lógó, hosszú orral kerül elő időnkint, 
egy legényember minden rendezetlen 
keserűségével a szivében. 

Köváry Gyula. 
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Jl szinház barátai 
n i . 

GRÓF KÁROLYI MIHÁLY. 

A nemes magyar főúr, akinek szavait 
és cselekedeteit egyforma figyelemmel 
hallgatják itthon, az entente országaiban 
és a semleges külföldön, az európai poli= 
tikai szinpadon tevékeny szereplő, itthon 
azonban a leghálásabb színházi publikum. 
Gróf Károlyi Mihály szeret színházba 
járni, azok közé tartozik, akik l'art pour 
l 'art mennek színházba. Nem divatból, 
társadalmi kötelezettségből, hanem kultus 
rális szükségből, mint minden modern, 
művelt ember. Ezért riem is habitué Ká= 
rolyi Mihály gróf, nem tipikus alakja bu 
zonyos szinház kaszinói sorainak. Minden 
szinházba elmegy, ahol kedvére való da« 
rabot játszanak, mindegyikben szívesen 
tapsol a szereplőknek. 

Gyakran látható a Vígszínház előadá* 
sain, de nem mulaszt el megnézni minden 
ú j operettet a Király«szinházban is. Eljár 
néha a Nemzeti Szinházba is és szivesen 
nézi meg fiatal magyar szerzők munkáit 
a Magyar Szinházban, az Operában pe= 
dig nem annyira a ballet érdekli, mint t á r s 
sadalmi osztályának legtöbb tagját, mint 
inkább a wagneri zenedráma, a modern 
olaszok és franciák. A háború vérzivata« 
ros idejében is, miközben Károlyi Mihály 

gróf felváltva teljesít katonai és politikai 
szolgálatot, mialatt vezető politikusokkal 
tárgyal, diplomatákhoz utazik, tud és 
akar időt szakítani magának ahhoz, hogy 
szinházba járjon. A legszívesebben jár el 
a Modern Színpad előadásaira, minden 
műsort többször is megnéz és ha vendé« 
gei vannak, csak oda invitálja társaságát. 
A mostani kitűnő műsort már háromszor 
tapsolta végig. 

A közönség ismeri jól elegáns, szikár 
alakját, Párisban szabott frakkját , ango» 
losan nyírt bajuszát, tisztelettel és szere» 
tettel tekint rá, tudja róla, hogy ő Károlyi 
Mihály gróf, a nagyjövőjű politikus, a 
szinház őszinte barátja. 

Menjen színpadra, 
drága asszonyom ! 
Emlékszik még? . . . Azon a téli estén, 
mikor először éreztem kezét: 
egy kis szinházba hurcolt be magával, 
míg hullt a hó az uccán szerteszét. 
Fülébe mondtam mindent, ami szépség — 
a homály lángot szórt az arcomon . . . 
Mit bántam én, hogy bámész emberek 

[közt 
szinházba vagyunk, drága asszonyom! 

Az ébredésünk másnap kora reggel! . . . 
5 a krizantémok lenn a szőnyegen! . . . 
Ó, asszonyom, ennél többet nem adhat 
már ezután sem másnak, sem nekem! 
Fölszállt a nap a bíboros magasba 
és végigszikrázott szatirzarcomon . . . 
És aztán már csak lopózva követtem, 
ha szinházba ment, drága asszonyom ... 

Az idő múlt, a színházat megúntam 
S egy kissé önt is, ó, nem tagadom. 
Az oka ön . . . én hívtam a ligetbe, 
de szép lett volna ülni egy padon. 
Vagy elbújni egy kétlovasba titkon, 
míg szép keze babrál az arcomon — 
De önnek más, ó, egészen más kellett: 
ön szinházba járt, drága asszonyom . . . 

. . . Most karcsú lett, lefogyott jól a 
[nyáron, 

a slusszát könnyen á*éri kezem. 
Kár volna, hogyha parlagon maradna, 

-még sokra viszi, én úgy érezem. 
Mint polgári nő, emlékét szivembe 
örök betűkkel belékarcolom . . . 
ön jól játszott,, jobban nem is lehet már: 
menjen színpadra, drága asszonyom! . . , 

Somlyó Zoltán 
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ágyából, akárkiéből! Fölkelteni Ncmeshegyi 
Tibort! Fölverni a Hullám, Sió, Central szes 
mélyzetét, kinyittatni a színkört, kitakarítani, 
rendbehozni!" 

csöndesen Ábrahám Pali és már röpködtek is 
az ordrék: „Kerpely gordonkást kihúzni az 

fiatalabb zeneszerző gárda egyik 
érdemes tagját, Ábrahám Palit, 
baráti társaságában Erledigt Paul* 
nak hívják. Ha valakinek tanácsra, 
baráti szívességre van szüksége és 
Ábrahám Palihoz fordul, ha egy 

intim koncertet kell rendezni, egy idegen mű« 
vésznőt fogadni vagy egy fiatalt lanszirozni: 
„erledigt" jelenti ki a Pali és a dolog tényleg 
rendben van. 

Siófokon még a nyár végén is nagy művész» 
társaság volt együtt. Két idegen vendég is volt 
a társaságban: Bécs legszebb asszonya az egyik, 
a legszellemesebb a másik. (Ezt nem kisebb 
ember szögezte le, mint Fali Leó, kinek a 
kompetenciájában nincs jogunk kételkedni.) 

Közeledvén a szezon vége, kaszinó, bar, ahol 
eddig nyüzsgő élet folyt, sorban becsuktak, 
a kártyások, a parkcttáncosok, cigányok el* 
vonultak. 

Hölgyeink, a kényeztetett bécsiek nem vol* 
tak megelégedve a dolgok ilyetén állapotával. 

Egy éjjel 2 óra tájban a művésztársaság egy 
része még a fasor padjain üldögélt, a haldokló 
szezon különös szomorúságát szürcsölve, mi* 
kor a hölgyek egyike kijelenti, hogy az ő hans 
gulatához most Csajkovszky kell (— nekem 
Schumann — toldja meg a másik) és hogy ne» 
kik egy hangverseny kell és hogy az urak mus 
tassák meg, mit tudnak. 

(Éjjel 2 óra volt.) — Erledigt — mondja 

ö t perc múlva borzasan jelenik meg Kerpely 
Jenő és a „Hullám" felől, mint egy kisértet. 
Nemeshegyi Tibor. 

Majd egy pincér jő lihegve és jelenti, hogy 
a színkörben nincs világítás. 

— „Három ember járja be a boltokat és-
minden áron kerítsen gyertyákat, lámpát, vis 
lágosságot!" — harsogott Pali, a rendező. 

A küldöncök lóhalálában el, hogy pár perc 
múlva kétségbeesetten jelentsék: az egész kör» 
nyéken egy szál gyertya sem található. 

A társaság tanácstalanul áll a koromsötét 
színpadon és a cigaretták pislogó világában 
megdöbbenve néz Ábrahám Palira, ki mint a 
sülyedő hajó hidján a kapitány, szétterpesztett 
lábakkal, ugy állt a zongora tetején. 

Ekkor a kapitány vérfagyasztó nyugalom» 
mai adta ki az utolsó rendeletet: 

— Gyuri! Elmegy a gőzfürdőbe, fölkelti a 
gépészt és a szerelőt, magukhoz vesznek 500 
méter huzalt és egy 300sas égőt és a gépház* 
ból idevezetik a villanyt a kottastartó fölé. 
Egy negyed óra időt engedélyezek! Addig a 
pincérek fölbonthatják a pa lackoka t . . . 

3 órakor a hangverseny megkezdődött. A 
bécsi hölgyek hangulatához semmi sem hiány» 
zott. Es war allers erledigt — igaz. 

// 
—-Ö tAn & 
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Hella Ingrid 
a Fővárosi Orfeumban 

A zsúfolt ház már nem jelzi a 
Fővárosi Orfeumban, hogy 
premier van, hiszen egy év 
óta minden este zsúfolásig 

megtelik ez a hatalmas nézőtér, akár 
bemutató van, akár századik előadás. 
Bizonyság erre a múltból a Tengerre 
magyar! példátlan sikere és ugyan* 
csak bizonyság lesz rá az uj, októ* 
beri miisor is, melynek hétfőn este 
volt a bemutatója és amelynek gaz* 
dagságáról, mulatságos voltáról, mü* 
vészi eseményszerű meglepetésszei* 
rül már fővárosszerte sokat beszél* 
nek. Mert csodálatos és talán külö* 
nös igazság, hogy láthatatlan utakon 
és módokon hihetetlen gyorsasággal 
terjed el egy*egy szinpadi siker hire 
a közönség körében. A közönség 
gyorsan tud meg mindent és még 
gyorsabban határoz; az a bucsujá* 
rás, mely a héten újra megindult a 
Fővárosi Orfeum pénztára felé, fé* 
nyesen igazolja, hogy az uj műsor 
méltó folytatása az eddigieknek, sőt 
sok tekintetben még felül is múlja 
azokat. 

Két kiemelkedő száma van a gaz* 
dag műsornak: egy pompás bohózat 
és egy táncosnő, akit Hella Ingrids 
nek hivnak és akinek neve hamar 
népszerű és emlegetett lett Buda* 
pesten. A bohózat cime Az arany 
légy, szerzője két jókedvű német, 
fordítója a kitűnő Harsányi Zsolt, 
szereplői Huszár Károly, Ferenczy 
Károly, Hollós Terus és Mérei Ilon* 
ka, el lehet már képzelni ebből is, 
hogy mennyi vidámság ömlik el a 
színpadon és a nézőtéren. Egy elmé* 
sen és raffináltan fölépített kettős 
szerelmi történet ez a darab, amely* 
nek végén természetesen egymáséi 
lesznek a szerelmesek, de addig per* 
sze rengeteg a bonyodalom és — 
kacagás. A nézőtér ki nem fogy be* 
lőle vagy háromnegyedórán át, amig 
a három képből álló egyfelvonásos 
előadása tart. Pufi egy nőcsábász és 
kicsapongó férjet domborít, míg F es 
renczy Károly egy félszeg assziro* 
lógus tanárt, mint szerelmes kérőt 
visz a színpadra. Hollós Terus és 
Mérey Ilonka a két szerelmes lány 
hódító alakitója, míg a másik kérő 
szerepébén Szepesi Vilmos tesz bi* 
zonyságot jeles színészi képességek* 

RELLE PAL a „Világ" kritikusa és a családja 
(Balaton melletti felvétel) 
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ről. Kubinyi Margit, Nóvák Mihály, 
Kalmárné, Hunyadi Emil és Faragó 
Sári részesei még a fényes sikernek. 

A másik, túlzás nélkül, igazán ese« 
ményszerü száma a műsornak Hella 
Ingrid, aki valóban szerény jelzőt 
kap a műsorban, ha csak a jelenkor 
legbájosabb táncmüvésznőjének ne« 
vezik. Mert Hella Ingrid nemcsak a 
legbájosabb azok sorában, akik a 
tánc művészi szépségeit hirdetik a 
színpadról, hanem versenyen kivül 
áll minden tekintetben. Ez az a nő, 
aki mindent tud egyetlen hang vagy 
szó nélkül, a mozdulataival beszél, a 
gráciájával hódit és egész produkciós 
jávai elragad. Nem emlékszünk rá, 
hogy valaha szinpadi táncprodukció 
ekkora hatást gyakorolt volna kös 
zönségre. Mert Hella Ingrid nem« 
csak tüneményes szinpadi jelenség, 
hanem a tudás és tehetség fölényes 
ereje sugárzik abból, amit csinál. 
Annak jellemzésére, hogy Hella In« 
grid nem az érzékiséget szolgálja és 
nem is a sablont adja, csak azt je« 
gyezzük fel, hogy három olyan 
zeneköltő muzsikába formált gondos 
latát eleveniti meg, mint Hubay, 
Mozart és — Wagner. A közönség 
tomboló lelkesedéssel ünnepelte a 
csodálatos táncosnőt, akit előreláts 
hatólag hosszú ideig lesz alkalma 
tapsolni a Fővárosi Orfeum szinpas 
dán. 

A műsort egyébként Balogh Böss 
ke sikerrel előadott szólója nyitja 
meg, Kovács Károly „Legyen meg a 
te akaratod" cimü dalát énekli nagy 
hatással. Taps fogadja és kacagás 

kiséri Hunyadi Emil komikus mas 
gánszámát, melynek isteni zenéjét 
HetényUHeidelberg Albert irta. Ki« 
lene háborús ezüstcsoport mutat« 
vány is gyönyörködteti a közönsés 
get. 

A cime a mutatványsorozatnak: 
Hőseink és a kép, melyet nyújt, hol 
megkapó, hol megrázó, de minden« 
képen szép, hü és művészi. Különö« 
sen a Rajta! a Csatamező hiénái és 
a Honvédek rohama gyakoroltak 
nagy hatást a közönségre. 

A műsor második részének első 
száma élénken igazolja, miiyen 
gonddal és figyelemmel gondoskodik 
a Fővárosi Orfeum igazgatósága még 
a mai lehetetlen viszonyok között is 
arról, hogy a műsor igazi orfeum« 
jellege megmaradjon és az artista 
mutatványok éppen olyan elsőran« 
guak legyenek, mint amilyen kitűnő 
a gazdag műsor szinházi része. 
Gautier Henrik állatidomitási mu« 
tatványai a legkitűnőbbek ezek so« 
rában, táncoló elefántjainak pompás 
mutatványát percekig zugó taps ki« 
sérte. 

Hollós Terus, a Fővárosi Orfeum 
primadonnája ezúttal is gazdagítja 
fényes sikereinek ismert sorozatát 
és megint széles skálájú művésznő« 
nek bizonyul. Boldog Magyarország 
a cime egyik dalának, melynek szö« 
vegét Lovászy Károly, zenéjét Bus 
day Dénes irta. Másik pompás da« 
Iának Falk Richárd és Grósz Alfréd 
a szerzői. Megint nagy és őszinte 
sikere volt a kiváló előadóművész« 
nek, igaz művészi gyönyörűséget 
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BÁTHORY GIZA toilettje a „Cserebere" DOBOS MARGIT toilettje a „Cserebre" 
I. felvonásában. Angeelo rajza II. felvonásában. Angelo rajza 

szerzett a közönségnek, mely lelkes, 
zugó tapsokkal honorálta művésze« 
tét. 

Szenzációja még a műsornak két 
fiatal, tüneményes ügyességű artista 
mutatványsorozata, melyhez hason* 
lót alig látott még a közönség abban 
az időben sem, amikor szabad volt 
a nemzetközi forgalom és egymást 

kergették a legfényesebb produks 
ciók a variéték színpadjain. Ez a 
két excentrikus, Jonny és Charly, 
akiket az orfeum direkciójának sze« 
-rencsés éleslátása szerzett meg Bus 
dapestnek, olyat produkál, aminőhöz 
hasonlót még keveset láttunk. Szes 
replésük alatt hol ámult, hol tapsolt 
a közönség. 
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Kétsoros hirek 
TARNAY ERNŐT Beöthy László a Ma. 

gyar Színház rendezőjéül szerződtette. 
MOLNÁR FERENC premierje a Nemzeti 

Színházban november 26»ikára tervezik. 
ÖSZl VASÁRNAP a végleges cime Jób 

Dániel darabjának, amely sorban a második 
újdonsága a Vigszinháznak. 

CSORTOS GYULA a Városi Színházban 
Granichstädter Brúnó operettjében lép fel 
először. 

FEDÁK SÀR1 ruháit a „Szerető" »höz egy 
bécsi iparművész tervezi. 

HAJDÚ ILONA legközelebb a Carmen 
címszerepében mutatkozik be a budapesti kö» 
zönségnek. 

DOHNANY1 ERNŐ első hangversenyén 
Bartók Béla tizenkét zongoradarabját fogja 
bemutatni. 

A „DOLLÁRPAPA" bécsi bemutatója ok» 
tóber végén lesz. 

HERCZEG FERENC egyfelvonásosát adja 
az Apolló Kabaré az uj műsorban. 

FÖLDES IMRE „Halló"»ját Rotterdamban 
szeptember 2»ikán nagy sikerrel mutatták be. 

..A KISASSZONY FÉRJE" Krisztiániában 
a Central»Theatred»ben augusztus óta ensuite 
megv. 

MOLNÁR FERENC ALBUM lesz a „Szín* 
házi Élet" karácsonyi száma. 

MEDEK ANNA október végén Bécsben lép 
fel egy hangversenyen. 

VAJDA ERNŐ u j darabját, a „Fata Mor« 
gana"»t, Magyarországot megelőzve adják a 
német színpadokon. 

MOZART rég nem játszott operájának, a 
Don Juan»nak reprizét október 29»ére, a da» 
rab első bemutatójának száz,negyvenedik év» 
fordulójára tervezi az Operaház. 

LH ÉVIN NE JÓZSEF orosz zongoraművész 
nem kapott elutazására engedélyt a berlini 
rendőrségtől. A Budapesten tervezett hang» 
versenyét elhalasztotta. 

HERENDY MANCI február havában a ber. 
lini Wintergartenbcn vendégszerepel. 

KISS REZSŐ, a tehetséges fiatal portraista, 
festőiskolát nvit. 

A FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG első hang» 
versenye október 8»án lesz a Vigadóban Ker* 
ner István vezénylete alatt, K. Durigo Ilona 
és Hegyi Emánuel közreműködésével. 

r E S S 

GABOR A N D O R MEGJELENT! 

L 

n a g y tá rsa-
dalmi regénye 
két kötetben 

D O K T O R SENKI 
Ara a két kötetnek M e g r e n d e l h e t ő a S z í n h á z i Elet k i a d ó h i v a t a l á b a n VII. k e r . , Erzsé-
10 korona 60 fil lér be t -körut 24. Ajánlott postai szállításért 1 korona melléklendő. 

SAPŐ PAULA 
v izsgázo t t t á n o és b a l í e t ^ m e s ^ 
t e r n ő • A n é m e t t á n c i a n i t ó k 
e g y e s ü l e t é n e k t a g j a • Bal íe t , 
p l a s z t i k a , e g é s z s é g t a n i g y m * 
n a s z t i k a és 

T A N C Z I S K O L A 
I., A t t i l a u t 85 II. u d v a r I . e m 

ozu^w/macfa^fjiádn^ 

női dioatterme — _ 
tv Mriôi-uioa 1. 

Táncművészet 
a Vigadóban Kovács Tivadar hallett^ 

mester táncművészeti tan^ 
intézete a fővárosi Vij?a= 
dóban folyamatban van. 
Külön osztály művészi 
klasszikus táncokra. 

üzőterme 
Budapest, IV., Bemmeiweiss-
utca 14. szám, II. eme et f 
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^ kotta 
agyon sima és egyszerű dolog: 
elmenni az operet tszínházba, 
megnézni a darabot, hazamenet 
dudorászni a slágereket és más* 

nap bemenni a zeneműkereske* 
désbe és megvenni a kottát . Ennyi az 
egész kottakérdés. 

Dehogyis ennyi. A kottának hosszú és 
kalandos története van. A történet már 
ott kezdődik, mikor a komponista elkezd 
komponálni. Már az is kotta: a zene* 
szerző eléveszi az Eberle*kottapapirt (ez 
a leghasználatosabb papiros a zeneszer* 
zők között), eléveszi a ceruzát, meg a ra* 
dirgummit és elkezdi komponálni a zenét. 
Zongora nem is kell hozzá, mint a laikus 
ember hinné. A nagy és népszerű kompo* 
nisták a fejükben hordják a hangokat, 
meg a harmóniát, meg a zenekari hang* 
zást. Strauss Richárd München*melletti 
villájában úgy írja a zenekari partiturát, 
hogy hetekig nem is lát zongorát. Puccini 
kimegy csolnakázni torre*del*lagoi birto* 
kán a tóra és hanyattfekve elkezd kom* 
ponálni. A mieinknek sem kell hangszer 
hozzá. Szirmai Albert répaföldön kompo* 

nált gazdasági gyakornok korában, Rei* 
nitz Bélának pedig egyáltalában nincs is 
zongorája. De radirgummija minden kom* 
ponistának van. Az fontosabb, mint a 
zongora. 

A zeneszerző kuutyafuttában papirra 

veti a zenei ötletet, aztán mikor kidől* 
gozta fejben, megcsinálja belőle a tiszta, 
olvasható zongorakivonatot. Végül meg* 
csinálja hangyaszorgalommal a hangsze* 
relési példányt, az úgynevezett partiturát. 
De még így is idegen kéz tisztázza le a 
kottákat. Reinite Béla például nem is 
kottafejeket vet a papirra, hanem betűket : 
ecgefac. Ebből más nem tud kiigazodni. 

Most jön a kottaíró szerepe. A kotta* 
írás nagyon érdekes színházi ipar. A leg* 
híresebb színházi kottaíró Necolny Rezső, 
a Király=szinház trombitásának a fia. ö 
már olyan híres, hogy magánfelek szá* 
mára nem is vállal munkát, csak vállala* 
toknak dolgozik és pedig igen drágán. D e 
úgy is írja a kottát, hogy össze lehet té* 
veszteni a nyomtatással. Ő írja például 
az egész Százezrek Zenéjét, amiről a kö* 
zönség azt hiszi, hogy nyomtatás. 

Vannak más híres kottaírók is. Ilyen 
Wollák Rezső, a Király*szinház zenekará* 
nak hegedűművésze, akinek különben ze» 
neiskolája is van. Aztán Mitteysz József, 
a Vígszínház zenekarának tagja, Rehák 
bácsi, aki a klarinétot fúj ja a Király*szin* 
ház zenekarában. Az Operaházban zenél 
a kitűnő Kaiklicsek. aki azonban csak 
díszes munkát vállal, olyan előkelő fel* 
adatot, mint például az „Eliána" volt. Az 
Operaház kisdobosa, Bartha, is igen is* 
mert kottaíró. Friedenstein Ignác már Vi* 
dor Pál és Porzsolt Kálmán népszínházi 
idejében keresett kottamásoló volt. Fehér 
Jenő és Hűvös Iván operettjeit írta le. 
Sőt később a fiaival (az egvik most szín* 
házi karmester) másolóirodát alapított. 

Egy operett kottáit leírni nem kis 
munka. Le kell írni a teljes zongorakivo* 
natot, a teljes partiturát, minden magán* 
szereplő, minden kórista és minden zene* 
kari tag szólamát, az úgynevezett stim* 
met. Ez normális munkával négy hétig 
tart az operettnél. De egy operaanyag ki* 
írása eltart egy félévig is. A háború alatt 
nagyon meg is drágult ez a munka: a pa* 
pír meg a munkaerő drágulása folytán 
ezrekre menő tétel, amivel az egész kai* 
kulációnál számolni kell. Egy szimfónia» 
zenekar számára kiíratni egy nagy nyi* 
tányt gigászi munka és óriási költség. 
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Az operettsikerek forrásánál, Bécsben, 
olyan nagy üzem a kottamásolás, hogy 
egész másoló*irodavállalatok prosperál* 
nak. Ilyen az UheMroda. Uher egészen 
fiatalember, szinházi zenész, most gazdag 
"vállalkozó. Lehár és Fali szoktak vele más 
soltatni. Ha közvetlen a bemuta tó előtt 
hamar egy számot kell komponálni, éj* 
szakára is magukhoz rendelik Uher t . A 
zeneszerző komponál, Uher laponként 
szedi el tőle a kompozíciót és rögtön má* 
sol ja . Bécsi operett*körökben szállóige 
•egy*egy premier előtt a kérdés: 

— Ist der Uher frei? 
Mikor a szinház megkapja a zenekari 

anyagot, korrekturpróbát szoktak tartani, 
ami arravaló, hogy a kot tákba csúszott 
Tiibákat kijavítsák. Ennél a zeneszerző is 
jelen van. Ellenben nem szokott jelen 
lenni a szövegíró, amiből az következik, 
"hogy egyes szereplők a századik előadá* 
son is íráshibával éneklik a verset. 

Ezzel a kot ta szinházi pályafutása be* 

fejeződöt t . A kot taanyag ezentúl a szin* 
ház könyvtárának egyik sorszáma. De 
most jön a kotta*ügy második fe jezete: 
az ügynök és a kotta . A szerződések sze* 
rint az ügynök köteles a vidéki szinházak 
számára előállítani az anyagot. Ezt végy* 
tintával másolják, aztán sokszorosí t ják. 
Az „anyag" alatt a zongorakivonatot, a 
zenekari s t immeket és az énekst immeket 
kell érteni, vidékre nem küldenek parti* 

N A G Y M I H Á L Y 
Budapest, V.,Váci-ut 4. DROGÉRIÁJA 
8z iptiüiMlí. Illatszerek, kötszerek, 
hi7tart;tsi cikkek legolcsóbb be-
vásárlási fonása. Rinafestékok 
minden színben kapható. Telefon : 160-96 . 
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túrát. Ez is drága mulatság. Eg} 
vidéki anyagának előállítási dija most 
meghaladja a háromezer koronát. A mun> 
kát kétféleképpen fizetik: vagy egy fix 
összeggel, vagy oldalanként. Ha oldalan* 
ként fizetik, a másoló jó vastag kötetet 
szokott csinálni belőle. 

A kottasiigy harmadik része: a zenemű» 
kiadás. A szerzők erre is szerződést köt* 
nek; egymással is, a kiadócéggel is. A ho* 
norárium 80 százalékát a komponista 
kapja uzus szerint, 20 százalékát a vers» 
író. A céggel aztán sokféleképpen szokás 
megállapodni. A legtipikusabb szerződési 
mód az, hogy a zeneműkiadó vállalja a 
nyomdaköltségeket és ennek arányában 
magának tar t ja meg a kotta bolti árának 
nagyobbik hányadát. De lehet még sok» 
féleképpen szerződni. Kálmán Imre pél* 
dául maga fizeti a nyomdát és persze a 
bolti ár nagyobb része neki jár. 

A zeneműkiadó aztán megcsinálja az 
úgynevezett propaganda*arranzsmánokat. 
Meghangszerelteti a számokat cigány* 
zenekarra. Ezt a munkát régebben Linka 
Kamilló végezte, most többnyire a Berkes* 
banda Parádi nevű zenésze. A cigány* 
példányokat ingyen kiosztják az egyes 
bandáknak. így a cigány is jól jár, mert 
hamar játszhatja a vendéglői és kávéházi 
közönségnek az ú j slágereket, — és a cég 
is jól jár, mert a cigány kitűnően nép* 
szerüsíti és reklámozza a színházi kottát. 
Külföldön szalonzenekarok számára is 
csinálnak ilyen külön népszerűsítő kottát . 

A kottanyomtatás most véresen drága 
dolog. A nyomdaárak most éppen három* 
szorosai a békeáraknak. A zeneműkiadók 
elég gavallérosan viselik ezt a terhet; a 
háború alatt alig drágítottak harminc per* 
centtel. Nálunk a Pesti Könyvnyomda a 
legkeresettebb kottanyomda. Itt Falk 
Zsigmond, az igazgató, különösen szivén 
viseli a magvar szerzők érdekeit. De a 
nyomda különösen nagy nehézségekkel 
küzd, az összes kottanvomdászokat (az 
úgynevezett kottaszúrókat) behívták, 
egyetlenegy öregember csinália az összes 
magyar kottákat a Pesti Könvvnvomdá* 
ban. Sok kotta kerül éppen ezért külföldi 
nyomdába, de a német munkások rémes 
dolgokat szednek ki a magyar versek 
helyett. 

Nálunk zongorakivonatot nem szoktak 
nvomatni az operett=uidonságból, csak két 
füzetet. Bécsben minden operettnek meg* 
jelenik a nyomtatott zongorakivonata. A 
magyar közönség azonban kicsi hozzá. 
Ámbár egy jó kottasiker nálunk is jelent* 

ét harmincezer pélJfenTt: À legnagyobb 
siker eddig a János vitéz kot tá ja volt, 
amelyből eddig mintegy ötvenzer példány 
fogyott el. Még mindig fogyna több is, 
de Kacsóh Pongrác megharagudott a 
Bárd*kiadócégre és mivel rosszban van* 
nak, a kotta újabb kiadásai nem jelennek 
meg. 

Ennyi minden van egy refrén=sor mö* 
gött, amelyet egyszeri hallásra vigan fü* 
työrész a színházból kilépő ember. < 

KRITIKA. Béldi Izorral, a 
Pesti Hírlap znekritikusával tör* 
tént, hogy egy zongoraművész 
hangversenyén egyik szomszéd* 
nője megkérdezte tőle: 

— Pardon, uram, nem tetszik 
tudni, hogy mit játszik a művész? 

— Hogy ön nem ismeri fel asszonyom, az 
még nem volna baj, jegyezte meg Béldi, vi* 
gasztalódjék azzal, hogy ha Chopin jelen volna, 
ő sem is'xicrnc fel, hogy az ő valcerjét játszák! 

TAPOLCZAY JOJÓ a Színművészeti Aka* 
démia talentumos növendéke 

A 



FEKETE GYÉMÁNTOK 
Jókai film az Omniában 

Jókai a mozi kincsesháza. Az ő 
hihetetlenül nagyszerű fantáziáját, 
amely az öt világrészt bekalandozta': 
csak a mozi követheti. Az a hatals 
mas könyvtár, amelyet az ő müvei 
alkotnak, évekig elegendő anyagot 
nyújt akármelyik legnagyobb igényű 
filmgyárnak. 

Nem tudjuk eléggé dicsérni és 
nagyszerűnek nevezni az Uhersgyár 
ötletét, amelylyel egyszer és min* 
denkorra biztosította magának az 
összes Jókai terméket a film szá* 
mára. Az Uhersgyár, amely ott volt 

a magyar kinematográfia bölcsőjé« 
nél és amely lépésrőldépésre haladva 
a technika haladásával — eljutott a 
mai filmjeiig, elmondhatja magá« 
ról, hogy Jókai Fekete Gyémántok 
cimü regényének megfilmesítésével 
az idei mozitermelés egyik legnas 
gyobb szenzációját hozta. 

Két részben irták meg a Fekete 
gyémántokat a filmre és most a 
nagysikerű bemutató után október 
nyolcadikán hozza az Omnia az első 
részét a Fekete gyémántoknak. 

Nem tudjuk, hogy mit dicsérjünk 

MARTENS VALÉRIA — Evilla, SOMLAI ARTHUR — Berend Iván 



eléggé: a film nagyszerű rende 
a színészek utolérhetetlen finomsá* 
gu játékát, vagy a külső felvételek 
és az interieurök szépségét.' 

Azt hisszük mindhármat egyfor* 
mán. 

Salgótarjánban folytak a film bá* 
Tiyafelvételei, és amit itt az Ubers 
gyár produkált: méltán nevezhetjük 
szenzációnak. 300 méter mélyen íoly* 
tak a felvételek a föld mélyében és 
minden jelenet főérdekessége és 
ereje annak realitásban rejlik. Az 
egész bányatelep sokezerre menő 
munkássága szolgáltatta ehhez a 
filmhez a staffagest és a statiszte* 
riát és ezekre büszke lehet Wilhelm 
Károly, a Németországból visszatért 
magyar rendező, aki igazán minden 

îîcseretre érdemesen rende/ 
ezt a filmkolosszust. 

A Fekete gyémántok meséjét fe^ 
lesleges elmondani. Ismeri mindenki* 
az igaz erejű históriát és a filmen 
szemünk előtt elevenednek meg a 
kedves ismerősök. Berend Iván 
(Somlai Arthur), Szaffrán Péter 
(Szőreghy Gyula), Kaulmann Felix 
(Fenyvessy Emil) és a hölgyek Evilia 
(Martens Valéria) és gróf Gondavas 
ry Angela (Isa Marsen) és a többiek 
mind ragyogó alakításokkal teszik 
felejthetetlenné az Uhersfilmgyár ez« 
idei Jókai filmjét: A fekete gyémáu* 
tokát. 

A fotográfiák kiválósága Virág 
Árpád operatőr hozzáértő ügyeósé* 
gét dicsérik. 

SOMLAI — Berend, SZŐREGHY — Szaífrán 



A Mozgókép'Otthon bemutatója 

gy kedves, vidám levegőjű, 
régen nélkülözött filmnek 
örülhet ezen a héten a 
Mozgókép«Otthon váloga« 

tott publikuma. A Bakfisnapló cimü 
háromfelvonásos vígjátékot mutatja 
be a mozi hétfőtől kezdve. Ossi 
Oswaldóval a főszerepben. Azt hisz« 
szük, régen volt képnek olyan siKere. 
mint amilyen a Bakfisnaplómak lesz. 
A vidém kacagás, amely a finoman 
humoros filmet követni fogja, bizo« 
nyitéka annak a hitnek, amely so« 
kakban él, hogy a vígjátéké a jövő. 

Ossi ugyanis egy igen bájos, de 
neveletlen bakfis, véle szemben la« 
kik Bárány Tivadar, egy kedves jó 
fiu. Ossi naplójában gyakran szere« 
pel Bárány Tivadar neve, viszont 
Tivadar gyakran csinál az ablakból 
tájkép«felvételeket, ahol a tájkép 
Ossit jelenti. 

Ossi azonban nem a hűséges nők 
vállfájához tartozik. Amig a mi Ti« 
vadarunk verseket farag hozzá ál« 
matlan fővel: ő Fricivel csintalankn« 
dik és egy délután annyira eljátsza 
az időt, hogy a vacsoráról is elkésik. 

Ez a szomorú eset szigorú rend« 
szabályokat von maga után. Ossit 
az aggódó szülők Copf Anna leány« 
nevelő intézetébe küldik. Ahogy 
elkerül Ossi hazulról, Tivadar ta« 
nulásra adja a fejét és rövidesen ta« 
nári diplomát szerez. Édesanyja, aki 
régi barátnője Copf Annának, elhe« 
lyezi őt a leánynevelő intézetbe ra« 
nárnak. A nevelőintézetben termé-
szetesen nagy örömet kelt a lányok 
közt, hogy végre egy himnemü tanár 

urat is üdvözölhetnek maguk kö« 
zött. Valamennyien készü'nek elébe 
a pályaudvarra, Itt Ossi felismeri 
Tivadarban az ő ablakbeli ismerősét 
és felbiztatja a lányokat és azok Os« 
sival az élükön a leglehetetlenebb 
gúnyt és tréfát űzik az egy kicsit 
amúgy is félszeg és gyámoltalan Ti« 
vadarral. 

A csinytevés és a munka köze« 
pette elmúlik egy esztendő. Tivadar 
pihenni akar és szabadságra készül. 
Otthon a mamájának elpanaszolja, 
hogy inkább tiz fiút tanítana 10 évig, 
mint egy leányt 1 évig. A mamája 
látja Tivadar baját, nevelés alá ve« 
szi, modern eszméket ismertet meg 
vele, megtanitja öltözködni, ugy 
hogy Tivadar, mint egy csinos fiu 
tér vissza az intézetbe. Ossi megle* 
petéssel látja, hogy a gyámoltalan, 
félszeg tanár ur helyett, egy elegáns, 
biztos fellépésű, komoly fiatalember 
tér vissza a katedrára: beleszeret 
végleg Tivadarba, a tanár ur .se ide« 
genkedik a csinos leánytól és amikor 
Ossi naplójából meggyőződik róia, 
hogy a leány őt szereti, boldogan 
öleli magához Ossit: a menyasszo« 
nyát. 

A film főszerepében a bájos Ossi 
Oswalda egy csapásra meg fog] a hó« 
ditani a közönséget. 

A nagyszerű film köré a legjobb 
kisérő műsort szerezte meg az igaz« 
gatóság. 

így hát biztosnak látszik, hogy a 
Mozgókép«Otthon vidám hete na« 

gyon nagy sikerű lesz. 

\ 



Frontszinház 
Miként hajdan a legendás' szép világnak ha]-. 

nalán, 
Lovasuton döcög el a vándorszinész.-karaván, 
Három lóré, három Feldbahn, azon megy a vig 

tömeg, 
Szazgalléros helyett rajtuk csukaszürke köpö--

tiyeg. 
Mi az ördög? Mi lóg rajtuk? Hogy gáz ellen 

arc fedő? -
Nyilván akkor kell feltenni, ha szagos a levegő! 
„Pompás", — szól most a naturburs — „hisz a 

gázmaszk aranyos, 
Ha Pesten az arcomon lesz, el nem gázol vil-

lanyos!" 
Fönt az égen bárányfelhő, shrapnellfelhő uj 

neve, 
Géppacsirta énekelget, gyönyörű az éneke. 
Uj időkben uj divat van, a madárra ágy lő, 
Karmester ur jelére vár pontosan az ágyúcső. 
Égre bámul a tragikus, sóhajtozva nézeget: 
„Gépmadárkám, ha lehoznád légből kapott 

pénzemet!" 
Felsikolt a primadonna:: „Ha én lennék oda-

fenn, 
Hej, a rongyos magas céket, hogy kivágnám 

istenem!" 

• A komikus gyomra korog: „Hej, be boldog is 
lennék, 

Ha Kolumbusz tojásából egy rántottát ehetnék! 
Minek is kell — szól nagy bölcsen — minek is 

kell a gyomrom? 
Vagy csak azért, hogy oly gyakran, majdnem 

mindig korogjon?" 
Igaza van, jó is lenne ennivaló, itóka, 
Hej, szavamra, egy alföldi kurta kocsma jó 

vóna! 
Wolhynia szürke ország, még csárdája sincí 

neki — 
Hej, Iványi, ilyen messze nem vándorolt 

Megyeri! 
Wolhynia. Bródy László. 

Sas Náci dala 



Színház, 
ifjúság, szerelem 
Irta: Szenes ember. 

iktor Pál akkor még sovány 
és nagyon szőke volt. Két hete 

J ^ E f e yolt tagja a szerkesztőségnek, 
^sSP^I neve sohasem szerepelt, köny» 

veket még nem irt, pedig már 
elmúlt tizennyolc éves. Kissé megdob» 
benve, de nagy szivbeli gyönyörűséggel 
fogadta a szerkesztő parancsát: 

— A szininövendékelőadásról Viktor 
fog irni. Röviden, kedvesen, pártatlanul. 

Viktor e percben érezte, hogy ez az 
első lépcsőfok, amely már közelebb 
emeli à nagy célok felé, én pedig ugyan» 
akkor elhatároztam, hogy, mint eddig, 
ezután is szorgalmasan fogom olvasni a 
jövő színházi nemzedékről szóló beszá» 
mólókat, mint ifjú és bohó szerelmek hü 
tükrét. 

Vasárnapi számunkban már megjelent 
Viktor első beszámolója. Szószerint irom 
Ide: 

Növendékelöadás. A Magyar Szí* 
nésziskola növendékei tegnap délután 
a Leányvásárt adták. Jó volt Lukács 
Béla és Kovács Sándor. A nők közül 
a vezetőszerepben Szőke Lulu, Barna 
Sári, Vörös Olga, a kisebb szerepek» 

ben pedig Balog Cica, Andor Sári és 
Szirt Elvira tűntek ki. (V.) 

A fiu még nem ismert senkit — álla» 
pithattam meg. Még nincsenek kedven» 
cei. De már érzi, hogy hatalom van a ke» 
zében és a kritika végére odanyomatta a 
(V)»t. Tudják meg a növendékek, hogy 
Viktor Pál birálja ezentúl őket. Követ» 
kező vasárnap ezt a kritikát olvashattam: 

Növendékelöadás. A Magyar Szi» 
nésziskola tegnapi Bob herceg elő» 
adása nem ütötte meg azt a mértéket, 
melyet e kitűnő szinésziskola növen» 
dékeitől megkövetelhetünk. A férfi* 
szereplők közül vállal kiemelkedik 
Lukács Béla, akiben a jövendő várva» 
várt operettszinészt látjuk. Andor Sári 
énekelni nem tud, tánca pedig tulsá» 
gos nehézkes. Vörös Olga kedves 
volt. (V.) 

Viktor tehát már hozzáfogott a mun* 
kához. Élelmes fiu, sejtettem, hogy nem 
késik soká. Megismerkedett Lukács Bé» 
Iával, ez kétségtelen. Valószínűnek lát» 
szik, hogy Lukács bemutatta az ifjú mű» 
Ítészt Andor Sárinak és Vörös Olgának. 
Az előbbi egy kissé hűvösen fogadhatta 
Viktort. Csinos lány lehet, bizonyára ér» 
demes vele foglalkozni. A következő bi* 
rálát: 

Növendékelöadás. A dicséret leg» 
szebb szavaival kell megemlékeznünk 



a Magyar Szinésziskola tegnap esti 
Csárdáskirályné előadásáról. Egy uj 
primadonnanemzedéknek tapsolhatott 
a nagyszámú fényes közönség. Andor 
Sári ügyes éneke és kecses tánca, fíai 
log Cica kedves éneke és ötletes 
tánca, Barna Sári iskolázott éneke és 
temperamentumos tánca, Szirt Elvira 
mclegcsengésii éneke és eredeti tánca. 
Szőke Lulu tökéletes éneke és kifő« 
gástalan tánca, Vörös Olga pompás 
cneke és meglepő tánca egyformán 
tetszett nekünk és egyenértékű ténye» 
zője a nagy őszinte sikernek. (V—r 

Viktor tehát már ismeri az összes nő» 
ket. Előadás után bizonyára megvárja 
őket. A szerkesztőségi telefonon gyakran 
hivják női hangok: Viktor Pál szerkesztő 
urat. A cukrászdában fiatal, feltűnő höl» 
gyek társaságában fogyaszt egy szelet 
fagylaltot két ostyával. Viktor nyakken« 
dőket vásárolt és a következő héten már 
igy irt: 

Növendékelöadás. Mágnás Miskát 
adták elő tegnap délután a Magyar 
Szinésziskola növendékei. A női ve« 
zetőszerepet Andor Sári játszotta. 
Andor Sári temperamentumos játéká» 
nak, porr.pás csengésű énekének, me» 
rőben újszerű táncának, a legteljesebb 
sikere volt. Mert a közönség meg« 
érezte, hogy Andor Sári a jövendő u j 
primadonnája. A másik nagy főszere« 

pet Balog Cica játszotta. (Viktor Pál.) 
Andor S á r i . . . Andor S á r i . . . Andor 

Sári! f i a t héten át, mindig csak Andor 
Sári. De meg vagyon irva a bibliában, 
hogy hat héten át Andor Sári, de a hete* 
diken Balog Cica. És ekkor már igy 
hangzott a szokott heti: 

Növendékelöadás. A dicséret leg< 
szebb jelzőit kell Balog Cica neve 
köré fonnunk. Tegnap délután a Ma» 
gyar Szinésziskola növendékelőadásán 
olyan alakítással örvendeztette meg a 
közönséget, mely méltó lett volna az 
ország első színpadához is. Jók voltak 
még: Szirt Elvira, Vörös Olga, Kovács 
Sándor és Andor Sári. 

A következő hetekben aztán meglepő 
dolgok történtek. Andor Sári neve egyre 
szebb jelzők kíséretében szerepelt s Vik» 
tor Pál búskomorságba esett. 

— Mi tör tént? — kérdeztem tőle. 
— Képzelje — mondta ő — Polgár fő« 

szerkesztő udvarol Andor Sárinak és 
meghagyta, hogy a legszebben erről a 
tehetségtelenről irjak. 

Kimondhatatlan szomorúság ült Viktor 
Pál arcán, mikor megállapította: 

— Rémes, hogy az ember nem juttat» 
hat ja érvényre saját művészi ítéletét. 
Nagyon helytelen dolog, egv színházi 
kritikust befolyásolni. 

IV., VÁCÍ-UTCA 8. SZ. R È K E i 
J L — ^ N Ő I K A L A P K Ü L Ö N L E G E S S É G E ! 

MELANIE 

E L E d 
készülnek mérték szerint 

Deutsch Panni női divatszalonjában 
Szervita-tér 1. I. 1. Szénássy Gyula felett. 

HERCZEG TESTVÉREK 
SZERVITA-TÉR 5. I. EM. LIFT. 
ELSŐRENDŰ NŐI 
KALAP DIVATTEREM 

ÚJDONSÁG 
MODELLEK 
Nagy v á í a s z í é k 

festő-művész, az _ is-
mert nevű por t re t i s ta f e s t ő i s k o l á t n 

kezdők és ha ladók r é szé re . Az iskolaév ok t . 15= én kezdődik a 

D a m j a n i c h ~ u t c a 4 6 
szám a l a t t levő ideiglenes he ly iségben. A festőiskolával 
kapcso la tban 

g r a f i k a i tanfolyam LÄ 
Bravot insky L a j o s s á 

Jelentkezni leTiet az. tsbalai í i f f e i f r f a ó í 
mindlen aéiutűn 4—B-igr, Kfa.s ïïexsîi 
feslömilvSsx mUterméban, S<». «*rB-
let, ttratií-uttra 39. s z á m aia.it. 
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Halló, mi újság ? 
MŰVÉSZETI ALMANACH. A Színházi 

Ëlet évkönyveként jelenik meg novemberben 
Incze Sándor szerkesztésében a Művészeti 
Almanach, mely nélkülözhetetlen mindenki« 
nek, akinek kapcsplata van a művészet bár* 
mely ágával és aki a művészetet szereti. A 
Művészeti Almanach gazdagon illusztrált tU 
zenhat ivcs kötet, melynek ára 4 korona lesz, 
a Színházi Élet előfizetői két koronáért rens 
delhetik meg (portó 50 fillér) kiadóhivatalunk« 
ban (Erzsébet^körüt 24). 

ROMÁNC a cime a Vígszínház következő 
újdonságának, egy amerikai telivcr«romantikus 
színjátéknak. A darab írója Sheldon nevii hir/ 
neves amerikai iró s a drámát példátlan si< 
Kerrcl éveken át játszották Amerika minden 
riagv városában; Londonban két évvel ezelőtt 
mutatták be, de még ma is műsoron van. A 
dráma hősnője, Rita Catalini, hírneves olasz 
énekesnő, aki egy newyorki vendégszereplése 
alkalmából beleszeret egy fiatal anglikán lel« 
készbe. A darab tulajdonképen nem más. 
mint egy minden sablontól eltérő vetélytárs] 
versengés, óriási és érdekfeszítő küzdelem a 
lelkész és egy Van Tuyl nevü sokszoros mil» 
liomos között a nőért. A két férfi teljesen 
ellentétes gondolkodású, ami csak növeli a 

küzdelem érdekességét A lelkész szerepét 
Csortos Gyula fogja alakítani, mig vetélv» 
társa, a milliomos alakjá-'rt Hegedűs Gyula 
száll sikra. Az énekesnő szerepe Gombaszögi 
Fridáé. Jellegzetes szerepe lesz Haraszihv 
Herminnek, aki a primadonna színháza duen« 
nája, színházi mamája lesz. A darabhoz pomi 
pás díszletek készülnek, a kosztümökön pedig, 
melyek Zutt tanár eredeti tervei alapján ké» 
szülnek, már dolgozik a színházi szabók egy 
tekintélyes csapatja. 

AZ „ARVA LÁSZLÓ" SZEREPOSZTÁSA. 
A Nemzeti Színház soron következő ujdon« 
sága, Herczeg Ferenc történelmi vígjátéka, aa 
„Árva László" lesz, A háromflvonásos drú'-a, 
amelyet egy a függöny előtt játszódó előjáték 
előz meg, a következő elsőrangú szereposz» 
tásban kerül előadásra: A király —• Beregi, 
Hunyadi László — Odry, Czellei — Gyenes, 
Gara nádor — Ivánfy, Ujlaky — Pethes, Szí» 
lágyi — Sornlay, Hunvadiné — Jászai Mari, 
Gara Mária — Aczél Tlona. Jelentős szerepe» 
ket kaptak még: Gál, Horváth. Molnár, 
Kürthy József, Kürthy György, Hajűü, Pa» 
taki, Nádav, Dcmjén Mari. 

SEBESTYÉN GÉZA társula ta a" te* 
mesvári Ferenc JózsefsSzinhá^San már 
megkezd te az ú j szezont . A következő 
hét műsora igen vá l toza tosan van össze» 

( 

màcûtmmth 
TLŐL divatterme 

frmeL-utco- -iO 

F l u - é s l e á r s y k a ^ y e r m e k r u h á k 
legelegársnbb es legdivatosabb kivitelben! 

Legú jabb IcaBap- é s rubamodel lek 
Tekintettel a mai drápaés rossz szövetekre, 
vállalom felnőttek regi ruháibél is a leg-
divatosabb g y e v m e k f t í f t & f t . készítését 

O l a j ' n é K A R D O S P a u l a 
fin- és leánygyermebruha szalonja 

B u d a p e s t , IV., P e a k F e r e n c - u f c a 1 5 . 1 1 1 . 5 . L i f t ! 

HERMES-VALLALAT 
általános ablaktisztítás, lakástakaritás, szobapadJó-beeresz-
téa és intézetek takarítása, pormentesités és féregirtá^ 
B u d a p e s t , V I » . S z E n f k t r â l y i - u . 6 . Tel.: Jôise! 4Z-59 

Megnyílt a 
belváros 
legelőkelőbb 

Tele on : 
1 2 1 - 9 6 . 

IV., Haris-Bazár 
5. sz., félemelet « S l y y f o d r á s z t e r m e 

A nagyérdemű hölgyközön-
ség szíves pártfogását kérik 

EDE é s MARISKA hölgyfodrászok 

Elegáns hölgyfodrász « n d ^ y - m 33. szám 
és manikür szalon S S l i s ' . 

esü 
Ibubapesl, //. Á'ossut&cfyoí-U. <T 

Tel'errietet. 

V \ARGA SANDO% 
urí és női szabóterme 
V I I I , VAS-U7 CA 3 

IPARMŰVÉSZETI SZALON 
BUDAPEST, V I I I . KER., BAROSS-UTCA 21. SZ. 

Batikolás Porcellánfesrés. Mûvésr.t mon'  
t í rozás. cí> ámpaernvők, á l ló lámpa és tnindctinemTT ÍPARMŰV-* ÍCIÍ kük-NÍEFÉS* s égek t' - s • v <?z ríni. 
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állítva: Vasárnap okt. 7. délután színre 
kerül a Falu rossza, este Katalin operett: 
Tiétfőn Leányvásár, kedden Heidelberg! 
diákélet, szerdán a Vig özvegy, csütörtök 
kön, pénteken és szombaton a Lavotta 
•cimii énekesjátékot tűzte ki a műsorra 
az igazgatóság. 

BETLENLBRUCKXER LÁSZLÓ színigaz, 
•gató előadásait minden este zsúfolt ház élvezi. 
A héten Shakespeare kultuszának Othello elő» 
adásával áldozott a gárda, melyben Zöldi 
Vilma, Zöldi Elza, Kemény eLajos, Baróthy 
Antal, Lugossv Dani, Jávor Ervin, Gyárfás 
Dezső és Tarnay Béla játszták a főszerepe» 
ket. Az operette együttes Strauss Oszkár 
I.egénybucsujá'val végzett bravúros előadást. 
Karácsonyi Illy (Stella) és Véghelyi Iza (Stefi), 
53 előbbi nagyterjedelmii gyönyörű hangjával, 
Véghelyi Iza bájos közvetlcnségü. tempera« 
•mentumos táncaival a sikerült repríz központ» 
jai voltak. A férfiak közül Fodor, Arthur, 
Tarnay Béla, az újonnan szerződött Radócz 
Ferenc buffóíkomikus, Kemény Lajos, Baróthy 
Antal, Jávor Ervin s a második este Virágh 
Lajos (Báró) nagy sikerre vittek a Strauss» 
operettet. Nagybecskereken október 8»án 
k t ;di .»cg Betlcni»Bruckner igazgató az őszi 
idényt. 

ÉNEKTANÁRXÖ, a párisi Opera 18 éven 
át volt elsőrendű szopránja, Marehésiné tanít» 
vánva megkezdte az oktatást. Női és tenor 
hangképzés. Díjtalan beiratkozás naponta 
KMől 2 óráig. Baltízsy Erzsébet, Ráday»u. 38. 

Dr. GUTH1 SOMAN}5 áll. kép. oki. ének. 
tanárnő, a M. kir. Operaház volt tagja, ki 
működését egészségi okokból volt kénytelen 
félbeszakítani, az énektanítást újból megkezdi. 
Berlinben és Londonban híres mestereknél tö. 
kéletesitett módszerével kiképez operára, ope» 
rette» és hangversenyénkre. Értekezni déli 
12—l»ig lehet. Telefon: József 10—69. Lakás: 
Rákóczi»tér 6. 

SZÁZ MILLIÓS A MAGYAR 
BANK. A magyar közgazdasági élet 
eseménye a Magyar Bank és Keres* 
kedelmi Részvénytársaság alaptőke« 
emelése. Száz millió korona lesz a 
Magyar Bank alaptőkéje, olyan im« 
ponálóan hatalmas tőke, mely a nagy« 
szerű vezetéssel kiérdemelt első he« 
lyet biztosítja az intézet részére nem« 
csak Magyarországon, hanem a világ« 
piacon is. 

TÍMODES ALICE 
gVlVcS:°' JVÄ K-#LtP SJlLONJJt 
Budapest, 

ÉNEKTANTEREM 
Budapest Sziv-ufca 63. I I . emelef 9 

Dalének, drámni és operai énelf-osztáíyok előkészítése. — 
Gattraann tandr rendszero szerint a helyes légzés tanítása, 
a tüdő to rnáz tassa és fejlesztése. — A tüdőbajra inclinált 
egyéneknek kiilöu módszerrel való oktatása. - Zongora, 
mint melléktant.irgy. Vezotö-tanár : PlihÓ Ernő énekmester. 

Elsőrangú kiszolgálás. 
Várakozás nélkül. 

Utcai bejárat M ANIKUR 
TERMEK 
Kossuth Lajos»u. 13. 

Teréz^koru't 12. 

ÁDOK FERENCNE 
NŐIDIVATTERME 

IV., V A C I - U T C A 10. S Z A M . 

GYŐRFFY RÓZSI 
F Ü Z Ö T E R M E ^ M ^ l e ! ? ' 

ü 
0VÂCSNE TEREI EMMA 

áll kép . ok i . zene tanárnő 
Zongora - t an fo lyamára :: 

Beiratások egész 
éven á t 

HAJSZÁLAKAT = 
u c , mel l 63 ka r ró l l eg röv idebb ldö íűatt , Bel) és utó-
nyom né lkü l , v i l l anynya l l ehe t v é g l e g k i i r t an i í r . Ma-
czínek m ó d j a szer in t . E keze lés re k i z á r ó l a g in téze tem 
r a n jogos í tva . Azért in t éze temben i« k a p h a t ó ezer, 
mely p e r c e k a la t t e l t ávo l í t j a az a r c h a j a k a t , nem 
Tégleg , de hosszabb időre . Szépségápolás , szeplő, sze-
mölcs, mittess. 'T, p a t t a n á s e l távo l í t ása . A r c m a s s a g e ju-
tányos bé r l e tben . K o s m e t i k a l e g ú j a b b v í v m á n y a a* 
E m a i l borogatóviz , mely 14 nap alat t a l e g r á n c o s a b b , 
e lhanyago l t arcot üde fiatallá k i s imí t j a . Hajszöki tO, 
bőrfehéri t i í k r é m , szappan , púder , hámlasz tó K u r á h o * 
szereke t d i szkré ten kü ldök . L e v e l e k r e vá lasz . T a n í t v á -
nyok f e lvé t e tnek GAOG ARANKA kozme t ika i in téze-
tébe, Budapes t , Mbemed szul tán-u t 13. sz. osztály-
T e l e f o n : 158—99. 



36—42. Egy fiatal kezdő újság» 
íróról mesélik az alábbi histó» 
riát. Állás nélkül volt az illető 
hosszú ideig és tipikus példája 
volt a „nimolistá"ínak. Főleg fe« 
hérnemüben volt nagy hiánya — 

de vasárnaponként mégis friss és fehér ingben 
jelent meg az ismerősei közt. Ugyanis vasár« 
naponként felkereste valamelyik bará t já t és 
«lpänaszolta, hogy sem a pueeráj. sem az üzs 
letek nincsenek nyitva, —; legyen szives köl* 
csönözzün neki egy inget és egy gallért. 

Egy vasárnap beállit ú j ra egy barátjához az 
illető, de nem találja otthon. Az édesanya már 
ismerte a vendégnek a fehérnemüek iránt való 
érzelmeit és már előre félt, hogy újra gallért 
kér. 

A mi barátunk elmondta a mondókáját, 
hogy a pueeráj zárva, az üzlet zárva stb stb. 

Végső menedékként megkérdezte a gondos 
édesanya: 

— Hányas gallért tetszik viselni? — és ti= 
tokban reménykedett, hogy nem fog klappolni 
a szám. 

Mire a mi barátunk vidáman kivágta: 
— 36—42sig. 
A RENDFŐNÖK MOZIBAN. Az Om, 

nia ezen a héten egy Corvin*filmet hoz 
a műsorán: A gyónás szentségét Berky 
Lilivel és Janovics Jenővel a főszerepek* 
ben. A minden tekintetben kifogástalan 
film 'egyidejűleg Szegeden is bemutatásra 

került és a szegedi mozi igazgatója meg* 
hívta dr. Zatravecs Istvánt, a város külö» 
nősen népszerű rendfőnökét a bemuta* 
tóra. Dr. Zatravecs, aki eddig soha nem 
volt moziban, el is ment a bemutatóra és 
az elragadtatás hangján mesélt mindenütt 
a látott filmről és most a hivők Szegeden 
csak úgy tódulnak a „Gyónás szentségé"» 
hez, amióta a papjuk véleményét haU 
lották. 

IDEIGLENES ABLAK. A bohémek 
lassan=lassan lehiggadnak, megállapodnak 
és megtollasodnak. Az éjszakázó lenge 
fürtű if jakból kopaszodó fejű rendes éltű 
honpolgár lesz, aki szépen berendezett 
lakásában jóizüen költi el esténként a 
gazdasszonya főztjét. 

Molnár Jenő, a Borsszem Jankó szer* 
kesztője is ilyen lakástulajdonos immár, 
de hogy humora a régi, az alábbi történet 
bizonyítja. Egy társaság volt nála este és 
különösen egy antik szekrénynek akadt 
sok bámulója. A szekrényen azonban egy 
kis ablak be volt törve és pappendekli 
fehérlett a helyén. De hogy a néző ne 
gondoljon semmi rosszra, szép kaligrafU 
kus betűkkel rá volt pingálva: 

„Ideiglenes ablak." 

M l i r c f l i f l M F V HaskBfö- ÉS füző-
I ' l l I l S i U l l t f l ß l külűnlegessÉgek 
NAGYKORON&-UTCA S. SZ., I?, em. 

CL M km?û 

E VJ, Eötvös-
utca 23 a . 

nyBnEs?jLfd-Lmy>7 
""^V 7 T / . lArCc-r-S' ' / 

l e g á n s f o i i e f t e k , 
kosz tümök , a l ak í t á sok 
j u t á n y o s á r b a n készü l -
nek JANAK !RÉN-nél . 

DUDÁS IUCS-
É S P R E P A R Á T G R 

IV., Váci - utca 51. 

Megrendeléseket , kabá tmeghossza t b i t á s t , bo5- , ka rman tyú - jj 
á t a l ak í t á s t e l fogadok . Nyersbőr t kicJo' megles tek 1 . 

moly ellen preparálok 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. — Kéziratöí 
kat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem váltakozunk.) 
Sz. ]., Nagybecskerek. Lúgoson állomásozik 

a társulata. Névsorát a helyi lapok közlik. — 
K.nmádó. 1. 26, izr.; cime: a színház. 2. Szin< 
téné r. k. 3. Pilsen. 4. 31. 5. Ugyanannyi. — 
Actor. Tessék figyelemmel kisérni a most folyó 
cikkünket, részletesen megtalálja benne a vá< 
laszt. — Jucika. Nincsenek. —- Kövy. 1. Ban< 
kár. 2. Biró Leó. — Pilis. 1. Igen. 2. Ha rend» 
kívüli teheséges, igen. 3. Havi 20—60 K. 4 
Lehet. 5. Iskolai képzettség, erkölcsi bizonyít/ 

ány, szülői beleegyezés. — L. Manci. Nős: 
címe: Városi Szinház. — Tüske. Majd közöln'' 
ogja a Színházi Élet. — Icuka. V., Személv 
öksutca 16. — Egy ur. 1. 27. 2. Nem. 3. 26.000 

4. Szinház a cime. — H. B. Még semmi 
zotiv hir nincs ez ügyben. ;— L. Z„ Hosszú-

mező. 1. Antiquariumban. 2. A szerkesztőség 
cime: VIII., Baross*tér 9. 3. Igen. — B. P. 1 
42. 2. Izr. 3. Igen. — D'or. 1. Igen. 2. Meghalt 
3. Nem értesített bennünket. — Múzsák ra> 
jongója. Az Aszalai uram leányai c. színmű-
vet Ujházy Ede fordította és ő kreálta Asza> 
lai Mihályt. Első izben 1878. jun. 28.-án adták 
a Nemzeti Színházban. Szathmáryné, Lend» 
vayné, Helvey Laura, Lánczy Ilka, Halmy Fe-
renc, Bercsényi Béla voltak a főszereplők. — 
R. Erzsi, Pásztó. Nem szinésznő a felesége. 

Példányonkint vásárló. Hamlet első előadása 
dátumát és első szereplői névsorát megtalálja 
* Színházi Élet 35*ik számában, a szerkesztői 

üzenetekben „Fürdőző olvasó" neve alatt. — 
V. Géza, Vág szállás. Az első 3 kérdésére méy 
nem lehet válaszolni, mivel a névsort nem ál« 
litotta egybe a szinészegvesület. 4. 30. 5. Főv. 
Orfeumban.-— Z. B., Szombathely. 1. A sző* 
veget és zenéjét együttesen kell benyújtani. 2. 
Kézzel irva is megfelel. — Szilárd Zoltán. 
Modern Szinpad, IV., Koronahcrcegmtca 6. — 
K. B. Tévedés. — Rákosi Lujza. Mert a le A. 
nyokat legtöbb esetben a szülők segélyezik, — 
a fiuknak pedig önállóan kell megkeresni cU 
látásukat. — V. Lili, Ungvár. J. Robert Hart--
ner. 2. Nem színházi vonatkozás« kérdés. — 
Reinhardt. Ismeretlen. — K. G., Fridolin. Már-
megüzentük. — Mortimer. 1. Mert hosszú. 2: 
^2. 3—4. Majd hirdetjük. 5. Igen. — hóra. 1 
Nem. 2. A színlapok is hirdették. 3—4—5. Ki> 
ről van szó? — V. B., P. Katona. — Ozv. Mi 
Margit. 1. Királysszinházhoz. 2. Rákóczisut 51. 
— Hü oh •asó. 1. Az Armánv és szerelem első 
előadása 1834. máj. 10«én volt. 2. Az ária olasz-
szó. Valamely dalnak a lengése, énekelhető 
dallam, melynek befejezett formája van. Leg^ 
inkább zenekari kísérettel ellátott magáiv 
énekdarabokat értünk alatta. 3. A Bajázzók 
premierje 1893. márc. 23-án volt. 

Filmstar. Rózsahegyi Kálmán sziniiskoláiá 
nál tessék érdeklődni (VII., Népszínháza. 22). 
— J. Lenke. 1. Igen. 2. Gróf Rinaldó. 3. A 
szinpad előtti páholy neve. — Dramaturg. 1. 
Most Bécsben van. 2. 3 évig. 3. Igen. 4. Téve* 
hir. 5. Hofoper. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 
távollétében BÜS FEKETE LÁSZLÓ. 

jChzt&^óacsef 
HuLAPEsr, tv. fáczi-nra/ 4i6. 

</!jdn{/a <sq/át rnúAe.Cvé6en. Ze'éxCUt 
diuan. feCaereít Aésc «uoroueárú raAtárál 
fii*it£«i£.ftxj jiömíJRUK r£uDUUÀH& 

nyjtm ZONBOZJURJ íuoeJBrtrriA 

BÉCSI LEGDIVATOSABB 
kosztümök, köpenyek, blú-
zok, ruhák ÉS ponggúlák 
= állandó raktára = 

PAKSYNÉ. tfáczi-uíca 57., II., 9. 

Bflöl DlVAWEJiMC. 
hjSÁLVÁNY-U 46. 

Z i JV É SZ-
ÉS MOZJT&JVFOBYTlMf 

Komlós lika, a Vigszin. 
háx v. tagiának verne* 
tése alatt, kivá'á szak. 
tanárokkal előkészít a 
dráma- s énekessMak* 

Budapesten, VII. ker. ra, egyben a mozija-
Dohány utca 14. mtám tékra Esti tanfolyam 

Telefon 
József 
49—51. K Berlini « V OZMETIKA1 

INTÉZET 
Hoffmann Marian 

Budapest., VIII., József-körut 43 
Mindennemű hajszálak víglcges elfávalifása villannyal. 

Szeplő, májfolt, pattanás, mlltesserek, szemölcs, arcmassage, 
archámlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel 
kezeltetnek Jutányos bérletben. - Vidékiek levélileg nyernek 
d i s z k r é t e n f e l v i l á g o s í t á s t . — Marian s rchámlas i f í , szeplő-
krém, szöruesz't) ára 10 koron' (törv. vé.ive). - Kogau 
egész napon át. — Tanítványok felvétetnek mérsékelt dijaziä 

mellett. 



Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar iró színművét a szerző 
sajátkezű dedikációjával. (E héten Herczeg 
Ferenc: Kék róka cimü müvét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép, a művész sa* 
játkezü aláírásával. (E héten Kosáry Emmy 
arcképét adjuk.) 

III. dij: Egy színházi páholyjegy, a fővárosi 
előadások valainelyikere. 

Mult heti számunkban közölt rejtvény meg» 
fejtése: Epilog. Megfejtették 123*an. 

1. Sísztor Árpád: Vengcrkák cimü művét 
Kiss Miklósné, Budapes't, Falk Miksa=utca 15.; 

2. Kosáry Emmy aláírásával ellátott fénys 
képet Szél Rózsa, Budapest, IX., Ferenc»tér 
1., I. 3.; 

3. A páholyjegyet Knoll Ernő főhadnagy 
nyerte meg. 

Forróságban htlalt, fldit, 
siázanáJ, fürdő -
né) legkitűnőbb 

m finoman kellemes illafcosviz. Bárki állandóan ké-
arfthetl. Receptet küldöm 2 korona beküldése ellenében. 
_ _ . „ — Pontos, olvasható 
FQlöp I., B u d a p e s t , ci««/ 
II. k e r ü l e t , Z s i g m o n d - u t c a £ 4 - 8 5 . s z . 

ríifcűr'xhatónj 

cJesùÂ oioéertnè 
/f: dCiqyótéT 1 si. 

Telt fon H6-65. 

Németh Erzsi női kalapterme 
VI., Andrássy-ut 1. 

POSTL J. ékszerész 
IV,. SemmeluíBiss-u. 19. Károly király úf ZZ. I. em. 
(Röser-bazár) 

Készít arany, ezüst és brilliáns ékszert, 
átalakítást és javítást elfogadok. Zálogje-
gyet tört aranyat, ezüstöt és diága köve-
ket a legmagasabb napi áion veszek. m 

FALL J. és TÁRSA 
Baját készít-
ményil kefe 
és pipere-
cikkek 

Legjobb szobaseprü és parketkefe kapható. r a k t á r a 

Budapest, VL, Rndrássy-uf 19. 

HIHiOlés.onda- I f f l / Î Â Agsfeieki-u. 
láeziő hajfestés ét Za- sz. 
BzOhltéi, manikűr hölgyfOdráSZ (Rákdczl-uf sarok) 

KOSZTÜMÖT m o l l 
I • készítek a legpedánsabb izlésü 
H B t úrhölgyeknek ju tányos áron 

Vl.Vörösmarly-
utca 53. I. 16. 

Magyarországi vezérképviselet : Székely 
Vilmos Budapest, VIII., Rdkk Szllard-u. I I 

Hémel tisztesség gyártja. Magyar becsiiief terjeszti. 

szappan, arckrém, púder 

Kér je a megfelelő üzletekben, ha ár ta lmat lan 
és ha tásos bőrápoló-szerekre van szüksége 
Tisz ta , szép arc, szép fehér kéz, hosszú 

fiatalság, üdeség, f inomsági 

Kapható minden gyógyszer tá rban , d rogér iában , é t 
i l ia t szer tá rban ! Telefon József ZI—37 

a. 

tv. gtfarlé 
fszafoKi* 

S s x J l ^ z 

Az ország legnagyobb | T Í C ^ l Á ÇfÇJ P P K P T 1 ? Budapest,Koronaherceg-
női divatkelme áruháza L /ÜOi^JLíU L U r C I V L l L utca 14-10 (a fSpostdval siemben) 
Céflünh saját részére lekötött különleges nöi divatkelméket feltűnést keltő nagy vá lasz tékban tart raktáron 



SZÍNHÁZI ÉLET III 

~A eA ÁJÍAA 4ulvaAÍ 

SSuda/uàô/fî 
k o a s D T M , , L A f f l 3 - u T C A j 9 . « . 

használt irúgépek 
Itölcsöngépek, irodai 
kellékek, javitó műhely, 
sokszorositó iroda. Asz-
ta los műhely. Nagy vá-
laszték amerikai iroda« 
bú torokban , valamint 
ha j l í to t t fabútorodban. 

TELEFON 145-47 

T A I I P l I Q " àxv. MEISELNÉ 
M I M U n u o y Fü. W c a 9 

ACS A. 
Budapest, VIII. ker., Üllői-úf U . » . Telefon József 11 -12 . 

luiunai 
és polgári szabó 

Bíszmagyar-
é i libéria hészltű 

Pompás kivitelben megjelent a 

" S Z Í N H Á Z I É L E T ' ' 
(bármely évfolyamra használható) 

BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
dombornyomâsu födelén K o s á r y E m m a 
fényképével. — Ára 3.60 K, szállítási dij 40 f. 

Az összeg előzetes beküldése el-
lenében azonnal megküldi 

a kiadóhivatal : 

Uli., ERZSÉBET-KÖRUT 24. SZ. 

Darabonként 30 fill, el lenében a kiadóhiva-
tal por tómentesen kü ld i a kővetkező szá-
mokat 

„Ciklámen" szám 
„Kisasszony férje" szám 
„Jókai film" szám 
„Három a kislány" szám 
„Mágnás Miska" szám 
„Egy magyar nábob" szám 
„Bernát Bácsi" szám 
„Hermelin" szám 
„Bakfis" szám 
„Diósi Nusi" szám 
„Szén asszony" szám 

Egyenként 40 fillér beküldése el lenében « 
„Farsang", „Dollárpapa", „Gólem", 9f Kék 
róka", „Vengerkák", „Tengerre magyar", 
„Márványmennyasszony", „Peer Gynt", 
„Milliomos Kati", „Sztambúl rózsája" 
számokat. — A „Medgyasszay" és a „Csér-
dáskirályné"-Album egyenként 1 kor. — 
A „Fedák Sári" és a „Beregi" Album «r* 
60 fillér, Somogyi Nusi szám 30 fillér, Hansl 
Niese szám 30 fillér, Nagymama szám 40 üli. 

K i a d ó h i v a t a l : Erzsébet-körut 34. 
Ax összeg post&bélyegben » kftldhetfl . 

c 4 i e c e i e G M M m JWGOI EJ 

9 n m c i 4 m fára p ó k c s a k 

CVLYÀSPÂL 
9óúíu apékc/y&c xemiiQW 

LOHR NAHM (Krohfusz) 
A főváros e U f é l legrégibb csipkeszállifó, 
vegyfiszfffó ét ktlmifufó gyári I n f é i i f i 

F i ó k o k : 
H., Fő-utca 27, IV., 
Esktt-ut6 és Kecs-
keméti-utca 14, VI., 
Andrássy-nt 16 és 
Teréz-kOrut 39, V., 

_ . „ , „ Harmincad-utca 4, 
Budapest, VIII», Baron-Dtea 85 yiii., «zsef-kömt 

KÉZIMUNKA ÜZL£T£J 

i h n m i p t f f l M r t f k s é f e l f i ó r v f M 
tióhok < KoSS ut A Wcl/'os- l/tcct 
Yám/ldar-/törút<2t/i6t-*6wt ig 

A "SZÍNHÁZI ÉLET" 
1014. évi 18 számból álló háborús csonka év-
folyama K « f 1015 évi 10 soámból álló háboros csonka 

évfolyama — — — , — — . K 

1016 é r i 46 számból álló telj«« « f o -
lyama _ _ — — — K 12.— 

1017 éri 26 számából álló féléni évfo-
i j v a * _ _ - K 7.50 

Összeg előzetes utalványozása ell«n-
m b rmentve k i l d i a kiadóhivatal : 
BUDAPEST, WU., Erzsébet-kflrut Z*. iz. 

i 



SZÍNHÁZI ÉLET 

SIMONYI MÁRIA a Magyar Szinház tagja 
Vajda Józsi felv. 

„UJSAGÜZEM" könyrkladó éa nyomda rt. Budapeit. 


