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IVMN FI JENŐ 
Ma nnnuM sAxnott 

tat és a kíváncsiság és csak a művész« 
rendező tekintélye tudott a tulzsu« 
folt teremben, helyet parancsolni. A 
boldog ember pedig, akinek mindazt 
a jót köszönhetem, amit azon az es« 
tén láttam és tanultam, Ivápfi Jenő. 
Vagy talán magam vagyok a boldog, 
aki a más lelkesedését be tudom fos 
gadni. 

Ivánfi Jenőt azóta ismerem, hogy a 
Nemzeti Szinház tagja. Ennek éppen 
huszonöt esztendeje. Nagy szerény» 
ségre vall a szinész részén, hogy az 
ilyen nevezetes dátumot egv irásköz* 
ben idesietett mondat véletlenje je« 
lenti azoknak, akiket illet. Huszonöt 
esztendővel ezelőtt jött haza vándor« 
lásaiból, feketén, vörösizzásban, akár 
egy zu,áv és naivan, akár egy gyér« 
mek. Paulay Ede, aki mindent tudott, 
amit tudni a szinház körül embernek 
adatott, szivébe fogadta az érkezettet 
és az örömök közül, amiket meg nem 
ért, amiket igéret gyanánt hagyott 
gazdag örökéből tékozló utódoknak, 
— való az Ivánfi Jenő rendező tehet« 
sége is. Ez a szinész igazán nemszám 
a társai sorában. Nagyot tud, de na« 
gyobb a lelkesedése. Szépet gondol, 
de még szebb, amit valósit. Az olva« 
sottsága széles, de szélesebb a kiván» 

passziójátékot annak a bol« 
dog embernek a jóvoltából 
néztem végig, akit ez a kép 
ábrázol. Szükségem volt a 

baráti jóságára, mert a Városi Szin« 
ház rengeteg nézőterét ellepte az áhi« 

IVÁNFI J E N ö 
a Krisztus passziójáték főrendezője 

Labori fölv. 
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csisága: — hát szünetlen kuta t . Min* 
dene a színpad. Bálványa és szolgája: 
— ő a színpadnak, a színpad neki ens 
gedelmeskedik. Egy pályán ez a kis 
elégülés és az öröm te te je . Mások 
foglalkoznak, kényte lenek tö rődni az 
olyan bolondsággal is, amilyen, te* 
szem, ez a világháború. Amikor Ivánfi 
egy dráma hatásaihoz a szint szereli, 
— előtte, mögötte , alat ta és fölöt te 
ezen a kerek világon nincs semmi, 
csak ez a d ráma és ez a szín. Sok 
olyan rendező van, aki lett. ö rendes 
zőnek született . Benne minden hit és 
minden rajongás, minden energia és 
minden készültség, minden munka és 
minden odaadás egy illúzió szolgála* 
tában van : —- hogy a nézők sokasá* 
gának szemében ugyanaz a k ö n y ég* 
jen és ugyanaz a mosoly fü röd jék , 
amely égette és s imogat ta őt, amíg a 
deszkákon egy á lomjáték életrekelté* 
sén dolgozott . Csodálatos . G y a k r a n 
hallani, hogy akik a maguk konkré t 
céljai dolgában másoka t b izonyta lan ; 
ságban tudnak tar tani , komoly és 
reális emberek. Az ilyen Ivánf i pes 
dig, aki fes te t t vásznak közé erőszas 
kol ja nem is a valóságot, de magát az 
igazságot, — menthe te t l en idealista. 
Igaz, amazoké a pénz. Ivánfié a fess 
ték. D e legalább a dis tukcióban le= 
gyen a mi oldalunkon az igazság. 
Csak azért is mi vagyunk a reálisak. 
Emberek százezrei és milliói kíván« 
csiak az Ivánfi munká já ra . Amas 
zokéra nem kíváncsi más, csak az 
adóhivatal . 

Ivánfi Jenő — jubilál 

Ä
Színházi Élet mai vezércikkéi 
ben, melyet Braun Sándor, A 
Nap főszerkesztője irt Ivánfi 
Jenőről, érdekes leleplezés 

van: most van huszonöt esztendeje, 
hogy Ivánfi a Nemzeti Színház tagjai 
sorába lépett. A kiváló művész és ren* 
dező titkolta ezt a jubileumot, egyrészt 
Fiatalabbnak érezte magát, semhogy ne* 
gyedszázados fordulót szeretne ünne-
pelni, másrészt kerülni akarja az ünne= 
peltetést. Most azonban, hogy Braun 
Sándor cikke a Színházi Életben kipat= 
tantja a titkot, Ivánfi sem térhet ki 
többé előle, hogy szinház, színészet és 
közönség ünnepeljék őt e nevezetes als 
kálómból. A jubiláris színházi est való= 
szinüleg szeptemberben lesz a Nemzeti 
Színházban. 

Az első Bánk bábelőadás Kolozsvárt volt 
1834. aug. 30íán Egressy Gábor jutalomjáték 
kára. (Pesten 1839. márc. 23*án volt a pre» 
mierje.) 

Az első színházi engedélyt I. Lipót királytól 
nyeri a magyar színészet, melylyel megen* 
gedte, hogy 1696461 Felvinczy György kolozss 
vári polgár (iskolasrektor, majd alszolgabiró) 
színtársulatot szervezhessen. Kísérletéről azon* 
ban néhány s-zinmüvén kivül nem maradt 
nyoma és csak annyit tudunk, hogy a szín* 
padja a háztető alatti része, a „biu" volt s a 
közönség az utcáról nézte az előadást. 

BOSNYÁK ZOLTÁN — SÁNDOR ERZSI — 
GARAMSZEGHY SÁNDOR 

a balatoni gőzhajó fedélzetén 
Hirsch fölv-
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Nevek 
Irta: Harsányi Zsolt. 

1 lehet tűnődni a neveken. 
Nem gondol velük senki, nem 
szokta őket senki levetkőztet* 
ni. Csak élnek a nevek, sze* 

mélyt jelentenek s a személy, aki hordja 
őket, eltakarja és lekoptatja jelentőségű* 
get. Molnár Ferenc nevének hallatán, 
kinek jut eszébe a falusi molnár, a liszt* 
tői fehéres, nyugodalmas gazda, aki a 
malomajtónak támaszkodva, pipaszó rijel* 
lett hallgatja a garat dübörgését? Vagy 
kinek jut eszébe, ha gróf Bánffy Miklóst 
mond, hogy egy nemes bán fiáról van 
szó? Vagy ki gondol a vizén uszó város 
szép fehér testére és a tenger habjaira, 
ha Hajó Sándort említik? 

Nagyon furcsák a nevek, ha az ember 
a markába veszi és méregeti őket. Ere* 
deti szinük és izük visszatér, hirtelen 
egészen különösek és furcsák lesznek. És 
csodálkozva kell őket a fülünkhöz tar* 
tani. Újra megismerni őket nagyon ér* 
dekes. Szép Ernő milyen kedvesen és 
dédelgetve jelent szépet, Lakatos László 
milyen szorgalmas, ügyes mestert, Ka* 
tona József valami harcost csukaszürké* 
ben, Kisfaludy Károly pedig vidéki ne* 
mest, apró falvacska kúriájának ámbitu* 
sán. Mulatságos játék; nyájas olvasó, 
gondolkozzál a neveken egy kicsit. 

Ahogy a magyar nevek elhervadtak és 
eredeti jelentésüket elfeledtette az em-

FUCHS GYÖRGY 
a Krisztus passziójáték szerzője 

Labori / i.V. 

ber, akit jelentenek, éppen olyan tompa 
lehet egy német név németül, vagy egy 
olasz név olaszul. De ezt már nem érzi. 
aki magyarul gondolkozik. Egy lépés az 
egész: hogy hivnák az illetőt, ha magyar 
volna? Nemcsak müvét, nevét is le lehet 
fordítani. És akkor elkezdesz csodálkoz* 
ni: milyen furcsa neve van az illetőnek. 

Hogy hívhatnak például valakit Hír* 
nöki Gábornak? Milyen keresgélte» 
hangzik ez magyarul és az olasz fül bi* 
zonvosan hogy megszokta már, ha Gab* 
riele d'Annunciót hall. 

És milyen különös, ha egy nagy zene* 
szerzőnek a neve Zöldes József. Mert 
Giuseppe Verdinek ez a neve. 

Hát még ha egy komponistát ugy hiv* 
nak, hogy Oroszlán*Mén Roger. Szép, 
regényes név, olyan lovagszerű és pán* 
célos, cimerbe való, mint Mén*Marót. Ez 
a neve tudniillik Ruggiero Leoncavallo* 
nak. 

Nem rossz név ez sem: Alatomossy 
Péter. így hivják olaszul az előbbiek 
kollégáját, Pietro Mascagnit. 

És milyen kedves, ha ez a neve valu» 
kinek: Vöröshaju Joákim. így hivják a 
kedves, pocakos Gioacchino Rossinit. 

Vagy nézzünk német neveket. Azt 
mondja: hogy: Virágvölgyi Oszkár. így 
hivták, ezen a vidéki ripacs*néven, Blu* 
menthal Oszkárt. 

Hasonló szerkezetű, de mennyivel elő* 
kelőbb ez: Udvaroncvölgyi Hugó. Vagy 
is Hugo von Hofmannsthal. 

Szerzőtársa, Strauss Richard, magyarul 
ez: Csokor Richárd. Vagy Csokor Já 
nos, vagy Csokor Oszkár, ha a névroko* 
nokat vesszük. 

Vagy egy másik Richard, aki nagy mu* 
zsikus volt: Kocsis Richárd. Vagyis 
Wagner. 

Kapitány Gellért. Ugye szép név? így 
hivják a mai német szinpad klasszikusát. 
Gerhart Hauptmannt. 

Bukó Leó, az sem rossz. Nem pontos 
fordítás ugyan, de megközelíti a Leo 
Fall nevének a zamatát. 

Robert Schumannak lenni, majdnem 
annyi, mintha magyarul Csizmadia Ró* 
bertnek neveztetik valaki. Akárcsak Pa* 
tak Sebestyénnek. Mert viszont Sebastian 
Bach ezt jelenti. 

Kész Hermann, az is jó. Másképpen 
Hermann Bahr. Mint mikor Kész Rózsi 
a neve egy hölgynek. 

Németül is van egy Molnár színműíró: 
Molnár György. Georg Müller. Franciául 
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már nem szinmüiró, hanem festő: Mell= 
nier. 

A francia nevek is kedvesek és tarkák. 
Az például egyenesen megható, mikor 
ugy hivnak egy nagy irót, hogy azt 
mondja: Ballépő Vid. Vagyis Guy de 
Maupassant. 

És ha Vöröshaju Joákim. az Rossini 
volt, akkor franciában is van egy zene* 
szerző: Vöröshaju Xavér. Xavier Leroux. 

Minden nyelvben van egy névtipus: 
két keresztnév. Például magyarul Zoltán 
Vilmos, Gábor Andor, Sándor László, 
Miklós Jutka. Németül Carl Joseph. 
Franciául ugy hivnak egy zeneszerzőt, 
hogy Tamás Ambrus. Ambroise Thomas. 
Éppen olyan név, mint magyarul Ambrus 
Zoltán. 

A Henrikek névsora egészen érdekes. 
Borostyán Henrik, Csata Henrik, Vörös* 
begy Henrik és — némi erőszakkal — 
Fogmosó Henrik. Vagyis sorban: Bern= 
stein, Bataille, Bisson és Lavcdan. 

PAULAY ERZSI 
mint Magdolna a Krisztusban 

Papp Rezső fölv. 

Nagyon kedves, hogy a legnagyobb 
francia szinmüirót ugy hivják: Agyagos. 
Agyagos János. Jean Molière. És a nagy 
komponistát ugy hivják: Nemzetőr 
György. Georges Biret. 

És hogy angolt is mondjuk, milyen ki* 
tünő név egy iró és publicista számára: 
Néző Bernát. Vagyis Bemard Shaw. De 
a leggyönyörűbb a klasszikus név: Dár* 
darázó Vilmos. Azaz Shakespeare. 

Fogd meg a nevedet, nyájas olvasó és 
játszogass vele egy kicsit. Hogy hivná= 
nak, ha idegen nemzetbe születtél volna. 
E sorok iróját olaszul ugy hivnák, hogy 
Sinoro, franciául ugy, hogy Lebruyant és 
németül pláne ugy, hogy Schmetternich. 

Páholyod felé . . . 
Először csak a páholyodban, 
a páholyodban néztelek: 
be szép a két szemed! 
S mint ifjú császárnő, ülsz páholyodban! 

Csudába szökkent fejtartásod 
ugy fogta meg a szivemet, 
mint ezüstnyél egy aranykalapácsot . . . 

Most már örökkön dobban, koppan 
az ezüstnyelü aranykalapács 
az életemben, eme pergő dobban 

és pengeti a lelkem érceit. 
De némely órán még lazul 
és fejtegeti fenve férceit: 

. . . Madame! Vájjon az Élet üllőjére 
sújtson dalokat ez a kalapács? 

Vagy rejtsük egy ékszerdobozba? . . . 
[mélyre . . . ? 

Somlyó Zoltán. 

Az első magyar énekesnő Czagányiné Sis 
monyi Julianna volt. Szép hangjáért mindenütt 
kedvelték. 1809=ben tagja volt a Vida László 
intendánssága alatti magyar társulatnak Pes* 
ten. 1825. után lelépett a pályáról. 

* * * 

Az első drámai és énekes fixumtársulatot 
Abday Sándor színigazgató alapította Szeges 
den, 18274k év október havában. A tagok 
ezek voltak: • Szentpétery Zsigmond, Udvar= 
helyi Miklós, Déryné Széppataky Rozália, 
Bokor, Borsós Klára. Parázsóné, Pály Elek. 
Huhenay Ferenc. Kántorné, Hajniss karmester 
stb. Később Petőfi is itt működött. 
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BRÓDY SÁNDOR A FIAIVAL Major rajza 

M 9,Taifun" -r- opera 

Ä
annak eredeti operaszövegek, 
amelyek egyenesen arra a célra 
készültek, hogy megzenésítve, 
mint énekelt dráma kerüljenek 

előadásra és vannak operaszövegek, ames 
lyek más irodalmi műfajból átdolgozás, 
átalakítás utján készültek. Az első cso= 
portból azok a legjobb operák, amelyek= 
nek szövegét maga a zeneszerző irta, 
mint ezt legmeggyőzőbben Wagner Rí« 
chárd művei mutatják, a második cso« 
portba tartozó operák közül pedig tas 
pasztalás szerint azok aratták a legna« 
gvobb sikereket, amelyek mint drámai 
müvek már megállták helyüket. Hogy 
mást ne is említsünk: itt van a „Tosca". 
a „Bohémek", a „Traviata". Mielőtt a 
zeneszerző munkájával uj téren jutottak 
uj sikerhez, a drámai színpadon bősége» 
sen learatták már ezek a diadalt és az a 
körülmény, hogy megzenésítve kerülnek 
a közönség elé, csak fokozta a nagy ér« 
deklődést, mely első bemutatójukat meg* 
előzte. 

Ilyen nagy és általános érdeklődésre 
tarthat számot egy uj magyar opera, a 
mely világsikert aratott magyar szinmű« 
bői van készülőben. Lengyel Menyhért« 
nek külföldön ma is állandóan játszott hi« 
res darabjáról, a „Tájfunéról van szó, 
amely mozivásznon is megtette már a 
maga nagysikerű pályafutását és most 
mint opera készül uj diadalokra. A da« 
rabból maga Lengyel Menyhért ir opera« 
szöveget egy kitűnő magyar komponista 
számára, aki évek óta foglalkozik a „Taj« 
fun" megzenésítésének gondolatával. À 
komponista Szántó Tivadar, a külföldön 
is jól ismert és elismert zongoraművész, 
akinek legújabb szimfonikus művét 
Tangó Egisto vezénylete alatt mutatta 
be az idén a filharmóniai zenekar. 

író és komponista Svájcban ismerke> 
dett össze. Szántó a háború kitörés^ 
előtt, sőt még a Eáboru alatt is Párisban 
élt. ahol a legelőkelőbb művészi társasá« 
goknak tagja volt, hangversenyt hang« 
verseny után rendezett és kitűnő hírnév« 
nek örvendett. A legjelesebb francia és 
angol zeneszerzők ajánlották müveiket a 
kiváló zongoraművésznek, akinek kom« 
pozícióit viszont nagy lelkesedéssel fo« 
gadták mindenütt. A háború kitörésével 
nem internálták Szántó Tivadart, sőt hó« 
napok multán, művészetét és hírnevét 
respektálva, megengedték, hogy Svájcba 
költözzék. A művész«komponista Lau« 
sanneban telepedett le, vele mentek fran« 
cia, angol és amerikai növendékei is és 
pedagógiai működését folytatva időn« 
ként nagysikerű és eredményes hangver« 
senykörutakat tett Svájc nagyobb váro= 
saiban. 

I 'ARASZTHY MICI és SOLTI IIERMIN 
vidám társaságban Trencséntcpliccn 
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A mult őszszel Lengyel Menyhért is 
kiutazott Svájcba. Nászntra indult, de 
hosszú, hónapokig tartó kintidőzés lett 
az utazásból, melynek emlékét egy vég* 
telenül finom, szellemes és mély gondo* 
latokban gazdag könyv őrzi. Egy hang» 
versenyen megismerkedett a két magyar. 
Lengyel el volt ragadtatva Szántótól, a 
zongoraművész pedig rajongva beszélt 
Lengyel darabjairól. Azután bevallotta 
régi titkos vágyát: operát szeretne irni a 
„Tajfun"*ból. Lengyelt meglepte a dolog, 
sohsem gondolt ilyesmire, de Szántó el* 
mondta, milyennek képzeli az egészet és 
egyszerre megvolt a_leghiresebb szerzői 
s«övetkezés. 

A részleteket még Svájcban megbeszél* 
ték, azután hazajött Lengyel és tavasz 
óta itthon van Szántó is. A „Tájfun" 
operai átalakulása már útban van. A két 
szerző mélyen hallgat a dologról, nem 
nyilatkoznak és mit sem árulnak el ter* 
veikből, de nem lehetetlen, hogy rövidé* 
sen megismerkedhetünk az éneklő Toké* 
ramóval. Annyi bizonyos, hogy — ismer* 
ve a szöveget és a két szerző kiválósá* 
gait, — a „Tájfun" érdekes és értékes 
opera lesz. 

FEHÉR ARTHUR (Schober báró) 
Vígszínház: „Médi" Labori fölvétele 

' UJVÁRY KÁROLY 
a Népszínház fénykorának népszerű komikusa 
meghalt. Mindenki szerette, mindenki ismerte 
egykor a kedves Ujváryt, aki visszavonult a 
színpadtól, amikor a régi Népszínház, mint 
ilyen bezárta kapuit. Komikus volt a javából 
és abból a fajtából, mely a mult század har-
madik harmadában fölviditotta az embereket 
és akiknek népszerűsége egyforma volt a leg* 
iinnepeltebb primadonnákéval. Élete alkonyán 
elfeledve és elhagyottan multak napjai, csak 
hozzátartozói keresték fel Rókus*i kórágyán. 
Ott készült ez az utolsó fölvétel szegény 
Ujvárv Károlyról. Életrajzát a Színházi Élet 

mai számának más helyén ismertetjük. 

A világháború első hősi halált halt szinésze 
Sipos Zoltán, a pécsi szinház jeles tagja. El* 
esett 1014. nyarán a szerbiai harcokban, Val* 
jevo alatt. 31 éves volt. 

Az első szót a Nemzeti Színház • színpadán 
László József ejtette ki az „Árpád ébredése" 
sirszellem szerepében. 
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Fedáft, Gombaszögi, 
Kosáry, Mészáros, 
Varsányi a mult és 
a jövö szezonról 

ult szezon, jövö szezon, szinte 
úgy látszik, már minden egy* 
beolvad abban a nagy színházi 
lázban, mely most eltölti az 
embereket. A szezon meghalt, 

éljen a szezon, ez a divatos jelszó, még 
nincs is vége a szezonnak, máris kezdő* 
dik a tnásik, hiszen most is szezon van, 
ha egyskét szinház bezárta is nyári szü» 
netre a kapuit. Ahol játszanak, ott zsu= 
folt ház van minden este. Mégis a pesti 
színházi élet sztárjai számára van el* 
választó vonal a mult szezon és a jövő 
szezon között, ők most pihennek, kipi= 
henik az elmúlt szezon fáradalmait és 
készülnek az uj szezonra. Pihenőjükben 
kereste föl őket a Színházi Élet, hogy 
megkérdezze nézeteiket és terveiket 
Ezeket a válaszokat kaptuk: 

Fedák Sári. 

— Ez a szezon a legszebb volt! Bol« 
dogan és büszkén nézek vissza rá ja . 
mer t merem hinni, hogy jeget tör tem. 
Ebben a szezonban voltam a legszi-
nésznöbb. T u d o m , hogy az elmúlt 
szezonnal úgy áll í tot tam be magamat 
az uj szezonra, ahogy azt én óha j tots 
tam. Az u j szezonra nézve fix terveim 
nincsenek, csak azt tudom, hogy Beö* 
thyékkel fogok dolgozni. 

Gombaszögi Frida. 

— Ez a szezon nagyon hálás volt. 
Szeret tem minden szerepemet , min-
den darabot , különösen az „Asszony 
és a bábu'Vban volt a szerepem hálás 
és t emperamen tumomhoz szabot t . 

Minden jó és szép volt ebben a sze-
zonban, m o n d h a t n á m ez a szezon a 
legszebb volt, ha nem várnék egy 
szebb szezont. 

Hogy miért lesz szebb az, amit vá= 
rok. azt talán most még ne áruljuk el, 

ha el jön az ideje, úgyis én sietek a 
Színházi Élethez, hogy i r ják meg, tu= 
dassák a közönséggel. 

Kosáry Emmy. 

— A Stambul rózsá ja és a Pacs i r ta 
estéi fe ledhetet len emléküek. A mul t 
szezontól nagyon fáradtan , de boldo* 
gan és megelégedet ten és a jövő sze* 
zónért előre lelkesedve térek nyara* 
lómba. A jövő szezon sikereitől sokar 

KONCZ JANI 
hegedűművész, Hubay mester tanítványa, ér» 
ilekes és nevezetes szerephez jutott fiatalon. 
Hubay mester az uj szezonban csak a művész» 
képző növendékeit tanítja a Zeneakadémián, 
a fiatalok tanára Hubay felügyelete és ellen«» 
őrzése mellett Koncz Jani lesz. Ennél nagyobb' 
kitüntetés még sohasem ért fiatal művészt, 
igaz, hogy Koncz Jani méltán rászolgált a 

beléje helyezett bizalomra. 
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RATKAI MARTON Angeld fölvél• 
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HAZAÁRULÁS. A Király, 
szinház művészei a Magyarban 
viszik a századik előadás felé a 
Pillangó főhadnagyot, sietve 
megjegyezzük azonban, hogy a 
színészek a Magyarba is átvit« 

ték azt a pajzán jókedvet, mely a Király«szins 
háznak nemcsak szinpadán, de kulisszái mö« 
gött is domináló szerepre jutott. Rátkai Marci 
a miriap Szirmai Imre elé lépett és rettenetes 
hangon megszólította: 

— Tábornok úr, ön egy hazaáruló! 
—• De, Marcikám — válaszolt Szirmai szins 

lelt ijedséggel — én nem vétettem semmit. 
Már miért nevezel engem hazaárulónak? 

— Tábornok úr, — mennydörgött Rátkai — 
ön 1918. julius Úíén elpártolt a — Királytól. 

Az első kitüntetett táncművész Farkas Jós 
zsef volt. 18^5sben a koronázás alkalmából 
500 forintot èapott I. Ferenc királytól, mert 
nagyon tetszett neki a lábujjhegyen bemuta» 
tott tánca. 

várok. Mert nagyon je lentős lesz ne* 
kern jövőre a legkisebb siker is, mer t 
ez a siker nemcsak az enyém lesz. A 
jövő szezonban ugyanis a fé r j em me< 
lódiáit éneklem. 

Mészáros Giza. 

— M o n d a n o m sem kellene, de jól 
esik megmondani , hogy a mult sze« 
zón a leggyönyörűbb volt! A legszebb 
és legjobb szerepem a „ N o é b á r k á j a " 
Sophie=je volt. Nagyon lelkesen ké« 
szülök a jövő szezonra is, jó szerepei-
ket kap tam, többek közöt t Heinrich« 
mann „Var ié té" cimü egyfelvonásosá« 
ban já t szom a színésznő szerepét . 
Nagyha tású , érdekes és mulatságos 
szerep. Ez lpsz a kezdet az u j szezon« 
ban. Jó kezdet és biztos, hogy jó foly« 
ta tása következik. 

Varsányi Irén. 

—- A mul t szezon a legszebb emlé« 
keim közé tar tozik. Kedves, jó szere« 
peimre emlékszem a mult szezonra és 
szívesen is j á t szom a mult szezonból 
a jövőbe. A jövő szezon elé a legna« 
gyobb örömmel és ra jongással nézek, 
mer t a jövő szezon szenzációja Mol« 
nár Ferenc „Liliom"«ának reprize lesz. 
Régi legkedvesebb szerepemet ját« 
szom el ú j ra , a kis Juli cselédet. 

Szigethy Erzsi. 

Az első legdaliásabb külsejü magyar szinész 
Komáromy Alajos. (1825—1904.) 1848»ban a 
veres»sapkások közé állt és midőn Kossuth 
Lajos Balmazújvároson szemlét tartva meg* 
látta, igy szólt a körnvezetéhez: ..Ilyen legénv 
kellene vagy 200.000!"" 

*** 

Az első szinész.hős 1849. május 21«én Buda-
vára visszavételénél ifj. Lendvay Márton volt. 
Ô volt ugyanis az első vitéz hovédeink között, 
aki a vár fokára hágott a harmadik hágcsón 
és segédkezett feltűzni a nemzeti lobogót. BUDANOVICS MARTA 
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TFROSANYI VIKI. A ZSARDEN VENDÉGE Angeló fölv. 
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Kínai színészek 
Tizenöt hónapig utazott az a furcsa 

levél, amelyet ma kaptam meg kinából, 
Diószeghy Sándortól. Egy csomó különös 
szinészfotografiát is küldött, amelyek 
talán érdeklik a Színházi Élet olvasóit. 
Diószeghyről meg kell irnom, hogy cs.o* 
dás életű magyar, aki husz esztendőn át 
fantasztikus kalandokon ment át négy 
világrészben s végül, mint a kinai had* 
sereg oktatótisztje Szécsuan*tartomány* 
ban telepedett meg pár évvel ezelőtt. Ak* 
tiv része volt a nagy kinai forradalomban; 
a Mandzsu*dinasztia összeomlását és a 
sárga faj grandiózus uj mozgalmait köz* 
vetlen tapasztalásból ösmeri. 

Diószeghy sok érdekes adatot gyűjtött 
számomra az ázsiai szinészetről. Annál 
könnyebben tehette, mert a felesége elő* 
kelő kinai művésznő. 

Leginkább talán az jellemzi a kinai szi* 
nészeket, hogy mértéktelenül pazar az öl* 
tözködésük. Ezt megkívánja az ősi tra* 

dició. Mit szólna Kosáry Emmi, vagy Fe= 
dák Sári, ha Pekingben kéne eljátszaniok 
egy operett, vagy olyan szinmű főszere* 
pét, amelyben öt*hat modern toalettre 
van szükség. Mert Pekingben békeáron 
is annyiba kerül egy színpadi ruha^ 
amennyiből ma Pesten tiz*tizenkét es* 
télyi gálaöltözék kitelik. A kinai príma* 
donna, sőt a harmadrangú szereplő is 
régi finom kézihimzésü selymekbe öltözik. 

De hányszor! Náluk minden darab 
rövid, inkáb jelenet^ mint teljes darab. 
Egy*egy este husz*huszonöt különböző 
darab kerül szinre. A pekingi Lábass Juci, 
vagy a honghonki Kerényi Gabi öltözte* 
tőnője valószínűleg a kinai Lipótmezőn 
végzi izgalmas életét. 

Szerencse, hogy a kinai színházakban 
több ezer év óta az a divat, hogy a kö* 
zönség feldobálja a színpadra legdrágább 
ruháit, ha tetszésének konkrét kifejezést 
akar adni. Mily kedves lehet amikor a 
pekingi Csortosnak hímzett kimonót ad* 
nak föl és a kinai Gombá-hoz csipkés al* 

JELENET EGY KINAI SZINIELÖADASBÓL 
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sónadrágocska repül a színpadra. Viszont 
előadás után a művészek áruba bocsát* 
jàk legszebb ruháikat és az extázisba jött 
habitüék óriási összegeket fizetnek egy 
kis zsebkendőért is a viharos aukción. 

A kinai darabok legtöbbje különben 
ősrégi témájú s buddhista vallási rnomen* 
tumokkal teleszőtt. Kivált sok jó és rossz 
szellem szerepel. A zenéjük dobhártya* 
hasogató, primitiv muzsika. Flóta, cin* 
tányér, iszonyú zajos dob és hegedüszerii 
húros hangszer teszi kaotikusabbá. Dió* 
szeghy azt meséli, hogy ő macskazenének 
se akceptálná. 

Érdekes ,hogy a nők külön játszanak. 
A férfiak közt épp ugy akad hires ked* 
veit nőszereplő, mint a hölgyek közt 
olyan, aki csak nagy férfiszerepeket 
játszik. Jobban szeretik ujabban a női 
színházat, amelyben hiába, mégis csak 
szebben domborítanak. A közönség mind* 
két fajtájú színházban csupa férfi és a 
nők részére különös napokon tartanak 
speciális előadást, amikor egyetlen hím 
se teheti be a lábát. Egy kinai színházi 
..divatrevuen" "két*három millió korona 
értékű öltözék látható. 

Tábori Kornél. 

BORBÉLY LILI 
a népszerű vidéki primadonna 

BARTKÓ ELZA 
a pécsi színtársulat művésznője 

A MÉDI DÍSZLETE 
Tarkeövi rajza 

Az első vidéki két színházzal rendelkező 
igazgató: Kőmives Imre volt. Első társulata* 
val 1869*ben Kecskeméten működött, a másik* 
kai Nagyváradon. Tagjai közt volt: Zeyk Ele* 
mér, Szeless József. Gárdonyi Antal, Bényeiné, 
Albisi László, Gyöngyi Izsó stb. 

ÁRDRÁGÍTÁS. A Budai 
Színkör egyik „Tosca" előadá* 
sán történt. A második felvo* 
nás ama részleténél tartottak, 
amikor Tosca kétségbeesetten 
kérleli a hóhérlelkü Searpiát, 

hogy mentse ineg Mariot. A Searpiát éneklő 
l'ajor belekezdett áriájába és alig, hogy az 
első taktusok elhangzottak, egy úriember oda* 
szólt a feleségéhez: 

— Mit szólsz, drágám, már a Toscák és 
Scarpiák idejében is divatos volt az árdrágítás. 

— Micsoda fantáziád van! —' szólt az asz* 
szonyka. — Hol itt az árdrágítás? 

— Hát nem hallottad, amikor Scarpia teli 
torokból énekelte: „De annak nagy az ára, de 
annak nagy az ára . . . 
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Dühöng a siker 
— Dühöng a siker a Fasorban — ezt 

igy, ahogy most leirtuk ide, Bársony 
Pista mondta, a Fasor kabaré kedves, 
vidám tagja és valljuk meg: igaza van. 
— Tábla és tábla mindennap, vasárnap 
délután is zsúfolt ház, az emberek kö* 
nyörögnek esténként jegyekért, dehát 
Upor József kemény szivü, büszkén és 
megelégedett előzékenységgel mondja: 

— Nagyon sajnálom, mára nincs jegy, 
talán tessék a jövő hét közepére váltani. 

* / 

Kertész Dezső esténként nagy sikerrel 
vendégszerepel Emöd—Marthon vidám 
operettjében az Eresz alatt.. .*ban. 

Egy este egy elegáns hölgy kopog az 
öltöző ajtaján, hogv küldjék ki Pásztor 
Bélát. 

— Ki az a Pásztor Béla? 
— Most játszott az Eresz alatt.. .*ban, 

Szászsebesről nagyon jól ismerem .. . 
Kertész Dezsőt ugratták, hogy vállalja, 

hogy ő Pásztor Béla. Kijött, kezetfogtak 
és Kertész csodálkozva kérdezte: 

— Hát megismert . . . 

— Persze, hogy megismertem, de mért 
játszik álnév alatt? 

Kertész titokzatosan felelt: 
— Tudja, nagyon nagy ügy ez, de 

nem játszhatom Pásztor Béla neve alatt, 
szólt és a hivó csengőre sietett a szin* 
padra. 

A szászsebesi kisasszony még most is 
azt hiszi, hogy Pásztor Bélával beszélt. 

F RONT-.KABARÉ. Jótékony* 
célú ünnepélyt rendeztek a 
margitszigeti hadikiállitáson és 
többek közt Gyárfás Dezső fel* 
léptét is hirdették. Gyárfás 
azonban megbetegedett, lemon* 

dott és a megszorult rendezőségnek a Front* 
kabaré sietett segítségére, mely nagy tetszés 
közepette adta elő műsorának legjobb számait. 

— Csodálkozni fogsz! — szólt egy fiatalem* 
ber, a kiss-é megkésetten érkező barátjához. — 
A Front*kabaré vendégszerepel a Hadikiálli* 
táson. 

—• Na, ez nem lep meg engem. Sokkal job* 
ban csodálkoznék azon a nonszenszen, ha a 
Frontskabaré a — Békeszinpadon vendégsze* 
repelnc. 

BÁRSONY ISTVÁN, KOVÁCS JUCI, MAROSI ADÉL. 
KERTÉSZ DEZSŐ 

Fasor*Kabaré: „Eresz alatt" Papp fölvétele 

Csak his 
Vörhöltet 
Király Ernő gyakran vacsorá* 
zott legénytársaságban, mikor 
szalmaözvegy"volt. Egyszer ott 
volt a társaságban egy jól táp* 
lálkozó kórista is, aki bő ét* 
vágyáról és szűk erszényéről 
egyaránt közismert szinészkö* 
rökben. Elfogyasztotta a maga 
kis vacsoráját, azután kérőén 
nézett Király Ernőre. Király 
megértette a kérő tekintetet és 
beleegyezőleg intett: 

— Lehet, de csak kis pör* 
költet. 

— Csak kis pörköltet — 
mondta a kórista. 

— Csak kicsit — hangsu* 
lyozta Király. 

A kórista megfogadta az 
utasítást. Csak kis pörköltet 
rendelt Király kontójára, de — 
öt kis pörköltet. 
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Oroszok Budapesten 
át bizony nem tartoznak éppen 
a ritkaságok közé manapság. 
Látjuk őket békésen sétálva, de 
munka közben is, mint kocsiso* 

kat is, kövezőket, ők ma a szenes embe* 
rek, még ha nem is irnak kuplékat és da* 
rabokat, általában pedig annyira megszo* 
kott jelenségei már a fővárosi utcának, 
hogy egyáltalában nem érdemes róluk 
külön cikkben megemlékezni. És mégis. 
Olyan oroszokról van ezúttal szó, akik 
évek hosszú sora óta nem jártak nálunk, 
kedves, lelkesen ünnepelt ismerősökről, 
akiktől elszakított bennünket az immár 
négy év óta tartó háború. Az orosz mű* 
vészekről van szó. 

Hírességek, kiknek nevét az egész mű* 
veit világ ismeri, gyakori vendégek vol* 
tak nálunk, a háború azonban megfősz* 
totta művészi életünket minden nemzet* 
közi jellegétől. A háború ideje alatt a 
hazai művészeten kívül csak németeket 
láthattunk vendégül, elmaradtak a fran* 
ciák, az oroszok, az olaszok. Most, 
mintha egy várva várt hajnal hasadását 
jelentené, mégis csak .megindul valami 
kis internacionalista áramlat a művészi 
életben. Az oroszok az első fecskék. Az 
orosz, ukrán és román békekötés lehe* 
tővé teszi, hogy néhány nagy művész is* 
mét eljöhessen hozzánk és a megindult 
postai forgalom segítségével már meg is 
kezdődtek velük illetékes részről a tár* 
gyalások. Ha minden kedvezően alakul, 
a jövő évadban már ismét hallhatjuk 
Baklanoff György érces baritonját, mely 
hatalmas tapsviharokat idézett föl annak 
idején a Népoperában. A kiváló opera* 
énekesről egy időben azt híresztelték, 
hogy hősi halált halt és nemcsak nálunk 
tartotta magát e? a hir, hanem Orosz* 
országban is, ahol a művész maga nem 
kis megdöbbenéssel látta saját arcképét 
gyászkeretben a kirakatokban. Baklanoff 
most Amerikában énekel, de őszre visz* 
szatér Oroszországba és impressszáriója 
értesítése szerint akkor szívesen rán* 
dúlna ki hosszabb vendégszereplésre Bu* 
dapestre és Bécsbe. 

Baklanoffal együtt természetesen el* 
jönne hozzánk Lipkovszka Lydia is, akit 
ugyancsak a Népopera közönsége sokat 
ünnepelt szépségéért és művészetéért és 
aki polgári foglalkozása szerint Baklanoff 
felesége. A művésznő a háború egész 
ideje alatt hazájában tartózkodott és az 

orosz békekötés után azonnal levelet irt 
Budapestre, a Népopera egykori igazga* 
tóinak, hogy szíves örömest jönne el is* 
mét hozzánk. Ennek most már semmi 
sem fog útjába állni. 

De eljön hozzánk olyan orosz művész 
is, akit eddig csak hirből ismertünk: 
Saljapin, a legnagyobb orosz énekes, ki= 
nek hatalmas basszusa Páris, London, 
Monte Carlo közönségét szokta lázba 
hozni. A világhírű művész, kinek fellé* 
péseit nehéz aranyakkal szokták fizetni, 
jelenleg Moszkvában működik és az 
aranynál is nagyobb kincset kap estén* 
ként tiszteletdíjul: lisztet, amelyet a sze* 
gény emberek között osztogat szét. 
Egyik hangversenyirodánk folytat most 
tárgyalásokat Saljapinnal és ha ezek 
eredményre vezetnek, a jövő szezon lega 
nagyobb eseménye kétségkívül a nagy 
művész vendégszereplése lesz. 

Az oroszokon kívül várhatunk egy ro* 
mán művészt is, Enesco Györgyöt, a 
nagyhírű hegedüvirtuózt, aki szintén keds 
ves régi ismerőse a budapesti koncert* 
publikumnak. 

HEGEDŰS MANCI 
sikerrel végezte a Vígszínház iskoláját és a 
nyitrai társulathoz szerződött énekesnőnek 
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M színházi benfentes 
z is a villamos perronján tör* 
tént, mint minden, ami most 

fcjJJ^ Pesten érdekes és tanulságos. A 
politika is csak a villamos per* 

ronján érdekes, színházi és irodalmi tá* 
jékozódást pedig csakis a villamoson le* 
het szerezni. Nyilván ez az oka annak is, 
hogy oly sokan járnak villamoson. Ezut* 
tal a városi villamosról van szó, melynek 
zsúfolt perronján két termetes hölgy he* 
lyezkedett el a legnagyobb lelki nyuga* 
lommal és annak megfelelő kényelemmel. 
Beszélgettek, nagyon sokat beszélgettek, 
•amiből e sorok éles felfogású irója nyom* 
ban megállapította, hogy két úgynevezett 
társaságbeli hölgy áll a lábán, két min* 
denben benfentes, akik mindent tudnak 
mindent jobban tudnak másoknál. 

A villamos szuszogva döcögött a nyu* 
gati felé és rendes szokásához hiven éles 
visitással állott meg a Király*utca és kör* 
ut sarkán. Itt van tudniillik a Berger ká* 
véház, melynek szélső ablakában rend* 
szerint, színházi, irodalmi és ujságirói hí* 
rességek szoktak ülni. Ezúttal három 
nagyság ült ott és pedig Bródy Sándor, 
Molnár Ferenc és Miklós Andor, az Est 
főszerkesztője. 

— Tudod, kik ezek? — kérdezi az első 
hölgy a másodiktól, aki őszintén feleli: 

— Nem én. 
— A középső, az a szép ember, aki úgy 

szivarozik, mintha ásítana, az Bródy Sán* 
dor. A másik mellette, a monoklival, az 
Molnár Ferenc, a harmadik pedig, akinek 
az a kis fekete bajusza van, az a Len* 
gyei Menyhért. 

— Érdekes, — feleli az őszinte hölgy, 
— három ilyen nagy író együtt, nappal. 
Ismered őket? 

- Személyesen nem, — feleli az első 
hölgy. — Csak a Lengyel Menyhértet. 

Ezt biztosan és nyugodtan mondta, 
minthogy egy színházi benfentes és min* 
denttudó pesti asszonyhoz illik. És ezért 
ajánlom mindenkinek, hogy a villamoson 
járjon. Itt mégis csak meg lehet tudni 
valamit. 

Y\ 
A KIÜTÉS. Nagy veszedelem 

fenyegette a „Pillangó főhad* 
nagy" mult heti előadásait. Rá/* 
kai Márton, Csollán Manó hadi* 
önkéntes kreálója, megbetegc* 
dett és egy estére a betegágy* 

gyal cserélte fel a színpadot. Másnap azonban 
egészségesen, jókedvűen beállított a színházba 
és megcáfolta azokat a híreket, amelyek álli* 
tólagos spanyol náthájáról hoztak fantasztikus 
beszámolókat. 

.— Szó sem volt spanyol nátháról, — ujsá* 
golta Rátkai Marci. — Gyomromat rontottam 
el és valami piros kiütés keletkezett a tes< 
temen. 

— Piros kiütés? — érdeklődött Latabár 
Árpi — Akkor azt is tudom, hogy miféle ba« 
jod volt. Csollánkiütés. 

Az első tetszésnyilvánítást a mult század 
első éveiben a „fóra!" és „bravó!" kiáltással 
nyilvánította a közönség. Az 1825*iki ország* 
gyűlés idején kezdtek a jurátusok „éljenezni" 
és ugyanakkor a kihívások is gyakoriabbak 
lettek, mert előbb a kihívás ritka megtisztel* 
tetés volt. 

A kaposvári Negyvennégves ünnepen ' rendezett szépségverseny győztesei 
KERTÉSZ BÖSKE — ULLMANN BABY — LUKÁCS FERIKE 
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Intim Pista, hogy . . . 
— Ne kérdezzenek semmit, mert 

ezen a héten nem tudok semmit. Aki 
éehette, már elutazott Pestről, aki pe> 
dig itthon van, az egész nap a besöt 
tétitett szobában hűsöl és nem csinál 
semmit. Ennélfogva újság sincsen. 

— Kik utaztak el legutóbb? 
— Legutóbb Ambrus Zoltán uía; 

zott el Tátralomnicra. Még megnézett 

néhány budai vendégszereplést, aztán 
visszavonhatatlanul elutazott. Most az 
állami színházak egészen csendesek. 
Bánffy Miklós is elutazott az erdélyi 
havasokba. 

— A Balatonról nem kapott am 
zixot? 

— De kaptam. Legutóbb Pallai Nu* 
sitól. Szárszón nyaral és készül a sze* 
zónra. Nagy dologba vágta a fejszéi 
jét, de nem engedte meg, hogy beszél* 
jek róla. 

— Akkor ne kezdjen bele és ne iz* 
gassa hiába az embert. Családi eset 
ményt mit tud? 

— Kettőt is, nagyon örvendetesei. 
Székelyhidy Ferenc és Marschalkó 
Rózsi házatája uj babával lett gazda? 
gabb. Valamint örvendetesen emelke* 
dett a létszám Bársony Dóráéknál is. 
Mindakét operaházi gyermek kitűnő-

' y 
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en fejlett vasgyúró és a mamák is jól 
érzik magukat. 

— Valami uj szerződést nem tud? 
— Dehogy nem. Van sok. Nagy 

Magda például leszerződött az Ápol* 
lótKabaréhoz. ősszel már meg is néz* 
hetik. Egyelőre elutazott Purkers= 
dorfba. 

— Mindenki elutazott? Nem érkes 
zett senki? 

— Dehogy nem. Illés Pista jött meg 
az olasz frontról, a bohém Antósszer* 
kesztö, a színházi benfentes. Most itt-
hon szédíti a nőket. 

— Na lássa, hogy mégis tud egy 
pár újságot. Egy kis pletyka is van 
raktáron biztosan. 

— Hiszen akad, csak bajos elmons 
dani. 

— Házasság, vagy válás? 
— Mindakettő. Valaki nagyon el 

akar venni valakit. El is veszi. Ês va« 
laki nagyon el akar válni. El is válik. 

— Hamar a neveket. 
— Azt nem. Nem szeretem a lova« 

gias ügyeket. Kezüket csókolom. 
Sietek. Hogy hová? Hát persze, az 
uszodába. 

Az első száz előadást elért szindarab Ma« 
gyarországon az „ördög pilulái". (Bohóság tii* 
ncményekkel, énekkel és táncokkal 15 kép« 
ben, 3 felvonásban. írták: I.olorce Anicet. 
Bourgeois és Laurent. Zenéjét szerző: Offen» 
bach, Groot, Chéri és Amadé Artus, fordi« 
totta: Tarnay (Madarassy) Pál. Első előadása 
1868. dec. lOsén volt a budai Molnár György» 
féie Népszínházban. Az első négy hónap 63.000 
forintot jövedelmezett. 

* 

Az etső Wagnerselőadás Pesten 1866. dec. 
l*én volt. Szinrekerült a Lohengrin. I. Henrik: 
Kőszegi; Lohengrin: Kllingcr; Elza: Carina 
Anna; Telramund: Simon; Ortrud: Manyik 
Ernesztin. A vidéken 1903. febr. 2bén Aradon 
volt az első Wagnersbemutató, szintén a „Lo= 
hengrin"snel. 

Az első magyar operett: „A s-zerelmes kán« 
tor". Irta Bényei István. Zenéjét Aliaga Géza. 
.Szinrekerült: Budán. Molnár Gvörgv Népszin« 
házában, 1862. ápr. 21. 

Mi s z e r e p e l ő t t . . . 

A puderfelhö végigszánt a váHdn, 
Diadémja szikrázva tündököl, 
Kis szépségtapasz kacérkodik alla», 
Pompázva mutatja a nagy tükör. 

Uszálya körül vén duenna görnyed, 
Cipőkbe lép a hires karcsú láb, 
Résein a nagy, szürke vasredonyitek 
Beszűrődnek halk, vidám, muzsikák. 

Keresztet vet, mint kis gyerekkorát» 
A hős várja már. Karjait kitár>a, 
A rendező int : pillanatra még . . . 

A nézőtéren összesúgnak halkan, 
A zenekarban uj motívum harsan 
S ő mosolyogva a színpadra lép. 

Farksa Imre 

Bölöni Györ»gy 
Művész hazája a Világ ... 
A régi vers majdnem igy dalolta 
S ma minden művész igy tarifa, mert 
Világba ir a Bölöni Gyurka. 

i 
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Faludi Tóni pechje 

Aczél Pista ekkor kijelentette: 
— Nem tömör . . . most látom . . . nem 

ér a gyürü egy vasat se . . . 
fis ottmaradt Tóni bácsi a gyűrűvel és 

a szomorúsággal a szivében, hogy ráfi« 
zetett száz koronát . . . 

~ I T I »ilMM Pi l—̂ É̂ Tn̂ l IHiT>» »JI 
A SORREND. A ' „Krisztus" 

főszereplőit fényképezték a Vá* 
rosi Szinház színpadán. Pethes 
Imre került volna sorra, ő azon-
ban még valami igazítani valót 
talált a ruháján, félrevonult és 

helyette Ivánfi Jenő lépett a gép elé. A fénv« 
képész azonban épp oly barátságosan, mint 
határozottan kijelentette, hogy szigorúan iigvel 
?. sorrendre és először Pettiest s csak azután 
íogja ívánfit fotografálni. 

— Belenyugszom a határozotba, — mosolva 
gott Ivánfi — csak arra vagyok kíváncsi, hogy 
miféle sorrend az, amely itt mértékadó? 

— Rendező úr, vessen cgv pillantást a pasz* 
sziójáték felvonáscimcire, aztán err.Tekezzék 
vissza Munkácsy Mihály Krisztus»képeire, 
mindenütt azt fogja találni, hogv — , Krisztus 
Pilátus előtt." 

' ** 1 i^i — é M ̂  ̂  > - té» " I r -T- j rr I Tdnr.i 
A szabad gondolat első színpadi megnyilat* 

kozása az elnyomatás után: a „Honvédhuszá* 
rok" cimii háromfel vonásos népszínmű volt. 
írta alniási Balogh Tihamér. Előadták 1860* 
ban. a Nemzeti .Színházban. 

aludi Tóni bácsi a Fészek'ben 
cöy nagyon rossz üzletet esi* 
nált. 

Volt egy öreg, régi, antik* 
gyűrűje. Mutogatta a Fészek*ben, a fe-s* 
tök leszólták, a szobrászok megdicsérték 
es mire odaért a gyűrűvel Csortos*hoz, 
aki ilyen antik*dolgokban szakértő — 

Szaladt a gyűrűvel Aczél Pistához: 
— Itt a gvürü, adjon érte 600 koro* 

n á t . . . 

legalább százféle vélemény lógott a leve* 
»főben a gyűrűt illetőleg. 

Csortos megforgatta a gyűrűt, meg* 
nézte kivü!*belül és azt mondta: 

— Adok érte háromszáz koronát . . . 
Faludi Tóni már oda is adta a gyürüt 

és boldogan gyűrte zsebre a három da* 
rab százast. 

likkor, mint a Faustban Mefisztó, elő* 
lépett egy délceg huszárfőhadnagy, Aczél 
Pista és rágni kezdte Faludi Tóni bácsi 
szivét: 

— Hogy adhatta oda olyan potom 
pénzért azt a gyönyörű gyürüt, én ad* 
tam volna érte hatszáz koronát . . . 

Mint egy hegyes tőr, ugv fúródott Tóni 
bácsi szivébe a szó. 

Rohant Csortoshoz, kezdett alkudni 
véle és nagynehezen négyszáz koronáért 
visszavette tőle a gyürüt. 
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Czaki oly komikus tisztelettel nézett 
föl a vén emberre, mintha magával Ezé=| 
kiel prófétával ült volna a Szófia*kávéház 
asztala mellett. 

— Akármi legyek, ha nein az, hogy • 
titokzatos szerző beletartozik az Ország 
gos Színház gárdájába! A Roskadozó faà  
lakhat csak olyan ember Írhatta, aki élete| 
nagyobb részét a rozzant szinház kulisz* 
szái mögött tölti. 

Tinódy Sebestyén egy graciózus moz* 
dulattal leejtette szőrös tenyerét a kar* 
társa vállára. 

— Te mondád, fiam! A szerző nem 
lehet más, mint a szinház tagja, s mivel 
a Shakespeare*k és a Molière*k nem 
potyognak le készen az égből, bizonyos, 
hogy ez a férfiú már ennekelőtte is meg* 
próbálkozott valaha az irásmüvészettel. 
Ha tehát a titoknak sürgősen a nyomára 
akarunk jutni, ini a legelső tennivalónk? 

— Meg kell találnunk az Országos 
Szinház tagjai között azt az embert, aki 
valamikor már kacérkodott az irodalom* 
mai. Ha van ilyen köztük . . . 

— Akkor esküszöm neked, hogy fairt 
is fogjuk szögezni, mint a denevért! — 
kiáltott föl diadalmasan Tinódy Sebes 
tyén. — Mutas nekem ott valakit, ak 
valaha egy rossz novellát vagy egy vi 
zenyős népszínművet irt, — és én lánc 
ráverve szállítom neked huszonnégy óri 
múlva azt az agyafúrt fickót, aki Buda 
pestet három év óta az orránál fogvi 
veheti !. 

— Akkor menjünk tovább! Neves iró* 
róí nem lehet szó, idegenről se, marad« 
nak tehát azok, akik vagy nem tudtak 
eddig kellőképpen érvényesülni s ilyen 
furcsa titokzatosságokkal akarják kikorri? 

gálni a szerencséjüket, vagy azok, akik 
a multjuk, az antipátikus megjelenésük, 
vagy a személyes jclentéktélenségük 
miatt vesznek álarcot magukra, mert tisz* 
tában vannak vele, hogy a glória rögtön 
elkopnék a fejük körül, ha szemtül*szembe 
állanának a közönséggel. Helyesled eddig 
a logikámat? 

— A legnagyobb mértékben, mester. 
— Akkor rögtön tisztában fogsz lenni 

a legelső tennivalóval: sorra kell ven* 
niink mindazokat, akik eddig nem szere* 
peltek kitűnő irók gyanánt, de azért ott 
lebzselnek a szinház tájékán, minden tit* 
kot tudnak s jogosan félnek attól, hogy a 
rejtély kideritése veszélveztetné vagy 
tönkretenné a sikerüket. Számításba kell 
venned azt is, hogy ez az ember észrevét* 
lenül tud ki* és bejárni a színházba, ugy 
keresztül lát a falakon, mintha üvegből 
volnának, a legnagyobb könnyűséggel 
cseni el a leveleket a portás páholyából 
s ha kedve tartja, maga csempész íröít 
üzeneteket az igazgató asztalára. Mi kö* 
vetkezik mindebből? 
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Czaki később hazakísérte a lakására 
Tinódy Sebestyént — most végre meg« 
tudta, hogy az öreg bölcs a Chikágó 
délkeleti határszélén lakik, — maga 
azonban nem feküdt le, mert korán reg« 
gel látogatást akart tenni az Országos 
Szinház portásánál. Sürgős szüksége volt 
az összes tagok névjegyzékére, s még 
délelőtt be akart nézni a Nemzeti Mu« 
zeum hirlapkönyvtárába is. Elment te« 
hát a Köménymaglevesíhez cimzett mus 
latóba, ahol hat óra tájt mindazok össze« 
találkoztak, akiket a polgári kávéházak« 
ból kisepertek. 

A Pesti Viszhang cimti lapban, mely 
oly szerencsés volt Czakit munkatársai 
közé számithatni, körülbelül egy héttel 
később a következő szinházi hirecske 
jelent meg: 

„Az Országos Szinház mai előadásá« 
nak kedves és jóleső szenzációja volt az 
a szőke gyermekleány, aki a Must cimü 
vig játék Ancsá«ját játszotta. A kis 
művésznőt Bánlaky Lili«nek hívják, 
mindössze sincs még több tízennyolc 
évesnél, de akik értenek a dologhoz, 
meg vannak győződve róla, hogy ez az 
édes csöppség valamikor legjobb naivája 
lesz a magyar színpadnak. Érthetetlen, 
hogy Bánlaky Lilit még eddig nem lát« 
tuk nagyobb szerepben! Hát még min« 
dig tartja magát a régi hagyomány, hogy 
senkise lehet naiva a harmincnyolcadik 
életévén alul? Ezt a kis leányt eddig el« 
dugták a közönség elől, most is csak vé« 
letlenül jutott egy kétszázszavas szerep« 
hez, de talentuma és bájossága egyszerre 
megtalálta az utat a közönség szivéhez, 
mint a virág, mely komor és haragos 
öreg fák között virit. Mindenki azzal az 
impresszióval távozott a színháztól, 
hogy egy nagyjövőjü, művészi karriér 
bölcsőjénél állott. Az előadás egyébként 
unalmas és fárasztó volt ,s az aggok, 
akik a darab főszerepeit játszották, 
szemmelláthatólag többet gondoltak a 
puha ágyukra és a meleg bodzavirág« 
teájukra, mint a fiatalos szerepekre, 
melyeket az igazgatóság vétkes indolen» 
ciájából alakitottak. (Cz.) 

— Czaki megint ólommal fizeti ki a 
barátnőit, — mondták gúnyosan a klub« 
ban, mikor a Pesti Viszhang émelyítő 
kritikáját végigolvasták. 

Ha megjegyezzük, hogy az ifjú Napo« 
lean eddig csak legföljebb a nyári hóna» 

pókban ruccant át a szinházkritika me« 
zejére, körülbelül igazoltuk azokat, akik 

egy érdekes szerelmi kirándulást sejtet« 
tek az ömlengő panegirikon mögött 
Czaki eddig nem igen törődött többet 
a szinházi eseményekkel, mint azokkal 
a népmulatságokkal, melyeket a japán 
császár születésnapján rendezni szoktak. 
Most azonban hirtelen frontot változta« 
tott: minden este benézett A must elő« 
adására, sürüen feljárt a szinfalak mögé 
ís, sőt a barátai azt is kilesték, hogy es« 
ténként a szinház '„túlsó kapujánál 
szokta várni az édes, szőke csöppséget. 
Barátai ezt — az ő zsargonjukon —kön« 
denzált hülyeségnek mondták, mert az 
édes, szőke csöppség szerintük a leg« 
romlottabb kis nő volt mindegyik kö« 
zött, akik Pestpiliskiskun' vármegyében 
a hájukat sütögetni szokták. De mit le» 
het tenni a katasztrófák erejével kitörő 
szerelem ellen? A világtörténet nem egy 
példát mutat föl, mikor élemedett tudó« 
sok és a babéros fejű hadvezérek köny« 
nyelmü hetérákba bolondultak, — lehe« 
tett«e hát nehezményezni az eltévelye« 
dést a bohó és kiskorú ifjúnál, aki eddig 
csak az édesanyja mindenesleányainak 
udvarolt? Czakiban lángot vetett a sze» 
relem, s mikor a Pesti Viszhang cinikus 
éjjeli szerkesztője egy gúnyos megjegy« 
zést ejtett el ama szánalomra méltó té« 
bolyodottakról, akik elvileg csak a har= 
mincas vagy negyvenes számot foglal« 
ják el a babájuk érzelmi életében, Czaki. 
korát meghazudtoló gőggel, igy vála«= 
szolt: 

— Bocsánat, de ez egészen az én ma» 
gánügyem. A hétszáz koronájukért csak 
arra van joguk, hogy az írásműveimet 
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megbírálják, de a magánéletemet senki 
emberfia nem kritizálhatja. Kikérem 
magamnak, hogy egy hölgyről, akit tisz* 
telek, rosszat beszéljen valaki! 

A hang oly fenyegető volt, hogy egy 
percig mindenki elhallgatott, — maga a 
tény, hogy Bánlaky Lilikét valaki tiszteli 
és hölgynek nevezi, már maga is meg* 
döbbentő volt — de az éjjeli szerkesztő 
utóbb mégis magához tért ijedtségéből 
cs ezt mondta: 

— Nekem mindegy, de attól tartok, 
mégis van valaki, aki beleavatkozik a 
magánéletedbe. 

— És kicsoda az, ha kérdeznem sza* 
bad? 

— Az a tiszteletreméltó és nobilis 
öreg ur, aki eddig kizárólagos letétemé* 
nyese : volt a Lilike érzelmeinek. Perkáty 
Zsolt, az Országos Szinház igazgatója. 

— Az a vén szatir? Annak már csak 

— Szép gyermek, te csak nemrégiben 
perdültél ki a középiskolából a közélet 
porondjára, de bizonyosan emlékezni 
fogsz hát arra a véres tragédiára, mely 
néhány száz évvel ezelőtt Visegrádon 
lejátszódott. Zách Feliciánok nem csu* 
pán a feldühödt apák közt akadnak, ha* 
nem a feldühödt szerelmesek közt is! 

Czakira csak kevés hatással voltak 
ezek a rémitgetések: az ifjú Rómeó most 
már élete nagyobb részét a színháznál 
töltötte, este rendszeresen hazakísérte 
Lilikét a Murányimteába, török dohányt 
vitt az öreg Baumann bácsinak, akiben 
;i művésznő az édesanyját tisztelte, sőt 

a Zugligetbe és a Jánoshegyre is kirán* 
dult a tiszteletreméltó, fiatal hölgygyel, 
fájdalom, csak villamoson, mert autóra 
a szerény keresetéből. nem tellett. Szen* 
vedélyes turisták, akik egy jó vacsora 
kedvéért öt»hat kilométert is elgyalogol* 
nak egy*egv fantasztikus nevü budai 
korcsmába, több izben találkoztak egy 
ifjú párral, mely egy eldugott szőllő* 
lugas magányában költötte el az est* 
ebédjét: a férfi, a snajdigul kiöltözött 
Czaki volt, a nő a 

Sir a Pufi a Balaton partján: 
Ez a szörnyű drágaság még hagyján, 
De az ellen kell valamit tenni, 
Miért muszáj 
Harmincnyolc fok Celsiusnak 
Az árnyékba lenni. 

Míg igy görnyed Pufi 
Melegtrabigába, 
Felel neki Mály, aki 
Szintén ott van Aligába: 
— Könnyű itt mit tenni . . . 
Muszáj neked kedves Pufi 
Pont árnyékban lenni?! 

* 

A mai nehéz építkezési 
Viszonyok között 
A Szigeten csodát tettek 
A Színkörből egyetlen határozattal 
Színházat építettek. 

A Pillangó főhadnagyról 
— Ezen nem vitatkozhatnak velem — 
Most már kétségtelen, 
Hogy honvédfőhadnagy, 
Vagy legalább is azzá leve. 
Mert amióta a Király helyett 
A Magyarban adják 
Magy. kir. Pillangó főhadnagy 
A neve. 

Mákvirág. 
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Kép 
a UoTVáth" 
fcei*tböt 

A Horváth*kertben dalos a 
világ: az idén érdekes szezonja 
x&nSebestyén Géza kitün5 tár* 
sulatának. Az opera vette át 
birodalmát, minden héten há* 
rom operaelőadás is van, még 
hozzá olyan operaelőadás, mely 
kiállja a legszigorúbb kritikát. 
Meg is telik minden este zsu* 
tolásig a hatalmas nyári szin* 
kör. Vanek József egy nap ott 
járt a Horváth*kertben és le« 
rajzolta a népszerű budai kert 
még népszerűbb dalosait. Ezen 
a kedves rajzon szerepelnek: 
Pataki Vilma, Ujj Kálmán, 
T.tsy Emilia, Róna Valér, Pataki 
Vilma és Bársony Aladár. 

< j m' I j ni lu ̂ ^ ^ 1 ' I ' ' J > j l ^ T « > T^iTnI (i—" ji-

JÓKEDV. A régi idők egyik 
kedves operettjét, a Madarászt 
adták a Budai .Színkörben és 
Medgyaszay Jenő, a címszerep 
személycsitője, jókedvűen várta 
az előadás megkezdését. 

— Ejnye, j!c jókedvű vagy, Jenőkém — szólt 
Tihanyi Vilmos rendező. — Már rég láttalak 

'ilyen kitűnő hangulatban, alig férsz a bőrödbe. 
— Hja, Vilikém, ne felejtsd el, hogy a Ma* 

«darász címszerepét játszom. Ma este — macin: 
.'ni lehetne velem fogatni. 

* * * 

ERKÖLCSTELEN. Óriási 
1 ^ A w I érdeklődés előzte meg Budán a 
I J Törzs Jenő és Verő Márta ven* 
te j f j j J M dégfelléptével hirdetetf „A sze* 

retö" előadását és a legrö* 
videbb idő alatt elkapkodták 

•->•/• összes jegyeket. Egy pénzügyminisz* 
»ériumj tisztviselő az előadás napján próbált 
legyet szerezni és egész délelőtt lótott* 
lutott pénztároshoz, direktorhoz és rendező* 

Végre, déltájban, szerzett egy kakasülőt 

és kezében a jegyet lobogtatva rontott He a 
hivatalba. 

— Imre. — szólt egy kollega —- te vagy 
Buda legerkölcstelenebl) és legromlottabb cm* 
bere. Nem szégyelled magad, az egész világ 
szemeláttára, egész délelőtt, a — Szerető után 
futkosni! 

GYÁRFÁS TÁVIRATOT 
KAPOTT. Gyárfás Dezső be* 
teg volt, nagybeteg, az embe* 
rek nem is tudták, de ha tud* 
ták is, nem hitték,, nem akar* 
ták hinni, hogy Gyafi beteg is 

lehet. Az volt pedig, még hozzá komoly be* 
teg, de szerencsére már tul van minden ve* 
szélyen. már játszik is a Zsardenben, mind* 
össze az történt vele, hogy lefogyott. Kilók* 
ban nem áruljuk el, mennyit, de följegyezzük, 
hogy fölgyógyulása és lefogvása hirére a kö* 
vetkező táviratot kapta Balatonaligáról: 

„Gratulálok, örülök, hogy jól vagy és örü* 
lök. hogy lefogytál. Ha igv haladsz visszafelé, 
nemsokára utólérh etsz. Pufi". 
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SZ1VMR 
Kecapi a izaSŐ/ftöda pesti potgíír» wészéwe. 

Twéfa, if tat BÚS FEKETE EftSZCÓ. 

A Fasor-kabaréban a következő szerep» 
osztással játszák: 

Kis öreg: Bársony István 
Első ur: Kanti János 
Fiatat ur: Széli József 
Kisasszony: Lányi Julis 
Elegáns ur: Szalay Pál 
Második ur: Dán Zoltán 

(Színhely a pesti utca.) 
Kis öreg (rendezetlen ruháju, topron« 

gyos, selypítő öreg ember. Rossz kaljip, 
rossz cipő, kéthetes szakáll. Izgatottan 
fel és alá járkál, mintha várna valakit. 
Jobbra«balra tekintget és motyog mm 
gában.) 

Első ur (újságot olvasva jön). 
Kis öreg (elébe áll): Pardon, entschul« 

digen Sic, 'bocsánatot kérek urasága, do 
ez a háború borzasztó, én non tudok 
ácsorogni órákig a boltok e lő t t . . . öreg, 
beteg ember vagyok . . . a lábaim is rosz« 
szak . . . igy el kell pusztulni . . . ha lenne 
szives urasága, és kegyeskedne . . . 

Első ur (közbevág): Jól van, öreg . . . 
(zsebébe nyul, pénzt akar neki adni.) 

Kis öreg (felháborodva): Pardon, bc« 
csánat, entschuldigen S i e . . . ez fáj na-
k e m . . . urasága félreérti a szavaimat, én 
nem vagyok koldus . . . ez nagyon fáj ne -
kem . . . 

Első ur: Hát akkor mit akar az isteni-
fáját! 

Kis öreg: Két hete nem volt egy kan.il 
meleg füst a gyomromban . . . 

Első ur: Na és? 
Kis öreg: Ha volna kegyes egy szivart 

adni nekem . . . nem lehet a trafikban 
szerezni . . . én meghalok kérem a:?on« 
n a l . . . (sir.) 

Első ur: Egy szivart? Nem rossz. Na 
tessék. (Egy szivart ad neki.) 

Kis öreg: Adjon az Úristen ezerany« 
n y i t . . . (rácsap a szivarra és elsülyeszti 
a zsebében.) 

Első ur (tovább olvassa az újságját és 
elmegy). 

Kis öreg (kezdi élőiről a fel és alá já« 
rást, várja az uj pasast). 

Fiatal ur (karonfogva jön a kisasszony* 
nyal). 

Kis öreg (elébük áll): Pardon, entschul« 
digen . . . ezer bocsánat. (Ugyanazon a 

hangon beszél, mint legelőször, sajnálat,-
ramcltó alak, de betanult mesét mond.) 
Urasága meg fog bocsájtani, de ez a há 
ború borzasztó . . . én nem tudok órák 
hosszat ácsorogni a boltok e lő t t . . . sze* 
gény, öreg ember vagyok . . . igy el keií 
kérem pusztulni . . . ha lenne olyan ko 
gyes urasága és . . . 

Fiatal ur (dühösen): Menjen dolgozni, 
hordja el magát, vén lusta . . . 

Kisasszony: Ugyan Alfonzka, ne legyen 
olyan szigorú, adjon valamit ennek « 
szegény bácsinak . . . 

Fiatal ur (zsebébe nyul): Na jól van, ÍB 
te kedvedér t . . . (pénzt ad neki.) 

Kis öreg (ugyanugy, mint fent): Pardon, 
urasága félreérti a szavaimat . . . ez ne-
kem nagyon fáj . . . én nekem ilyet moiv 
d a n i . . . én nem vagyok koldus . . . 

Kisasszony: Hát mit akar, bácsika? 
Kis öreg: Ami nekem kell, azt nem tudí 

adni a drága kisasszony, olyan magának 
s incsen. . . 

Fiatal ur: Hát akkor mit óbégat maga 
szerencsétién . . . 

Kis öreg: Ha mél tózta tna. . . kegyes* 
kedne valami szivnivalót, n incs . . . egy 
foghegyre való bagóm se . . . és meghalok 
érte . . . 

Fatal ur (fejcsóválva): Na tessék (cigi 
retta tárcából kettőt ad neki.) 

Kis öreg (indignálódva): Pardon, ciga-
rettát sohasem szoktam . . . 

Fiatal ur: Nem? 
Kis öreg: Soha . . . csak sz ivar t . . . 
Kisasszony: Na, adj neki egye t . . . 
Fiatal tir: De csak egy van nekem is. . 
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Kisasszony: Add oda, majd lopok ón 
a papától . . . 

Fiatal ur (odaad egy szivart). 
Kis öreg: Áldott jó szive van a kisasz* 

szonynak . . . (elteszi a szivart gyorsan a 
kabát zsebbe.) 

Fiatal ur 
Kisasszony (karonfogva el.) 
Kis öreg (utánuk szól): Ha tetszik lopni 

a papától, tessék nekem is hozni egy pá* 
r a t . . . mindig itt szoktam állni a sarkon. 
(Fel és alá jár tovább, motyog és izgatót* 
tan ide*oda tekintget.) 

Elegáns ur (siet nagyon). 
Kis öreg (elébe áll, ugyanugy, mint 

fent): Pardon, entschuldigen S ie . . . ezer 
bocsánatot kérek . . . urasága meg fog ne? 
kem bocsátani. . . én nem tudok órák* 
hosszat a boltok előtt ácsorogni.. . bor* 
zasztó ez a háború . . . öreg, szegény cm* 
ber vagyok . . . igy el kell pusztulni. . . ha 
lenne szives urasága segiteni az én nagy 
bajomon . . . 

Elegáns ur (ideges, zsebébe nyul, pénzt 
akar adni). 

Kis öreg: Pardon . . . Hunderttausend 
exkür . . . bocsánatot kérek . . . uraságod 
félreérti a szavaimat. . . ez nékem nagyon 
fáj, én nem vagyok koldus . . . fáj . . . na* 
gyon fáj nekem . . . 

Elegáns ur: Nem értem, mit akar 
akkor . . . 

Kis öreg (meghatottan): Egy szivart... 
Elegáns ur (nevet és tárcából kinálja): 

Tessék . . . 
Kis öreg (reszkető kézzel kivesz egyet): 

óh óh . . . regalitász (félénken): sza* 
bad talán még egye t . . . 

Elegáns ur (bólint): Tessék. 
Kis öreg (kivesz még egyet). 
Elegáns ur: Nincsenek magának gye* 

rekei, bácsi . . . 
Kis öreg (gyorsan): De igen, nagyságos 

uraság . . . van egy szegény árva kisfiáin. . 
se apja, se anyja nincs neki— alig két-
éves . . . majd neki is viszek egye t . . . na 
gyon szereti szegényke (a tárcából mé« 
egy szivart vesz ki). 

Elegáns ur (nevet az öregen, majd el). 
Második ur (jön elmélázva). 
Kis öreg (elébe áll): Pardon, ezer bo* 

csánat, urasága meg fog nekem bocsá* 
tani, hogy zavarom . . . nagyszerű, pri* 
ma szivarjaim vannak . . . (zsebébe nyul, 
egy egész halom szivart szed elő) költ* 
séget és fáradtságot nem kiméivé, sike* 
rült magas összeköttetéseim révén né* 
hány tucatot beszerezni— nem kell 
ácsorogni kérem alássan a boltok e lőt t . -
és nem sokkal drágább, mint a trafikban, 
alig háromszorannyi.. . ez itt trabuko, ez 
britanika, medea . . . sőt nagy nehézség* 
gel sikerült három darab regalitászt is be* 
szerezni. . . parancsoljon urasága . . . 

Második ur: Adjon két trabukót. 
Hogy az? 

Kis öreg: Két forint, tessék parancsol-
ni, nagyszerű, száraz . . finom ropog.... 

Második ur (megveszi a szivart és el). 
Kis öreg (fei és alájár, várja azujve* 

vőt). 
Első ur (jön, akitől legelőször kért eg\ 

szivart. Újságba merül és ugy halad át Î 
szinen). 

Kis öreg (nem ismeri meg, elébe áll): 
Pardon, entschuldigen Sie, urasága meg 
fog nekem bocsátani . . . 

Első ur (szólni akar): Hisz én az elébb. 
Kis öreg (közbevág, nem hagyja be* 

szélni): nem fog haragudni, biztos, hogy 
zavarom, de nagyszerű szivarjaim va;?* 
nak . . . (zsebébe nyul és előveszi újra a 

szivarjait). 
Első ur (megismerte az öreget, de nagy-

ja beszélni). 
Kis öreg: Költséget és fáradtságot nem 

kiméivé, sikerült magas összeköttetéseim 
révén néhány tucatot beszerezni.. . nem 
kell ácsorogni a boltok e lő t t . . . és ner* 
is sokkal drágább, mint a t raf ikban. . . 
alig háromszorannyi.. . ez itt trabuko . . . 
portoriko . . . medea . . . van kérem hároi* 
darab regalitász is . . . 

Első ur (nem birja tovább, hatalmas 
pofont mér le): Van medea is, csirke^ 
fogó, gazember. . . én tőlem kéregette ar 
előbb . . . és csak háromszoros az á ra . . . 
majd adok én medeát (püföli). 

Kis öreg (ijedten szalad előle). 
Első ur (utána és folyton püföB). 

Függöny. 
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Hol kacagnak 
l e g i ö ú f o e í 

Felelet: a Zsardenben. Vagy ha úgy 
setszik: Berlini kertben. A budapesti jó* 
kedv ide helyezte a nyárra főhadiszállás 
«át. Ha bosszant a gyufahiány, nyájas 
-olvasó, ha mérgelődöl a cukor ujabb 
drágitása miatt, ha vidéki rokonaid szá* 
mára képtelen vagy szállodai szobát ta* 
lálni, ha a villamos*mizériák miatt a 
hajadat téped, ha megkaptad a spanyol 
náthát, — mindenre egy az orvosság: 
eredj el a Zsardenbe. igaz, hogy az ol-
dalad kellemetlenül fog nyilalni a sok 
kacagástól, de legalább egv este jól mu* 
láttál. 

Gyárfás! Ez a kedves, vidám, istenál* 
dotta kedélyű, nagyszerű Gyárfás! Amit 
a Zsardenben csinál, az a derültségről 
alkotott minden fogalmat meghalad. 
Nevetnek, kacagnak, hahotáznak, moso* 
lyognak, fuldokolnak az emberek. Gyár* 
fásnak minden mondata után szünetet 
kell tartani, hogy a nevetéseket kivárja. 
Kéthetes betegsége alatt megfogyott egy 
kicsit, de még mindig maradt elég. Kü* 
(önben egy komoly dalt is énekel, sziv* 
hezszólóan, meglepő énekesi kvalitások* 
kai adja elő, óriási sikere van vele. Már 
mindenki ezt dúdolja Pesten: „Szeresse* 
tek, lányok . . ." 

Ha Gyárfás, mint szeriőz, előadómű* 
•ész is szerepel, akkor viszont Z. Mol* 
H ár, a kitűnő prózai szinész, azzal a 
pompás színházi csemegével szolgál a 
; vartjenben, hogy felcsapott kupiééne* 

kesnek. Körülbelül úgy áll a dolog, hogy 
Z. Molnár művészi pályájának egy- uj 
vonala indult meg most a Zsardenből. 
Szenzációs kupiéénekes, azt meg keli 
hagyni. 

Na aztán milyen vígjátéki szinész. 
Abban „A lecke'" cimű kis darabban, 
amelyet Beauty álnéven a magyar szín* 
ínűirodalom egyik legragyogóbb neve irt 
a Zsarden Számára, páratlanul kedves. A 
partnere az utolérhetetlen, drága Somo* 
gyi Nusi, a magyar vígjátéki szubrett, 
akiből csak úgy sugárzik a tehetség. 

Sarkadi Aladárról hosszú kikezdése* 
ket kellene írni. De ki sorolhatná fel az 
egész nagyszerű műsort. Eredj, kérlek, 
és nézd meg ezt is. De jegyről korán 
gondoskodj, mert minden este tele van. 

SZÍNKÖR ÉS SZÍNHÁZ, A 
in Margitszigeti Színkörből tudva* 

j j m M j g levőén Margitszigeti Szinház lett 
f j y - ^ J T és ez a legújabb szinház*enge* 

dély sok vitára ad alkalmat ugy 
pro. mint kontra. A Lantos* 

kávéházban egy építész azt állította, hogy a 
Margitszigeti Szinház nem felel meg minden* 
hen a kívánalmaknak, első sorban annak, mely 
teljesen szabad területhez köti az alapítandó 
uj színházat. 

— De édes fiam, — vetette fel a vita fona* 
lát egy másik építész -— a Margitszigeti Szín* 
ház teljesen szabadon áll és a kapott engedély 
szabályszerű. 

— Nem igaz, hogy teljesen szabadon áll. — 
tiltakozott a renítenskedő építész. — A Mar* 
íjitszigeti Szinház minden oldalról — vízzel 
\-t\n körülvéve. 
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Művészeti MSmanach 
A Színházi Élet évkönyve. 

zeptemberben jelenik meg, a 
,mult héten jelentettük be a kö* 
Izönségnek és az érdeklődés 
"olyan óriási iránta, mintha már 

közkézen forogna a vaskos kötet és min* 
denki látná, milyen értékes és mennyire 
nélkülözhetetlen a Színházi Élet évköny 
ve, a Művészeti Almanach. Igaz, ez az 
évkönyv a legélvezetesebb olvasmány 
lesz, mert fölér akármilyen kötettel, iro* 
dalmi részét a legjobb magyar irók irják. 
Nélkülözhetetlen kézikönyv is lesz, mert 
ismertető részében megtalálható minden, 
amit egy művészbarátnak, szinészet, 
képzőművészet, zene és kinematográfia* 
kedvelőnek tudnia kell. Huszonkétezer 
példányban jelenik meg ez a könyv, leg* 
alább 320 oldalon, szórakoztat, tájékoz* 
lat, ismertet. 

A Művészeti Almanach régi hiányt pó* 
tol, épen ezért, mert ujat és nagyszabá* 
sut adunk, a közönséghez is fordulunk: 
akinek valami különös kívánsága van. 
vagy valamely speciális ötlete, melyet 
látni kiván az almanachban, közölje sür* 
gősen a szerkesztőséggel. 

A Művészeti Almanach bolti ára 8 ko* 
rona lesz, a Színházi Élet előfizetői 6 ko* 
rónáért rendelhetik meg. 

Az első magyar nyelvű színházi újság 1830* 
ban jelent meg Kassán „Nemzeti Játék'szini 
Tudósítás" címmel. Szerkesztette gróf Csáky 
Theodor. (A lap egy év után megszűnt.) 

Az első magyar tenorista Pály Elek, szül. 
1796. Pápán. 1842*bcn ő vitte először külföldre 
(Kukarestbe) a magyar színészeket, ahol ma* 
gyárul, németül, franciául és olèhul tartott 
előadást. Egyben ő volt az opera megalapítója 
hazánkban. 

ANGELO FÜRDŐRUHA KKFÁCló! 
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Magyar filmek 
Irta: Szász Zoltán 

Dúsan burjánzó bozóthoz hasonlít a 
magyar filmipar és mozi«élet; dúsan 
hajt és virágzik, mert egy tehetséges 
szinész« és rendező«anyag s egy fogé« 
kony közönség alkotta talajból sarjad, 
azonban még kissé bozótszerü, mert a 
helyes művészi szempontok s a kellő 
kultura nem mindig kertészkednek e sar= 
jadás körül. Épp azért nagy szükség 
volna az elfogulatlan és szakavatott 
mozikritikára, mely azonban nemcsak 
szűkebb értelemben vett technikai szem« 
pontokból indulna ki, hanem általános 
esztétikai és lélektani elveket is alkali 
mazna a művészet e legfrissebb ágaza« 
tára is. Különösen akkor válik ez szűk« 
ségessé, ha a magyar filmipar nemcsak 
alrendű, a nagy nyugati film«gyárak ter« 
inékei közt éppen csak elcsúszó cikkeket 
akar produkálni, hanem azt is ambicio« 
nálja, hogy ittsott, legalább egyes termé« 
keivel, a rég kipróbált külföldi gyárak 
slágerével is felvegye a versenyt. 

Ezúttal csak egy példával akarok 
ehhez a kritikai munkához hozzájárulni. 
Már jó néhány hónap előtt láttam egy 
mozidarabot, mely állítólag angol kör« 
nyezetben játszott s egy Harry neve« 
zetü lord viszontagságait mutatta be. 
Kezdetben a lord Londonban él s mint 
egy jelenet jelzi: ,,éjszakánként autón 
London egyik mulatóhelyétől a másikhoz 
száguld". Ezt olvasva, azt reméltem, hogy 
végre viszontlátni fogom, habár csupán 
mozivásznon is. a Leicester«squaret, a 
Strandot, a Picadillyt, a Regent«streetet, 
azokat a tereket és utcákat, ahol London 
éjjeli élete zajlik. De mily csalódást 
Harry lord, akit egy bécsi szinész min« 
den angolosságtól menten ábrázolt, a jó 
öreg Margit«hidon, a Dunaparton, a Li« 
pótíköruton s talán még más ismert 
pesti utcarészletében is száguldott ide« 
oda. A Themse annyiban tagadhatatlan 
hasonlit a Dunához, hogy szintén folyó 
és széles, de különben a londoni part 
karakterisztikus hidjával és rakpartjával 
egész más képet nyújt, mint a pesti. De 
ez még semmi. Ez a Harry lord hamaro» 
san megunja a pesti, illetőleg londoni 
életet s valami szerelmi búbánittal, 
unottan elutazik Indiába. Nemsokára 
látjuk is egy állítólagosán indiai mocsár» 
ban vadászgatni. Már amikor a moziban 
Mttam azt az Indiát, gyanús volt nekem: 

Indiában a fö, a fa, a levegő, a felhőalap 
kulás. minden, amiből a természet össze^ 
rakódik, más mint nálunk s nagyon is. 
karakterisztikus. S én ezt a karaktert nem 
találtam a képen. De hogy is találhattam 
volna, mikor, mint ahogy később meg« 
tudtam, ez az (ndia tulajdonképpen a 
Lágymányos volt unalmas, dunamenti) 
fűzfáival és nádasával s jellegzetesen 
poros magyar levegőjével. 

Nos, azt hiszem, az ilyesmi nem fér 
össze a film«ipar magasabb rendű ambW 
cióival. Hogy elmenni Londonba s asr 
Indiákba költséges, az kétségtelen, sőt 
most háborúban lehetetlen is. De nem 
lehet London és India nélkül mozidarabot 
imi? Az az ellenvetés, hogy a tömeg nem 
veszi észre az ilyen ártatlan csalásokat,, 
nem állhat meg, mert ha a műveletlen 
ember tudatosan nem is nélkülözi az ilyen 
Indiákban az India«szerüséget, ösztönsze« 
riileg megérzi, hogy nem azt kapja, amit 
a hangzatos felírás igér. S különben is a 
művészi vagy pláne irodalmi igényű films 
nek nem szabad megelégedni a teljesen 
műveletlen kültelki közönség tetszéséveL 
hanem a fejlett ízlésű és művelt elite« 
emberek elismerésére is kell pályáznia. 

FARAGÓ ÖDÖN társulata most Brassóban 
működik, ahol a „Szevillai borbélyának osz« 
tatlan f.ikere volt. Főszerepeket játszottak: 
Sugár Frigyes, Somló József, Pásztor Ferike. 
Ladiszlay József, mig az igazgató dr. Bartolc' 
volt. — Felújították az „Ártatlan Zsuzsii t is, 
F. Biller Irénnel a címszerepben. Partnerei 
voltak: Viola Margit, Ross Jenő, Teleki Sán* 
dor, Szalai Gyula, Szántó Jenő és Rákosi Fe= 
renc. — Bemutatták a „Sztambul rózsájá'Vt 
is, melyben Pásztor Ferike játszotta a fősze 
repet. 

A Nemzeti Színház első előadása 1837. aug. 
22*én volt. A színházat ekk<iÉ még „Pesti M,» 
gyar Színházinak hívták és csak 1840. aug. 
8«án, Báthory Mária operaspremierjén hivtáJk 
„Nemzeti Színházinak. Az első előadás hely 
á'-ai: földszinti páholy: 5 frt, — földszinti 
zártszék: 1 frt, — állóhely: 48 kr, — karzat: 
10 kr. — Az első operai előadást 1837. aug. 
29»én a Béla futásával tartották meg. — Az-
operai tagok fizetése 6, 8 és 12 ezer pengő f a 
rint között váltakozott. Kezdő fiatal drámát 
színészek 40. 50 és 60 p. frtot kaptak. — Első' 
rendii drámai szinész: 100, 120, 140, — drámai 
színésznők 150 pengő forintot élveztek. — 
Első igazgató: Bajza József volt. — Az intézett 
első halottja: Szentpétery Zsigmond felesége. 
Borsai Klára volt. meghalt 24 éves korában. 
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apunk egyik legkedv»sebb hive, 
a szeretetreméltó Bróm doktor, 
az utóbbi időben keveset halla» 
tott magáról. A hidegnek indult 

nyár megijesztette, visszavonultan élt, 
csak esténként mozdult ki hazulról és lel= 
kes szorgalommal megnézte a színházak 
nyári slágereit. Beleszeretett a „Médi"»be, 
elandalgott Schubert zenéje mellett, meg* 
kacagta Rátkait a Csollán Manó szerepé« 
ben és vörösre tapsolta tenyerét Lábass 
Juciért és Szentgyörgyi Idáért, ájtatos 
érzelmekkel nézte végig a Városi Szin» 

házban a „Krisztusit és betéve tanulta 
saeg n „Hejehuja báró" összes zeneszá» 
mait, A borús fellegek mögül előtűnő 

nap azonban nem örvendeztette meg 
Bróm doktort: spanyol náthát kapott és 
három napon át lázasan hánykolódott le» 
génylakásának magányos ágyán. Mire 
újra utcára mehetett, itt volt a nyár, a 
legteljesebb kánikula, mely parancsolóan 
kiáltotta az ember felé: el Pestről! 

Bróm doktor egyelőre csak egy sza» 
kaszjegy erejéig távozott a fővárosból: 
elment a Margitszigetre. Kedélyes társa* 
ságban töltötte az estét, evett, ivott, ud» 
varolt és nagy érdeklődéssel hallgatta a 
legfrissebb pletykákat. Csak most vette 
észre, mennyire elmaradt a világtól: egy 
uj pletykával sem tudott szolgálni a hol» 
gyeknek, akik ez irányban megostromol» 
ták. Vacsora közben szó esett a nyara* 
lásról is. Valaki felsorolta, hol töltik a 
nyarat az idén a színházi kitűnőségek és 
az összeállításból kiderült, hogy a' legtöb» 
ben a Balaton mellett vannak. Balaton» 
szemesen például egész operaházi koló= 
nia telepedett le. Ott van Medek Anna, 
Dalnoki Viktor, Szemere Árpád, Vencell 
Béla. Egy állomással odébb, Lellén Sán= 
dor Erzsi üdül a nővérével Sándor Maris» 
kával együtt. Siófoknak is kijut az Ope» 
raházból: ott van Hajdú Ilona, de a Ma» 
gyar Szinház is képviselteti magát Törzs 
Jenővel és Forrai Rózával. No meg az» 
után itt sok az átutazó vendég is. Min» 
denki lenéz egy»két napra a Balatonhoz. 
Mielőtt Karlsbadba utazott volna, Incze 
Sándor, a „Szinházi Élet" szerkesztője is 
lerándult Siófokra. 
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Másnap csakugyan elutazott -Siófokra, 
l l t ja egyenesen a vizhez vezetett és át> 
bukdácsolva a kabánák labirintusán, nagy 
örömmel pillantott meg kedves ismerő» 
söket. A homokos parton Medek Anna 
sütkérezett férjével, Merkler Andorral és 

— Hát maga hol nyaral kedves Bróm 
dr. — kérdezte valaki a társaság tagja kö» 
zül. Bróm doktor zavarba jött. 

— Még igazán nem gondoskodtam róla 
— felelte. — Olyan hűvösnek indult az 
idő, hogy nem is gondoltam nyaralásra. 
Most persze majd nekilátok én is. 

Erre gondolt hazafelé való útjában is 
a derék Bróm doktor, miközben a nagy» 
körút aszfaltját róva ruganyos léptekkel 
haladt otthona irányában. 

— Nyaralni kell menni — mondta ma» 
gában. — Igazuk van az embereknek, 
nem lehet itthon poshadni ebben a hőség» 
ben. Napsugár kell, viz és kék ég, amely» 
nek végtelenjébe fehér vitorlák rajzolód* 
nak. 

A szigeten elfogyasztott számtalan po» 
hár sör és bor meggyorsította fantáziáját, 
mely expreszvonat sebességgel rohant 
előre, látta maga előtt a gyönyörű tavat, 
melyen bodros hullamokat ver a szellő, a 
fürdőző vidám párokat, a bársonyos ho« 
mokot, a szines kabánákat és mire meg» 
lehetősen bizonytalan mozdulattal illesz* 
gette a kulcsot az előszobai ajtó zárába, 
megérlelődött benne az elhatározás: el 
fog utazni a Balatonhoz. 

Lefekvés előtt a fürdőszobába ment, , 
hogy lemossa magáról a nap fáradalmait 
és miközben nyakig elmerülve a langyos 
vizben hatalmas lubickolást végzett, kép» 
zeletben a Balatonban hitte magát. 

heves hangon vitatkozott egy szerecsen» 
re sült harmadikkal. 

— Nini, hát maguk itt vannak — kiál* 
tott örvendezve, miközben feléjük tar» 
tott. Csókolom a kezeit művésznő, azt 
hittem, Szemesen nyaralnak . . . 

— Pszt, kedves Bróm doktor — intette 
le a nagy örvendezést kritikusi hang^ 
sulylyal Merkler Andor. — Ne zavarja a 
próbát. 
mxpo.tstóJ»ge,szka vhaaé ; É Gő .fi .G!, 

— Próbát? Miféle próbát? 
—• Hát nem tudja? — kérdezte Merk» 

1er, aki odalépett Brómhoz. — A nyári 
idényre való tekintettel a színházak vizi» 
előadásokat rendeznek a Balaton partján. 
A feleségem éppen Aidát próbálja. A 
nilusparti jelenetet játsszák és Amonasro 
arra akarja rábeszélni Aidát, hogy tudja 
meg Radamestől, melyik a l e g h ^ t i ^ u 
pontja a somogyi partnak. 

— Óriási! — kiáltott Bróm doktor. — 
És ki lesz Radames? 

— Ki lenne más, mint Környei. Csak» 
hogy m£g nem ébredt föl. De minden 
pillanatban várjuk. Addig csak nézzen 
körül. 

Merkler visszament a feleségéhez. 
Bróm doktor pedig szót fogadva körül» 
nézett a strandon. A meglepetéstől szó» 
hoz sem tudott jutni. Egy homokból épf» 
tett sziklán Hajdú Ilona ült festői uszó» 
dresszben és mint Nedda énekelt a viz» 
ben tovaúszó fogasokhoz. Odébb egy 
sárga sátor tövében Sándor Erzsi lejtett 
egy temperamentumos táncot, miközben 
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az izzó nap éles körvonalakban rajzolta 
le alakját a sátor falára. 

— Hiszen ez Dinóra árnyéktánca! — 
kiáltott meglepetten Bróm doktor. 

— Hát mi volna más? — felelte Bos» 
nyák Zoltán, aki lelkesen tapsolt a tánc 
után. 

Bróm doktor már nem is hallotta Bos» 
nyák szavait. Egy elegáns, feketetrikós 
fiatalember felé fordult figyelme, kinek 
nyakában amulett csillogott a napfény» 
ben. Egy markáns arcú férfi karjába öltve 
kezét, haladt a viz felé. A másiknak szá» 
jában szivarcsutak szomorkodott. 

— Szervusz Ince! — kiáltotta örven» 
dezve Bróm doktor. 

A két férfit nem zavarta meg a kiál= 
tás. Nyugodtan tovább beszélgette*. 

— Csak azt nem tudom, mondta aggo» 
dalmaskodó hangon a szivarzó férfi — 
hogyan fogjuk megcsinálni, hogy a Bala» 
ton kettéváljon. 

— Ezt én sem tudom, — felelt a más 
sik, majd beszélek a fürdőigazgatósággal. 

— Szervusz Ince! — kiáltotta ismét 
Bróm doktor. 

— Szervusz, szervusz, hogy kerülsz ide. 
— Nyaralni jöttem, hogy kipihenjem a 

szezon fáradalmait, de ugv látom, itt is 
csak egyre tart a szinházasdi. 

— Természetesen! — felelte Ince. — 
Most egy uj passziójátékot tervezünk 
Ivánfi mesterrel. „Visszatérés Jeruzsá» 
lembe" lesz a cime. Éppen a Vörös»ten» 

geren való átkelést ábrázoló képet be» 
széljük meg. Ne zavarj most kérlek. 

Bróm doktor ijedten emelte kezét ka* 
lapja széléhez. „Itt mindenki dolgozik" 
— gondolta magában és sietve odébb 
állt. Alig tett néhány lépést, széles mo< 

solylyal tárta ki üdvözlésre karjait egy 
feléje közeledő fehér tenniszruhás ur felé: 

— Végre, végre egy felöltözött isme* 
rős! Mi újság kedves Inkc? 

A népszerű komikus hivatásával ellen ? 
tétben álló savanyu képet vágott. 

— Sohse örüljön annyira kedves Bróm 
doktor. Először is: azonnal le fogok én 
is vetkőzni. Másodszor: én nem vagyok 
Inke, hanem Novotny, a bécsi rendőrta» 
nácsos. Képzelje csak, még itt is dolgom 
van. Az a gézengúz Schober Franci be» 
verte az éjjel Szentpéteri grófné ablakait 
a „Hullám"»ban. Most bebujt a Balaton» 
ba, azt hiszi, nem merek után» menni. 
No de majd meglátja . . . Nem azért 
hivnak Novotnynak! 

— De hiszen Galetta, akarom monda» 
ni. báró Gumpenberg Hans magára vál» 
lalta a dolgot — szólt csodálkozva Bróm 
doktor. 

Inke gúnyosan nézett rá: 
— Azt hiszi? Nagyon téved. Az csak 

otthon volt, a Vigszinházban. lit egészen 
másképen megy a „Médi". Különben: 
nézze csak. 

Egy távoli szinçs csoportra mutatott, 
amely a viz szélén hancúrozott. Bróm 
doktor kimeresztette szemeit és amint 
alaposabban szemügyre vette az egyes 
alakokat, felismerte az arcokat is. Péchy 
Erzsi, azaz Schober Médi bárókisasszony 
Szentpétery Arankával, vagyis Kerényi 
Gabival és Stumpf Helénnel, illetve Pa» 
lásthy Irénnel kéz»kezet fogva forgott 
körben a bokáig érő vizben, mig valami» 
vei odébb Galetta locsolta nagy buzgó» 
sággal az öreg, kedélyes Tschöli papát. 
Bróm doktor odasietett. 

— Mi az Vendrey tata? Csak igv egye» 
dül? hát Schoberék hol vannak? 

Vendrey a nagy prüszköléstől csak 
nehezen jutott szóhoz. 

— A Johanna lányom baracklekvárt 
főz be, otthon kefiett még maradnia, a 
vőm pedig elutazott, hogy megbeszéljen 
valamit. Tudja — egészen Bróm füléhez 
hajolt, ugy súgta — egy jó barátunk ki» 
tünő férjet ajánl Médi számára és . . . 

-— De hiszen az Gumpenberg! — kiál» 
totta Bróm doktor. 
— Csitt, maga poéngyilkos — fedte a 

tata a hirtelenkedőt — hiszen az csak a 
harmadik felvonásban derül ki. De Be-
beszéljünk erről. Jöjjön inkább maga is 
fürödni. 

— Még nem pakoltam ki a fürdőruhá-
mat — szabadkozott Bróm dokWr. 
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— A z nem tesz semmit — hangzot t 
mögö t t e egy csengő hang és u t ána kő» 
rusban üde nevetés . 

Péchy Erzsi volt és két t á rsnője . 
— De hölgyeim! Csak nem gondo l j ák? 

— kiál tot t rémülten Bróm doktor, de 
n e m tud ta folytatni , mer t a há rom lány 
körülfogta és vi t te be a vizbe. 

— N o , mos t kin leszek a vizből — gon» 
dol ta dideregve Bróm doktor . 

A következő pi l lanatban ot t te rmet t 
Schober Franci, gáncsot ve te t t a lába elé 
•és Bróm bará tunk hangos sikoltással 
cuppan t bele a habokba . Szeme»szája viz» 

zel tel t meg, rémül ten kapálódzot t le» 
vegő után, végre fe l ju to t t a viz szinére 
•és amikor maga körül tekintet t , boldog 
megnyugvással pi l lantot ta meg a f e j e fö» 
lött függő vi l lanylámpa nyugodt fényé» 
ben a fürdőszoba fehér falait. 

— Már megint elaludtam a kádban — 
d ö r m ö g t e bosszúsan. 

A z u t á n megborzongva k iugrot t a hi» 
deggé vált vizből, magára kap ta fürdőkö» 
penyét és miközben belebuj t az ágyba, 
e lhatározta , hogy mos t csak azért is 
-Siófokra fog utazni . 

Az első pesti két színházzal rendelkező szín» 
igazgató Miklóssy Gyula volt. 1872. okt. 30»án 
megnyitotta az István»téri színházat, majd a 
Városligetben egy 6000 nézőt magába foglaló 
színkört építtetett, melyet később egy hatal* 
inas szélvihar teljesen elpusztított. 

Az első magyar kamaraénekesnő B. Sándor 
Erzsi, a m. kír. Operaház énekművésznője. 

Az első magyar komikus gidófahri Jancsó 
Pál volt. Sz. 1761., megh. 1845»ben, Kolozsvá» 
rótt A pályán 43 évig működött. 

A* első magvar tragika Kántorné volt. Sz. 
!;>44>en, megh." 1854. febr. 28»án. 

M fronton 
öreg bakák haptákba állnak. 
A mellin mindnek vaskereszt; 
Öreg bakák a császárt várják. 
Az ezred kürtje marsba kezd. 
Almásszürkén a brigadéros, 
A gárda élén boldogan . . . 
..Köszönni jő — fiuk, a császár. 
Derék volt tegnap a roham, 
A doberdói vad roham." 

Öreg bakák haptákba állnak, 
A roham szép volt, annyi szent . . . 
De negyven kis hónapja vérzik. 
A hatvannyolcas regiment. 
A dombtetőn a banda játszik, 
A császár megjöt t . . . Zeng a dal! 
„öreg csontok, az Isten áldjon. 
Tiétek minden diadal. 
Tiétek minden diadal. 

öreg bakák haptákba állnak. 
Ágyuk dörögnek messziről... 
„Kívánjatok akármit tőlem. 
Császári szómra — teljesül! 
Bátran elő, akármi lenne . . . " 
— A gárda arcán büszke láz 
Mokány, kunsági vén fiukkal, 
A császár vígan paroláz, 
A császár vigan paroláz. 

Öreg bakák haptákba állnak, 
A császár kérő szóra v á r . . . 
Fórsriftosan kiáll a sorból, 
Gulyás Kis István Korporál. 
Könnyes szemet titkon letörli, 
A szavát alig hallani . . . 
..Felséges ur — a szóm ne sértse. 
Szeretnék szántani. 
Hat ökröt hajtani . . . 

Szentmiklósi József. 
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rre a kérdésre eddig legrövidebb 
ben az öreg Dumas felelt, aki 
majdnem annyi színdarabot irt, 
mint regényt. Az öreg Dumas 

így oldotta meg a kérdését: az első fe ls 
vonás legyen világos, a második legyen 
érdekes, a harmadik pedig rövid. 

Ez a kis meghatározás főképpen azért 
igaz, mert a legtöbb darabnak csak egy 
igazi felvonása van, a többi csak cafs 
rang vagy töltelék. A rosszul szerkeszs 
tett darabokat már az első felvonásban 
el lehetne igazitani, vagyis be lehetne fes 
jezni, a jól szerkesztett darabokat a má» 
sodik felvonásban s csakis az igen kis 
tünő darabok azok, amelyek igazán csak 
a harmadik felvonásban érnek véget. A 
legtöbb szinpadi szerző olyan, mint a 
szinpadi kofa, kimér két litert, aztán ma» 
rad neki még valami kevés, azt odaadja 
ráadásnak. Ez a ráadás az úgynevezett 
harmadik felvonás s a jó öreg Dumas is 
az ilyen ráadásokra gondolt, amikor azt 
ajánlotta a drámaírók figyelmébe, hogy 
a harmadik felvonás legyen rövid. 

A legtöbb szindarabsirónak az a his 
bája. hogy nagyon is hamar jön ki az 
atoutsval s hamar elárulja a kártyáit. Mis 
helyest azonban a közönség ugyanannyit 
tud, mint a szerző, akkor már nem akar 
tudni többé semmit, akkor már nem kis 
váncsi többé semmire. Régebben a kris 
tika rendszerint azt hibáztatta a magyar 
darabokban, hogy az első felvonás kitüs 
nő s a többi gybnge. Pedig ez csak optis 
kai csalódás. Majdnem minden első fels 
vonás jó, még pedig azért jó, mert aks 
kor a közönség még nem tud semmit, ens 
nélfogva mindent vakon elfogad. Az első 
felvonás után azonban minden egyes 
néző a földszinten igen szigorú és szes 
mes kritikus. Az első felvonásban még 
akárhova nézhet vagy mehet a szerző, 
minden a kezében van, minden az ő 

szándékán múlik, de a második felvonás* 
ban már kezeslába meg van kötve, ak» 
kor már azt kell tálalnia, amit főzött. 

Ennélfogva minden kezdő drámaíró« 
nak, amikor a darabja első felvonását 
irja, egy kis táblácskát kell elhelyeznie 
az asztalán, ezzel a fölirással: Vigyázz, 
törékeny! Az első felvonásban mindent 
óvatosan kell fölemelni vagy letenni, 
alábbtolni vagy kijebbhuzni, mert m i n s 
dennek, amit a szerző az első felvonáss 
ban elkövet, a legsúlyosabb következmés 
nyei vannak. Ha például valaki az első 
felvonásban kétszer trüsszent, akkor a 
második felvonásban már spanyol nát» 
hája kell, hogy legyen, mert különben a 
néző rögtön számon kéri, miért tüsz» 
szentett ez az ur vagy ez a hölgy két« 
szer is az első felvonásban. Mit izgatja 
az embert?! Ha semmi baja, hát ne tüsz= 
szentsen, ne vezesse félre az embert! 

Ha a kezdő drámaírónak az első fe ls 
vonásban valami nagyon érdekes jut az 
eszébe, rögtön tegye bele a másodikba, 
mert egy nagyon érdekes első felvonáss 
nak rendszerint nagy a böjtje. Az első 
felvonás nem az érdekes jelenetek szás 
mára való, hanem főképpen azért van, 
hogy előkészítse a másodikban követs 
kező érdekes jeleneteket. Ebből azon» 
ban nem az következik, hogy az első fels 
vonás unalmas vagy érdektelen legyen, 
sőt ellenkezőleg. Csakhogy a jó első fel» 
vonás érdekessége abban áll, hogy a kös 
zönség azt kérdezi: Mi lesz majd ebből a 
másodikban? A második felvonás érdes 
késségé ellenben abban áll, hogy a közön» 
ség azt kérdezi: Mi lesz most? Mi lesz 
most? 

Az első felvonás olyan, mint mikor va» 
laki hamis váltót ír alá, a második olyan, 
mint mikor a váltó esedékessé válik. Ha 
a váltó már az első felvonásban válik ese* 
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dékessé, akkor a darabnak megroppan a 
gerince. 

Régente négy, sőt ötfelvonásos darabos 
kat irtak s ha a négyfelvonásos darab 
ellen sok kifogás szól is, az ötfelvonásos 
darabok mellett sokat lehetne felhozni. 
Először is, az öt felvonás csak látszólag 
több, mint a három, bizonyos tekintetben 
kevesebb és ez a kevesebb nagyon jelen* 
tékeny valami. Ez pedig ugy értendő, 
hogy ha valaki háromfelvonásos darabot 
ir, hosszú felvonásokat ir, ha ellenben öt 
felvonásból áll a darab, akkor a felvonás 
sok csak nagyon rövidek lelietnek. Men* 
nél rövidebb egy felvonás, annál kevésbé 
fáraszt, mennél hosszabb, annál nehezebb 
érdekessé tenni. Egy felvonás átlagos 
maximuma egy óra, ami megfelel sok év* 
ezredes lélektani tapasztalatnak, s az is* 
kolai tanitás is azért van órákra osztva, 
mert a sok évezredes tapasztalat szerint 
ez az az idő, amely alatt az átlagos em* 
ber még állandóan tud figyelni. Egy órai 
figyelem után már mindenkinek pihenés* 
re van szüksége. De matematikailag is 
bizonyos, hogy sokkal könnyebb a figyel* 
met az első félórában fentartani, mint a 
második félórában. Az ötfelvonásos da*  
rabnak tehát az a nagy előnye van a há* 
romfelvonásossal szemben, hogy csupa 
ilyen első félórával dolgozik, mig a há* 
romfelvonásos daraboknak legalább két 
felvonása második félórákkal is kényte* 
len dolgozni, amikor a figyelem és érdek* 
lődés már sokkal nehezebben tartható 
fenn. De azért bizonyos előnye az egy* 
órás felvonásnak is van, főképpen abban, 
hogy jobban süriti és koncentrálja a ha* 
tást és hogyha az Írónak erős és biztos 
eszközei vannak, mindig nagyobb illúziót 
kelthet a darabjával, ha kevesebbszer bo= 
csáttatja le a függönyt. Mert minden füg*  
gönvlebocsátás egyúttal annyit is jelent, 
hogy a darabiró, akiben egy Svengálinak 
kell lakoznia, elereszti igézete alól a kő? 
zönséget, amelyet le kell igázni és meg 
kell igézni ugy, mint Trilbyt, hogy végül 
odavágódjék. 

Francia irók, akik nagyon ismerik és 
értik a közönséget, legtöbbször három 
felvonást irnak és legtöbb esetben a há* 
rom felvonás közül az első a leghosszabb, 
dacára, hogy mindig az első felvonásban 
történik legkevesebb. A második felvo? 
nás valamivel rövidebb, s a harmadik sok* 
kai rövidebb. A francia szindarab*irók, 
akik semmit ok és cél nélkül nem csinál* 
nak, ezt az eljárásukat azzal magyaráz* 
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zák, hogy akkor beszéljenek a szereplők 
legtöbbet és akkor cselekedjenek legkeve» 
sebbet, amikor a közönség még legfris? 
sebb és legtürelmesebb, vagyis az első 
felvonásban. Minthogy minden közönség« 
nek tiz*tizenöt percre van szüksége, mig 
az utcáról, az üzletből, az életből jövet 
be tudja igazítani magát a színpadi tör* 
ténésekre, ennélfogva a fifikus francia 
színműírók az első felvonás elejét lényeg? 
telen dolgokkal töltik ki, annyival is in? 
kább, mert a párisi közönség is olyan, 
mint a pesti, szeret későn jönni s a már 
ottlevőket zavarni az élvezetükben. A 
francia irók tehát az első felvonásá alatt 
csak kávéskanállal mérik a cselekményt 
s igen szellemes ötleteket röpítenek bele 
a közönségbe s hogy egy plasztikus és ki? 
fejező szóval magyarázzam meg a mód* 
szerüket, az első felvonás a francia írónak 
csakis arra való, hogy minél jobban meg* 
főzze a közönséget a másodikra. És ezért 
olyan hosszúak a francia első felvonások. 

Ha egy francia darabot a vonatokkal 
hasonlítunk össze, akkor a három felvo? 
nást így lehetne jellemezni. Első felvonás: 
vegyesvonai. Második felvonás: személy* 
vonat. Harmadik felvonás: gyorsvonat. E 
szerint lehetséges, sőt így is van rendsze? 
rint, hogy a cselekmnéy a rövidebb má? 
sodik és a még rövidebb harmadik felvo? 
nás alatt nagyobb utat tesz meg, mint a 
jó hosszú első felvonás alatt. 

így csalják meg az ügyes franciák a 
közönséget. Mert amikor mi jó közönség 
vonatra ülünk, eleinte igazán nem is törő? 
dünk azzal, hogy robog*e a vonat, vagy 
pedig csak cammog. Élvezzük a vidéket, 
a jó időt, a fákat az uton, sőt még a táv? 
irópóznákat is élvezzük, mert egész egy? 
szerűen és bolondul örülünk annak, hogy 
vonaton ülünk és utazunk. Tehát az első 
felvonás alatt sohasem vesszük észre, 
hogy lassan jár a vonat. De ha a szerző 
a maga kis vonatját a másodikban sem 
indítja meg sebesebben, akkor már „büz? 
leni kezd valami Dániában" és nincs a 
színpadi bukásnak biztosabb és cóiravez©? 
több módja, mint hogyha a föntebb leirt 
francia sorrendet egyszerűen megfordít* 
juk, amikor is így festene: Első felvonás 
gyorsvonat, második felvonás személyvot 
nat, harmadik felvonás vegyesvonat. Ma? 
gam is tanuja voltam, hogy az ilyen uta* 
zásoknál a közönség egy része a harma* 
dik felvonásban se szó. se beszéd, kez? 
dett leugrálni a vonatról, — vagyis sietve-
hagyta el a nézőteret. 
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Régebben a magyar darabokkal gyaks 
ran esett meg, hogy minden szenüket eb 
használták az első felvonásban, amely 
gyorsvonati sebességgel robogott a siker 
végállomása felé, de félúton innen, vagyis 
már a második felvonás elején kifogyott 
a szén meg a szusz s a darab pöfékelve 
és vergődve, sohasem jutott el — a végs 
állomásra. 

Vannak szerzők, akik — mert hogy 
olyan nagyon szeretik a trükköket — eb 
térnek a Dumas receptjétől s fölcserélik 
a második és a harmadik felvonást. 
Vagyis hosszabb és érdekesebb harmadi* 
kat s rövidebb és gyorsabb másodikat 
irnak. És ámbár mi azt tartjuk, hogy a 
színdarabok olyanok legyenek, mint a 
halak, vagyis a közepük legyen a legjobb: 
ennek a módszernek lehetnek nagy elő* 
nyei, kivált egy esetben: ha az első fel* 
vonás akár a témánál, akár az alakoknál 
fogva szokatlanul érdekes és meölepő. 
Ilyen esetben — minthogy az érdekeset 
és meglepőt ugvsem lehet a végtelenségig 
fokozni — nem minden ravaszség nélkül 
való dolog, ha a szerző a másodikban 
kicsit enged a negyvennyolcból, hogy 
aztán a harmadikban annál szorosabban 
foghassa megint a gyeplőt. De ebben az 
esetben is a szerzők vigyáznak arra, hogy 
három közül két felvonásuk jó és érdekes 
legyen, mert három közül kettővel igen 
könnyen meg lehet nyerni a játszmát, de 
ha a három kártya között csak egy ütő* 
kártya van, akkor még mindig nincs ki= 
zárva a nyerés, — de az is megeshetik, 
hogy a szerző otthagyja a fogát. 

Az első táncművész Móricz János volt, 1879. 
okt. 5*én k*pt» meg az engedélyt a szerep* 
lésre. 

Az első magyar tragikus színész Kócsi Pat* 
kós János volt; az első leghíresebb basszista: 
Vincze József, kinek bámulatosan mély hangja 
volt; az első magyar női színigazgató Budai 
Józsefné Jeszenszky Karolin; az első népszin* 
műénekes id. Lendvay Márton, valamint ő az 
első színész, kinek először állított szobrot há* 
lás utókorr«; és ő volt a magyar színészetnél 
az első, kit díszpolgárnak választottak meg. 
(1844. Nagybán^n.) az első operaprimadonna 
Déryné; az első rendjellel kitüntetett szinész 
Feleky Miklós és a színésznők közül Prielle 
Kornélia ég ő az első nemzeti színházi örökös* 
tag; az első pesti intendáns Vida László az első 
nyugdíjazott izinész Szilágyi Pál volt. Az első 
doktor*szinéae dr. Janovics Jenő, kolozsvári 
színigazgató. 

Vén Pieri*ó 
Elhangzott már a csalogánysző, 
A régi dal, a fülbemászó. 
Lidércként eltűnt álomóra! 
Már hull a hó az álmodóra. 
Vén vagy, Hamlet, tiéd a bánat, 
Rég suttogtál Oféliának, 
Elszállt a mámor és a tánc . . . 
A taps! a cécó! Csókos élet! 
Már vége, vége a zenének, 
Vén vagy, Pierró, mire vársz? 

Hajadra dér hulí£ már, hiába, 
Magányban élsz a nagyvilágba. 
Az emberek, kik ünnepeltek, 
Már régien, régen elfeledtek. 
Szived húnyó tüze nem éget, 
Szépasszony csókja mind elégett, 
Már semmit, semmit sem találsz. 
A frakkod most egy ócska gérokk, 
Szobádban elszáradt babérok, 
Vén vagy, Pierró, mire vársz? 

A parfüm, amely lázba ejtett, 
A sok leány, ki elfelejtett, 
A fényképek, sápadt virágok. 
Szagos szerelmek, budoárok, 
Kivágott báli toalettek, 
Hová repültek, hová lettek? 
Már vége mindnek, télbe jársz! 
Virágot néked már nem adnak, 
Csak akkor majd, ha sírba raknak . . < 

Bródy Lqszló* 
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SZEMÉLYEK: 
A mester — Pártos Gusztáv 
Rendező — Sarkadi Aladár 
•Segéd — Széesi Ferenc 
Művésznő —• Somogyi Nusi 
Kövér hölgy — Simon Marcsa 
Szép asszony —- Geiger Irma 
Egy hölgy — Hajnal Klári 
Egy lány — 
Női kórus 

KÓRUS: 
De csinos e műterem, 
Műterem, műtermem, 
Jaj, a drága mester, hol van ő? 
Hol ő jár, nem fű terem, 
Fű terem, fű terem, 
Gyere édes Angeló elő. 
Mert ha ő fotografál, 
Tografál, tografál, 
Nincsen olyan portré se 
Festve le, festve le, 
Mint az ágyú, ugy trafál, 
Ugy trafál, ugy trafál, 
Angeló, a mesterek mestere. 

RENDEZŐ: 
Csend! Csend! Csitt, csitt, csitt, csitt! 
Disznóság,, hogy ily rémes lárma hallszik, 
Mikor a mester még édesen alszik. 

SZÉP ASSZONY: 
Te édes, cukros, vajh hol alszol? 

SEGÉD (benéz a kulcslyukon): 
Már nem alszik, csak álmot majszol. 

SZÉP ASSZONY: 
Hogy horkol a drága, hogy szendereg, 
Mint anyja keblén a kis gyerek. 

EGY HÖLGY: 
Negyven fokos gyönyörben uszok, 
Miként a lágy zefir, ugy szuszog. 

KÓRUS: 
Óh ingelő ,hintaló, 
Gingelő, gingaló, 
Ébredj nekünk, nagy Angeló. 

RENDEZŐ: 
Most pedig urnő, kasszírnő, dáma, bába, 
Vonuljanak az előszobába. 

SZÉP ASSZONY: 
Ki maga vén Nikolás, 
Hogy itt ugy parancsolász. 

RENDEZŐ: 
Ez ne merdő, s nem mező, 
Én vagyok a rendező. 
Szálldogál a fecske, 
S vissza szokott estve 
Szállani, 
Tessék tehát kettős rendben állani. 
Bődék előtt áll mind, amig megkékül, 
Hogy képzelték nálunk, 
Hogy fotografálunk 
Anélkül? 

SZÉP ASSZONY: 
Pardon, rendező ur, 
Ha szabad kérdenem, — 
A művészetben van némi 
Csekély kis érdemem, — 
Ez az Angeló jól fotografálse, 
És hiven eltalálse? 

SEGÉD: 
Szent Isten, mit kérdezett, 
Szent Isten, mit kérdezett, 
A világ vége elérkezett. 

RENDEZŐ: 
Szállj le Andrássy szobra a lóról, 
Nem hallott semmit az Angelóról! 
Hisz ő italok közt a viszki, 
Mellette kismiska a streliszki, 
Más fotográfus mind nyiszlett, keszlett, 
Mellette pancser a hires goszleth! 
Rózsaszál ő, akin nics egy szúrós tüske, 
Ő direkte a magyar Galydusek Böske. 

SEGÉD (számokat oszt ki): 
Tessék mostan párba állni, 
És odakint csöndben várni. 
Ábrázatját mindenkinek rendbe hozzuk, 
A csúnyába a szépséget bepofozzunk. 

(Kituszkolja a nőket, közzene.) 
RENDEZŐ: 

Nyilik a protekciós ajtó, 
Vájjon ki libeg be rajt ó? 

SEGÉD (kinéz a másik oldalon): 
Jön üzletünk reklámja, 
Hertelendi Ciklámja. 
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RENDEZŐ: 
Nem kell néki nagykövet, 
ő soron kivül is bejöhet. 

A MŰVÉSZNŐ (belép): 
Hogy a fene egye meg a dógát, 
Ez mégse szép! 
Hol a mester, hol ő? 
Hadd tépem ma szerteszét! 
Hát ez kép? Hát ez kép? 
Hát igy nézek ki én? 
Ez nem egy gyönyörű művésznő, 
Ez egy Schwarz Irén. 
Ez az ábra de zsidós, 
Ki csinálta, dillinós. 

RENDEZŐ: 
Indulatba mi sodor, 
Mondd, kicsi édes fitos orr? 

MŰVÉSZNŐ: 
Nézze, a hajam óh! 

RENDEZŐ: 
Mi az óhaja óh? 

MŰVÉSZNŐ: 
Milyen veres! 

KENDEZŐ: 
Hisz ez deres! 

MŰVÉSZNŐ: 
Ki fizeti meg e buta képet? 

RENDEZŐ: 
Az ezredes! 

MŰVÉSZNŐ: 
Ha pofont adok én, esni jól fog? 

RENDEZŐ: 
Nem sniófogl 

KETTEN: 
Elvégre ez Pest, 
És nem SiósSiófok. 

RENDEZŐ: 
Óh megesik a hiba, ' 
Az efele fajta, 
De hiszen menten segíthetünk rajta. 

MŰVÉSZNŐ: 
Addig ülök, addig állok, 
Fekszem, alszom, hajlok, szállok, 
S ha nem marad nálam egy peták, 
Csak ugy nézzek ki, mint Fedák, 
Ambrus, Bánffy, ugy, ugy, ugy. 
RENDEZŐ: Kérem, drága művésznő, csak 

semmi lárma. Majd próbálunk egy pár. uj 
pózt. 

SEGÉD: A művésznő alakja kiválóan als 
kalmas e célra. 

RENDEZŐ: Maga ne szóljon bele a mű« 
vésznő alakjába. Maga hozza ide a masinát 
és állitsa be. (A segéd beállítja a gépet és 
mialatt a művésznő énekel, a rendező pózoi 
kat csináltat vele.) 
MŰVÉSZNŐ: 

Reggelig huzatom a masinát, masinát, 
Ide a két ülőmbe, 
Reggeli«, ha birod, hát csak csináld, *csak 
Mert Hz •.•:*. rrm sülöm be. [csináld, 

Hej, csinálj nekem olyan potyoi'-át, 
Ha rá nézel, a könnyem is petyc ' rád. 
Reggelig huzatom a masina , n asinát, 
Jól kösd fel a tasikád. 
(Próza): Nem jó, egy se jó! Valami mozgá» 

pózt csináljon. Az ilyen már mind volt. 
SEGÉD: 

Nyárra jön az ősz, 
Maga kicsi őz, 
Ne legyen oly bősz. 
Hisz izzik, mint a láva el. 

MŰVÉSZNŐ: 
Hol van a fotográfael? 

SEGÉD: 
Maga kicsi . . . 

RENDEZŐ: ? 
Seit nicht böse, békülj ki már! 
Meglátod, lefotografál. 
Jöjj, repülj vélem gyorsan, ah, 
Gib acht! 

MŰVÉSZNŐ: 
így forogva leszek a képen is? 

RENDEZŐ: 
Gemacht. 

MŰVÉSZNŐ: 
Lehet forogva is? 
RENDEZŐ: A nagy mesternél minden kte 

het! Ő ritmusokat fotografál! ő lélekzeteï 
fotografál! Segéd ur, csinálja meg őnagysá» 
gával a forgási gyakorlatokat. 

SEGÉD: Igenis. 
(Tácduett.) 

SEGÉD és MŰVÉSZNŐ: 
Uram fia, 
E fotografia j 
De sikerül, 
Ha innen kikerül. 
Hogy csodálnak, 
Majd ha igy forogni látnak, 
Boci, 
Pedig ez nem moci, 
Hoci 
A pici édes szád, 
Hici, apici, hogy nem jó a csók. 
Egy pici csók, csók, csók, csók. 
Pici piros puszi! 
Az ajkaid csuda jók. 

RENDEZŐ (kifelé néz): 
Látok ott valakit, 

Az Isten ha lakik 
Az égben, ki ez a nő? (A kövér hölgy belép) 
Jaj, Istók Jancsi! 

MŰVÉSZNŐ: 
Nézd, a szeme kancsi, oly nagyok a mancsi, 
E példány aztán kitűnő. 
Nem lát ilyet Erzsi, 
Vajh ki maga, Tercsi? 
S igaz, hogy maga nőnemő? 

KÖVÉR HÖLGY: 
Kis lány vagyok, kis esztelen, 
A pályámat csak most kezdtem e l . . . 
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MIND: 
S még várnia kell? 
Ha most kezdte csak el, 
Fejezze be is hamar. 

RENDEZŐ: 
És mit óhajt, gyermekem? 

KÖVÉR HÖLGY: 
Fényképészek toronya, 
Kis Angelóm! (Fizet.) 
Három ax száz koronya, 
Kis Agelóm! 
Hogy a száját egyem le, 
Tegyen göl, oszt vegyen le. 
Kis Agelóm! 

RENDEZŐ: 
Palikám, Palikám, kis tehenem, 
Ne izgasd magad, 
Ne törd nyakad. 
Türelem, türelem, 
Mesterünk rögtön itt terem, 
És bumm, lekapl 
Oly gyönyörű leszel, kis Palikám, 
Mint egy csodás pelikán, 
Taligán, atligán jönnek eléd, 
Jaj, de szép vászoncseléd! 
(Próza): Hanem azért mindenesetre élővé« 

telbe vesszük a kis médikét. Segéd ur, irja 
hol lakik őnagysága? 
KÖVÉR HÖLGY: 

Nagydiófa-utca hét, 
Jó atyám ott vala pék, 
Ott dagaszték kenyeret én, 
Nem is oly rég. 

MŰVÉSZNŐ: 
Mért nem lakik a Lipótoknak a mezején? 
Okosabb vón, picikém. 

KÖVÉR HÖLGY: 
Kikérem én magamnak ám. 

MŰVÉSZNŐ: 
Kuss, mert megsértlck, piti amazon! 

KÖVÉR HÖLGY: 
Hallgatni fog. 
Ez mégis sok, 
Elvégre nem vagyunk Rakamazon! 

MŰVÉSZNŐ: 
Bizony nem, kis tehenem. 

KÖVÉR HÖLGY: 
Képét rögtön lekenem. 

FÉRFIAK: 
Nem létezik, nehenem, nehenem, nem, nem! 
RENDEZŐ: Na, na, béküljenek ki. 
MŰVÉSZNŐ: Kérem! 
KÖVÉR HÖLGY: Szervusz! (Megölelik, 

megcsókolják egymást.) Én tulajdonképen 
nem levétetni jöttem magamat, hanem a kész 
képeimért, amit mára méltóztattak Ígérni. 

RENDEZŐ: Akkor tessék sorba állani. 
MŰVÉSZNŐ: Jön a mester! (Zene.) 
SEGÉD: A mester közeledik! 
NŐK (mind be): Ah, a mester! A nagy 

mester! (Közzene.) 

EGY LANY (középen jelenti): Első An» 
geló, fotográfia száz koronás királya! (TrömJ 
bitaszó, a kórus zsebkendőt lobogtat a köze* 
ledö elé.) 
KÓRUS: 

Virágon jár lábad, 
A Nap elsápad, 
Óh mily szerencse, 
Hogy kacag a kis lencse, 
Párja nincs lent, fent se! 

MŰVÉSZNŐ: 
A torkomból nem jön egy hang elő, 
De gyönyörű gyerek ez az Angelő! 
A szeme tűz, a piros ajaka viz, 
Nincs benne egy csipet misz. 
ANGELÓ (az utózene hangjainál némán 

belép, párnán egy pár keztyüt nyújtanak áir 
neki, rendező felhúzza Angeló kezére és egy 
trónusra ülteti őt a gép mellé. Mindenki lea 
borul, csend, csak a zongora játszik.) 

RENDEZŐ: Fel a porból! (Mindenki feh 
áll.) 

SEGÉD: A számokat! 
SZÉP ASSZONY: Tessék, én vagyok az 

egyes! 
MŰVÉSZNŐ: Jé, nekem nincs is számomf 
RENDEZŐ: Nincs is száma? Az akkor 

még az egyesnél is kevesebb, tehát művésznőj. 
Ön az első. 

SZÉP ASSZONY: De k é r e m . . . 
RENDEZŐ: Csend! Itt nincs protekció! 
MŰVÉSZNŐ: Mester, engem kegyeskedjék 

ugy ábrázolni ezúttal, mint „Szűz imája", az 
legjobban megfelel egyéniségemnek. 

ANGELÓ (fáradt mozdulatot tesz). 
RENDEZŐ: Ne molesztálja a mestert, 

Azért vagyunk mi itt ilyen nagy aparátussal, 
hogy a mester mindent készen kapjon. Segéd 
ur, a liliomokat! (Segéd odaadja, rendező & 
művésznő kezébe teszi és pózokat csináltad 
vele.) Fejet o lda l t . . . igy előre . . . lefelé . . _ 
kissé az angol park f e l é . . . nem a hullám« 
vasút irányában, csak ugy rézsut, az elvará« 
zsolt kastély f e l é . . . igy. Ah, ez a mozdulat! 
Itt! Most! Most tegezz! Ah! Mester kész? 

ANGELÓ (a gombra teszi a kezét). 
MŰVÉSZNŐ: 

Nyomd meg a gombot, 
Ihletetten várunk, 
Fotograf ok atyja, 
S nékkünk erős várunk. 

KÖVÉR HÖLGY: 
Nyomd meg a gombot, 
Nyomd a kutyafáját, 
Elszorulni érzem 
Jaj a szivem táját. 

KETTEN: 
Mért csak egy Angeló van a világon? 
RENDEZŐ: Vigyázz! Kész! Tűz! 
ANGELÓ (dobpergés Fiőzepette megnyomja 

a gombot. Nászinduló. Angeló ünnepélyesen 
távozik.) 
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SZÉP ASSZONY: Most én következem. 
RENDEZŐ: Hova gondol, hogy a mester 

•.na még tovább dolgozik? Hiszen teljesen ki 
•van merülve. Holnap folytatjuk. (Nők zugos 
lödva el.) önök, hölgyeim, ketten itt marad« 
nak. A mester most megy a sötét kamrába 
«előhívni. 

KÖVÉR HÖLGY: Az én képem kész? 
RENDEZŐ: Rögtön előhívjuk. (A segéd 

'•előkészíti a vetítést.) 
KÖVÉR HÖLGY: Nos, hát nem jön elő? 
RENDEZŐ: Nem értem, hogy mért nem 

jön elő, pedig én: 
Háromszor is beüzentem, 
Kati, gyere iki! Kati, gyere ki! 

MŰVÉSZNŐ: 
Kati nem jön ki! 

RENDEZŐ: 
Ne félj Kati, 
Egész bátran gurulj ki. 

{A vászonra vetítve megjelenik egy gyönyörű 
sovány nő, a kövér hölgy arcvonásaival.) 
KÖVÉR HÖLGY: Ah, ez én vagyok? Fuj, 

hát én ilyen kövér vagyok, mint ezen a ké« 
;pen? ' 
MŰVÉSZNŐ: 

Ugyan édes komámasszony, 
Hogy lett ilyen sovány asszony? 
Hogy tudott igy megfogyni? 
Ebben a fene melegben, 
Biz én ebbe nem megyek be, 
Ezt nem lehet igy hagyni. 
SEGÉD: Kérem, Ciklámia kisasszonyt, a 

mester várja a sötét kamrába, hogy a moz« 
-dulatokat természet után retusirozza. 

MŰVÉSZNŐ (boldogan): Ah, megyek, me= 
gyek! (El.) 

KÖVÉR HÖLGY: Most ez a személy mért 
ment be? 

SEGÉD: Tisztán és valójában csak azért, 
amit mondottam. 

RENDEZŐ: Technikai felszerelésünk egyik 
legtökéletesebb darabja ez a vászon. Az elő« 
hivott képet itt nyomban nagyban megláthat« 
juk. (A vásznon a művésznő alakja jelenik 
.meg, de fej nélkül.) Ah, mi ez? 

SEGÉD: Hol a feje? 
KÖVÉR HÖLGY: Haha! Nincs feje! De 

azért hasonlít. 
RENDEZŐ: M itörtént? Hol van ennek a 

nőnek a feje? 
MŰVÉSZNŐ (sírva kilép): 

Bementem én a fekete kamrába, 
S elvesztettem, elvesztettem, 
Elvesztettem fejemet hamarjába. 
RENDEZŐ: Ja, vagy ugy, elvesztette a fe* 

Jét most értem. 
MŰVÉSZNŐ: 

A fejemet ne mbánom, 
Hej, csak aztat sajnálom, 
Hogy nem lehet a párom, 

A párom a Gingaló, Angeló, 
Ladiladilom, ladiladilom. 

EGYÜTT: 
Bár a művészkedés 
Némikép mesés, 
Ámde, hogy ha van ész, 
Nem nehéz, nem nehéz. 

(Függöny.) 

intim Pista 
a Béke s zinpadon 

N e m z e t i Park ezer meg ezer 
érdekessége közö t t m indennap 
a Béke^Szinpad arat legnagyobb 
sikert; ez az a hely, ahová leg« 

szivesebben igyekszik a pesti polgár, mer t 
t u d j a biztosan, hogy jól fog mulatni a 
kedves színházban, amelynek a címét ol« 
vásni már magában véve is gyönyörűség: 
Béke-Szinpad. 

A mostani műsor gerincét Harmath 
Imre és Dénes József kedves ope re t t j e 
a Nárcisz a lko t ja és nagy sikere van 
Deutsch Haupt Érieknek, Hegyi Anná« 
nak, a Királyszinház tag jának , Körmendy 
I lonkának, Gallai N á n d o r n a k , de estén« 
kén t versenyeznek velük a magánszá« 
mok : Fekete Pál, Schmidt Erzsi, Radó 
Ter i és Lendvay Lola, egytől«egyig tehet« 
séges és kedves mindegyikük. 

A z u j műsoron fellép egy je lenetben 
Intim Pis ta is, aki immár a második ma« 
gyar sz ínpadon válik élő alakká —• a je« 
lenetet Lukács Gyula ir ta és Intim P is tán 
kivül Gizi és Kató a párbeszéd ismerős 
alakjai . 

Az első szincsz, kinek a nevéről utcát ke« 
reszteltek el: Szerelemhegyi András volt. 1780 
körül Bécsben működött, ahol sok víg estét 
töltött társaival, tiszteletére Bécs egyik utcá« 
jáí családi nevéről: Liebenberger«Gassenak 
nevezték el. 1792sben Budán működött. 

Az első magyar énekessjáték cime: „Pikkó 
hertzeg és Jutka Perzsi", irta: Chudy József. 
Előadták 1793. máj. 6. Budán. 

* * • 

Az első sugó nélkül beszélő szinész orosz« 
fáji Pergő (Petheő) Czelesztin volt, az úttörők 
egyik legkiválóbbja, sz. 1784»ben Hunyadme« 
gyében. Ő volt „az egyetlen a Wandzsa Mihály 
kolozsvári társulatánál, aki az egész darabot 
kívülről tudta. Szerepeit a szabad ég alatt ta« 
nulta, e végből a kolozsvári Hójaerdőnek min« 
dennapos vendége volt. Meghalt 1858. aug. 
4«én. 
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Pesti kávéház 
1918 ban 
I f t a és előadja ttÉK&Fl E Í 5 Z K Ó 

I. 
Pesti kávéház ha látlak, ugy imádlak én, 
Sok portáléd biztatóan integet felém, 
Megfogadtam százszor is már, hogy rád 

[fütyülök, 
De azért mindennap ötször mégis 

[bedűlök. 
Reggel hogyha felkelek, 
Kávéházba bemegyek, 
Haditeát iszom én 
Egy korona nyolcvanér, 
Haditea gyöngyöt ér, 
Alkatrésze fagyökér, 
Fű, mit kertész lekaszál, 
Sárga tányérica szál, 
Hogy jobb legyen, tejjel iszom, 
Igy csak az igazi finom, 
Hej, hej, hej, hadi tej, tej, tej, 
Kispohárba, nagypohárba, 
Nagypohárba, kispohárba, 
Kondenzálva, konadenazálva, 
Konadenazáíva, konadenazálva, 
Kondenzál»va»va»va»va»va! 

II. 
Hogy lecsúszott torkomon a jó hadi ebéd, 
Drága kávéház gyönyörrel lépek én beléd. 
Magam régi békehangulatba ringatom, 
És a feketémet halkan iszogatom, 
Fekete, te drága lé, 
Mondd meg, ó miből vagy, 
Tinta vagy, vagy ázalak, 
Szólj hát, miből gyártanak. 
Fedák krém vagy, vagy korom, 
Hogy ugy karcolsz torkomon,, 
Dohánypótló keverék, 
Átpasszirozott serét, 
S hogy kibírjam feketémet. 
Vaj ja l édesitem én meg, 
Haj , haj, haj, hadi vaj, vaj, vaj! 
Dzsémmel vajjal összemátva, 
Mindakettő kondenzálva, 
Kondenzálva, konadenazálva, 
Konadenazálva, konadenazálva, 
Kondenzál»va»va»va»va»va! 

III. 
Nagyszerű a többi kávéházi élvezet, 
Amit még az éjszakáig végig élvezek, 
Délután a rendes kávé van a programon, 
Kávéház óh meddig kell még nyűgöd 

[hordanom. 
Este is megyek oda, 
Kis imbisz a vocsora, 
Rémes miket lenyelek, 
Hadiszappan szeletek, 
Almacsutka töltelék, i 
Gépalkatrész törmelék, 
Épületfa darabok, 
Pácolt öreg kalapok, 
Egyet vágyom enni derég: 
Az élelmező főnök fejét, 
Hej, hej, hej, hadi fej, fej, fej, 
De az se valódi máma, 
Az is ugy van kondenzálva, 
Kondenzálva, konadenazálva, 
Konadenazálva, konadenazálva, 
Kondenzaliva»va»va»va»va ! 

E l ő f i z e t ő i n k h e z ! 
Kérjük t. előfizetőinket, akiknek elő» 

fizetése e hó végével lejár, b. előfizetései» 
ket — amennyiben lehet — már most 
megújítani szíveskedjenek. Ezáltal kellő 
időt engednek a kiadóhivatali személy» 
zetnek az elkönyvelésre, vonalakba való 
beosztásra stb., szóval az expediálás pon= 
tos és zavartalan kezelését biztosítják 
maguknak. Gimváltozásnál kérjük min» 
dig föltüntetni a régi cimet is, úgyszintén 
a postaszelvényen kérjük föltüntetni a 
beküldött összeg rendeltetését. U j elő» 
előzetőink ha legalább egy negyedévre 
— 10 K — előfizetnek, ajándékba kapják 
a Karácsonyi Molnár» és a Húsvéti Ko» 
sáry»albumot. Kiadóhivatal: VII., Erzsé» 
bet»körut 29. sz. 
m mu ' » , H i * ' • y,* I V * », „ l t ii 

FßĴ ohäs, uivoiaiás,fé-
filKiYS ondwalès fésüléssel együtt K 2 . Manicür. 
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Halló, mi uiság? 
M HÉT H71L07TMI 
Ujváry Károly 

Családi néven Dybisewzky Károly, a 
budapesti Népszínház 30 éven át volt 
kitűnő tagja 1856*ban született Budapes* 
ten. 16 éves korában már a színpadon 
látjuk, az István*téri „Miklóssy Gyula* 
szinház"*ban, a szinház leégése után vi* 
dékre szerződik és megfordul Győr, Sop* 
ron, Pozsony, Komárom, Eger, Pápa és 
Székesfehérvár színpadjain. 1876*ban 
Pécsre hivják meg, 3 év múlva Rákosi 
Jenő a Népszínházhoz szerződteti. Ennek 
érdekes előzménye a következő eset volt. 
Ez időben készült a Népszínház Koródy 
Péter fiatal szinműiró darabjára, a Le* 
gény bolondjára, melynek főszerepére, 
Krunszky Kristófra a Népszínház sze* 
mélyzete között nem volt megfelelő szi* 
nész; erre Koródy Ujváryt ajánlotta, 
mint akit már vidékről ismert, mire Uj* 
yáryt sürgősen leszerződtették. — 1904* 

SZÉP LESZ 
az a r c b ő r e , fiatalos ü d e b á j t köl-
csönöz, m i n d e n a r c t i s z t á t l a n s á g o t , 
szep lő t má j fo l to s , o r r v ö r ö s s ó g e t , 
a n y o m t a l a n u l e l m u l a s z t az • 

Aranyvirág Krém 
P r ó b á t ge ly . . . . 0 - - koron j . 
i \ agy r ége ly . . }0 - k o r o n a / 
H o z z va ló s zappan 5 .80 k o r o n a 
A r a n y v i r á g p ú d e r . 5.— k o r o n a 

E g y e u ü l k a p h a t ó a kéaz i t őnó l : 

GERŐ SÁNDOR gyógyszer-
tárában N A G Y K Ö R Ö S 137 

L Á S Z L Ó A N D O R , Szalmakalapot, nyakken-
BUDftP^ST, dők, cérnakeztyDk, uri di-
IV., Kigyó-utca 5 vatiruk jutányosán. Ai~ 
(Klo'U'l-pâlots) ós jegyiéket 15 fillére» bé-
V., Deák Fei enc-u. 11. lyegért küldünk, oooooo 

ben ülte meg 25 éves n e ;z iházi tagsága 
jubileumát. A Koiu'isdiák lv .tönőr sze« 
repében, mely. ez alk r > il játszott, 
frenetikus hatás, ér' t~ A x'lü'" dő a 
szerepkönyv szerint azt kérdezte tőle, 
hogy: „mióta van itt?" — „instálom épen 
ma 25 éve" — felelte általános derültség 
mellett Ujváry. 

Nagy népszerűségét jellemzi, hogy egy 
alkalommal a Szökött katonádban, midőn 
a kútba kell ugrania, véletlenül a sülyesza 
tőbe esett, mire a másnapi lapokat a rik« 
kancsók „Ujváry a kútba esett" kiáltással 
árusították. A közönség hüledezve kap» 
kodta el a lapokat és jólesőleg konsta« 
tálta, hogy a rikkancsok tréfáltak. — A 
jeles művész kedveltebb szerepei ezek 
voltak: Veréb Jankó (Vereshaju), Brbo* 
lya (Tót leány), Istók (Felhő Klári), Durst 
Icig (Zsidó honvéd), Magloire (ördög 
pilulái), Frosch (Bőregér), Styx Jank6 
(Orfeus), Sanyaró Vendel (Egy görbe 
nap), Táncmester (Bob herceg). — Hosz=> 
szas szenvedés után 1918. jul. 13*án halt 
meg, 62 éves korában. 

(Erödi Jenő.) 

erüni Kozmetikai Intézet szulák • 
eltávolítása véglege ea v i l l a n n y a l . Hámlasztó-
kura, szeplő, szoraölos eltávolítása. .Marian* «zär-
vcsztö, kebel-krém, archámlasztó a 15 K. Tani.-
ványok felvétetnek. Teleron : József 49-51. 
Hoffmann Marian Budapest Mil József-korul 41 

11 

Külföldi parfümöK 
Ajánlok legfinomabb parfümöket dekánként: Cheva-
lier d'Orsay, Quelqae fleurs, Ambra Antique, Batschari, 
Lorigan 10.— K. Rózsa bonadide. Hygiea Cnypro, ihule, 
Yndemeoum, Serenlssima, Kairói mákvirág, Ibolya, Ideal, 
Khasana, Isola bella, Loma, Buvardia, Orgona, Gyöngy-
virág, Akacia, Orchidea parfümöt 6.— K-ért dekánként, 
utánvéttel. — Gyártelep: Hyvarjon & Comp. Egyedöli 
seétktildési hely: Gross Antal kiviteli häza, Buda. 
pesten, Vili. kerület, József-körut 2 3 . szám. 

SZÍNES CREME n i H A A M O D E R N H Ö L G Y -
Iiiiiiiijiiiiiiit'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I j g I J ß J V I L A G A R C K R E M J E 
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Stoll Ttgoston 
Bécsből jött a hir, hogy Stoll Ágoston, 

a bécsi Hofoper főrendezője julius 12*én 
meghalt. 

A kitűnő tenorista magyar származá* 
su volt; Pesten született 1852*ben és itt 
járta iskoláit is. Zenei tanulmányait atys 
jánál végezte és 18 éves korában már a 
brünni színházhoz kapott meghívást, 
ahonnan később elszerződött Prágába, 
majd Grácba és Bécsbe. Nálunk is is« 
mertté tette a nevét. Ugyanis 1872. má* 
jus lósán Borgia Lucretia operában fel? 
lépett a Nemzeti Színházban mint Gen* 
naro, azután 1875. jun. 26*án vendégsze? 
xepelt a Rigolettóban mint Mantua her? 
cege és a Faust címszerepében. Hat év 
után: 1881. május 5*én a Teli Vilmos 
Arnoldjában ismét fellépett. Rövid ideig 
tagja volt a Nemzeti Színháznak. 

25 éves működési jubileumát 1905. oks 
tóberben ülte meg, egy év múlva a spa» 
nyol király az I. osztályú Izabella^rend 
keresztjével tüntette ki; ez év márciusá? 
ban pedig a III. osztályú vaskoronaren« 
det kapta őfelségétől. 

Stoll Ágoston kiváló énekes=családból 
származik, ükapja karmester, atyja hires 
énekmester, nővére ismert énekesnő 
volt. Halálát gyászolja Stoll Károly, a 
Városi Színház főrendezője és Stoll Béla, 
jelenleg hadbavonult színész. 

SZERZŐDTETÉS. Deák Roméit, a gyulai 
színház ismert komikusát, ősztől kezdve Er< 
délyi Miklós nagyváradi szinigazgató tagjai 
sorába szerződtette. 

ÖSZI SZÁNTÁS. 
Uj verskötete jelent most meg Pász* 

tor Árpádnak, bensőséges, meleg lirájá* 
nak legszebb gyűjteménye. A versek nem 
mind ujkeletüek, találunk köztük sok 
hét=nyolc év lőttit is azokból az időkből, 
amikor irójuk mint élesszemű újságíró 
járta a távoli országokat. Tokióban, a 
Hotel Imperial halljában ülve, Budapest» 
hez irt himnuszt Pásztor Árpád és a szí* 
bériai ólombányáknál az jut eszébe, hogy 
a fojtó légben, a bánya mélyén kiásott 
fémből öntik a betűt. A verseskönyv 
minden lapja egysegy nemes költői el» 
mélyedés, amelyből zengő rímekben 

A magyar kabaré tizéues siníöúíája 
összeállították: BALASSA l'.illl» és EMŐD TAilÁS 

A B o n b o n n i è r e 
A N a g v E n d r e - k a b a r é 
A Medss r as jay- -k»Oará 

legszebb dalai A B e l v á r o s i Szlna&z legsicbb dalai 
és darabjai! A z ApoUo- ícabare es darabiall 

i r a 9 K 50 nil. Postaköltség 55 fill. — Megrendel h el5 a 
Brlnházi Elet boltjá iau, Bn lapest, VI ., Erzsébet-kíirat .9 

Il jj^fflillV n ° i kalap üzlete 
I l \ f i l l ff Budapest 
f | i | f . I l i | IV., Régi posta-utca 11. 
it M tál ti 1 (Váci-utca mellett) 

S Z A B Ó 
manlkfir Andrássy 

i L O f - ! - O KOZMfe.II. a«36. Pariíi Nagy 
K a I H O L G Y C O D K A S Z . Amhizzal saemba 

BORDI F. IMRE 
s z ű c s m e s t e r _ jl , _ _ 
s z ä r m ö t f a s t w L , O - U t C S 1 1 

Bel és külföldi bélyegek 
Bèly-egkereskedés, IV. , Semmelweis-utoa /. szám. 

heh taníalp egósa napon át, előnyöd 
le t t l . ! í d rt n y i n é 
Baross-utca 7 e», T.'le ou 

feltételek meJ-
enektaLÄrnö, 

József 69—14. 

1 L L M A N N 
JÓZSEF 
m el fűzők, küfőnle* 
gcsségek műterme 

Telefon 171-83 

VI., N A G Y M E Z Ö - U T C A 23 

m i m TESIílEREK f.\m ,u 'fe'rr. Ï S S 
E h S a : i E H 0 Ü HŐI UflbflP nigHTTEHEH 

ZINPADI RUHÁK 
esfélyl fos ls f fek s ib. elsőd"«. 

Cim a kiadóhivatalban. 
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emelkedik fel Pász to r Á r p á d verselő sti« 
lusmüvésze te . „ ö s z i s zán t á s " a c ime a 
t a r ta lmas , szép kö te tnek , me lynek nyom« 
dai kiállí tása r e m e k b e készül t és Bayros 
M á r k festői c ímlapjáva l egyik legszebb 
dísze mos t a könyvesbo l tok k i raka ta inak . 
A kö t e t ára 7 korona . 

Szer*?rsztői üzenetek 
(E rovatban keszséggel adunk felvilágosítási 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajiokai nem adunk vissza és azok megörzér 

tére nem vállalkozunk.) 
A. Gizi. 1. Az egyik Radnóti József, a másik 

Harsánvi Zsolt. 2. A levelét átadtuk a kiadó» 
hivatalnak. - - R. 23—13—19. J. A. 29 éves, 
nős. Vörösmartyt 61., Király»szinháznál. — 
Médi. 1. 29 éves. 2. Nem színésznő. 3. Igen. 
4. Évek óta. 5. Éves szerződése van. — Ii. J., 
Nagykőrös. Dr. Tokerámó szerepét Hegedűs 
Gyula játszotta. •— N. Magda. 1. 1. 2. Nem 
fog vendégszerepelni. 3. 27 éves. 4. 28 éves, 
nőtlen, rcf. 5. Királysu. 77. — Auróra. 1. 
1895«ben. 2. Rk. 3. A r é n á i t 19. 4. 28. 5. Címe: 
Királysszinház. — Kutató. Pergő Celesztinről 
megemlékezést mi is irtunk tavaly, azonban 

a Kolozsvári Közlöny 1858. és Magyar Pol« 
gár 1883. évében szintén fog találni adatokat. 
— Érdeklődő. Rudolf»tér 1. alatt lakik. — 
Narcissus. A Tátrában. — Szolnoki barna 
lány. 1. Budapesten. 2. 26. 3. Elvált. — Hans. 
1. 1893. máre. 14»én született Nagyszebenben. 
2. Szinészegyesületi iskolát végzett, 1913»ban. 
3. Alkotássu. 7/b. 4. Füleken született, 1888. 
jun. 13=án. 5. Dohány»u. 62. — B. Dusy. H* 
figyelemmel kiséri a Szinházi Élet szerkesztői 
üzeneteit, észrevehette, hogy a példányonkint 
vásárlóknak is szoktunk válaszolni 5 szinházi 
vonatkozású kérdésre. — Aradi Baby. Leg« 
helyesebb, ha kérdésével Rózsahegyi Kálmán 
szinésziskolájához fordul, ahol mindenik kér« 
désére készséggel adnak feleletet. — Dr. Me» 
fisztó. A magyar színészet története 128 éves 
múlttal hir. Az összes nevezetes adatok a 
rovatvezető (Erődi Jenő) tulajdonában van« 
nak, tehát minden ilynemű kérdésekre hiteles, 
adattal a legnagyobb készséggel szolgálha» 
tunk. 

Aranka, Szentlörinc. Életben van. — P. K. 
Legközelebb megjelenik. — E. Lilly. 1. 27 
éves. 2. Kisvárdán született. 3. Református, a 
kolozsvári Nemzeti Színháznál van. 4. Ott 
tartózkodik. — L. Angyalka. 1. Több film«  
darabban fog fellépni. 2. Honvédelmi minisz« 
tériutn. — Árva László. 1. Szeptemberben. 2. 
Ha kosztümös darabokról van szó, akkor 

•jwhiiw 5.23 ft ÉS Ftllli^ az ország îagnaayobbcJÎVRtfcaima-lrjhiisi  
Bud apóst, IV., KororMh*rc«g-utca 14-16. | 

kelaefettí M vegy.ii:>  
tiió vállal « fa. r«U«e«M-
s9r-ii.38.TeJ«fMi16«-38 

Lïszf m József siQcsmesisr 
Ajxnljs saját nHuljibm kisrtít, 4a-

" j , »vi rail f»iM« «]t kéK «»*riit»ar«-rai><t-
^»f lapeí t , 1V. r t t Mlc«un»«all »önswt ak ca Uü 
Vi.cí-atca 44. . >uh»x ojiri jo.io.Mr» e;'ot«<ltataAk. 

arckrémek, poudere':, sr.?p-
pan é» a csodás hati-u 

D*COl)stag« pu'er riz mini a.Ut kaphatók. 
Főraktár : Székely Vilmos Bu<iap«st VIÎI.,  
R3kk Sslíárci-u. 10. Telefon Jói set -5—37. 

Haïs ^ H r »lt*™"t „KI/AüláS" B»<íh 
í S Z f í l i l R i l *» !k«r«»iMy .A«l Int«»'. MtllHMMi ífr* lü! kldAk kl í*!'.'. 

saep Í <J. ársiixwt, tÁMM* M ,̂ 0« 
jtttiayos béri®««». BrtdipMi, Til., Alm A*«y-utca 3 sz 



SZÍNHÁZI ÉLET 47. oldal 

nem. 3. 28.000 korona. 4. Színházi Élet kávé* 
házba. 5. Adler Aranka. — Oktaviánusz. 1. 
25 éves. 2. Ref. 3. Pesten. 4. Nincs színház* 
nil. 5. Nőtlen. — M. ruhája. Kérésének — 
legnagyobb sajnálatunkra — nem tehetünk 
eleget. — Ser jósa. 1. 28 éves. 2. Ref. 3. Film* 
felvételekben fog részt venni. — D. E. Irén. 
1. Nem válik a feleségétől. 2. Mátyásföldön. 
— Sz. Z. J. Férjes asszony. — Pillangó fő* 
hadnagy. R„ B„ izr.; L. J., K. E„ P. J. ke* 
resztények. — P. L. előfizető. Vajda László. 
Az említett címen megtalálja a levél. — /áz* 
min 12. sz. Artista*iskola nincsen Budapesten. 
— R. T., Debrecen. Nem közölhető. — J. L, 
Ungvár. Most nincsen arra terünk. — Érdek* 
lödö. A vállalat engedélye még függőben van. 
Addig nem dől cl. 

Rajongó 19. 1. Nincs férjnél. 2. A Városi 
Színház tagja. — 15 korona. A „Ciklámen" 
színjáték premierje 1915. dec. 18*án volt. — 
Fogas kérdés. Az utolsó német előadást Pes* 
ten 1889. dec. 19*én tartották meg a gyapjú* 
utcai színházban, másnap d. u. 3 órakor az 
épület kigyulladt és a német muzsacsarnok 
kapui örökre bezárultak. A színházat 1869* 
ben építette a Varieté nevü részvénytársaság, 
igazgatója Lesser Szaniszló. A tagok száma 
az utolsó évben 132 volt. A kárt 130 ezer frtra 
becsülték. A nyomor enyhítésére a M. kir. 
Operaház, Nemzeti Szinház, Népszínház és a 

Kolozsvári szinház személyzete előadásokat 
tartott. — Egri hü olvasó. Gárdonyi Gé?a a 
„Bor" cimü népszinmüvén kívül még a kö*> 
vetkező színdarabokkal gazdagította irodals 
munkát: „Karácsonyi álom" (1901), „Annuska"' 
(1902), „Falusi verebek", „Fehér Anna", „A 
fekete nap", „Zendülés a pokolban", „Argys 
rus királyfi", „Zéta", „Shakespeare költözkös 
dése". — Bakfis. 1., 5. A Starnál. 2. 26. 3. 
Rk. 4. Nem. — Rébusz. „A fény árnyal" szi= 
nész szállóige. Eredetét Szigligeti Edének 
1865*ben szinre került tragédiájától veszi. Éra 
telme nem más, mint az a sok intrika, áská^ 
lódás, besúgás, melylyel a színészek lépten* 
nyomon találkoznak a kulisszák \i!ágában. 

Gymnasista. M. J., Rózsa*utca 38/b., Sz. M.^ 
Eszterházysutca 22. 2. Szeptemberben. 3. Ker* 
tész Dezső. — Ily ke. 1. 28 éves. 2. Báró Aczél* 
utca 3. 3. Nőtlen. 4. 26 éves. 5. 29. — Osz= 
kár. 1. Ezentúl csak háromfelvonásos dara." 
bokát szándékszik előadni. 2. Nem 3. Nem. 
4. Nem vált meg. 5. Megmarad. — Művészet. 
1. Legalább négy középiskola ajánlatos. 2. 18 
évet be kell tölteni. 3. Születési, erkölcsi, is* 
kolai bizonyítvány. Szülői beleegyezés. 4. Csu* 
pán magyarul kell tudni. 5. Szeptember elei-
jén. — Katinka. 1. Vidéken van. 2. 36 éves, 
3. B. Kosá'y Emmy, Lábass, Király, Nádor. 
4. Buksiban lépett föl először. 5. Itt, Pesten 
kezdte. — Dr. Sz. V. 1. Nincs határozott 

I I i l fás PM flfwri c l $ » é © z B u d a p e s t , SV., K a p l t n y - u . 3 . 
Qróf Ársíís'áasy-jMté« 

KÉT OROSZLÁN 

blou i '- .«kkel fesse át Wousát, 1 csomag 1 K. 
a „ H & D K Ö Z P O W - b a n Erzsébet-körut 85. 

F Ö Z Ő T E I i R S l I 
Kirtüy-u. 93 Bamt«bb-u. re. 

¥ í s ^ k e i f p é g e t , r i h t 
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Fiesch 
o E.-íéle eredeti, törvényesen védett o 

SMB0F0RM-KENÖCS 
Nem pLs&kft, teljes*!?! szagtalan. PrábaUgely 3 bar., DMf 
tÉK»iy 5 kot. cHodátli udig 5 kor. Bu<fep«tcc kapüaft : 
l'Brök JOwef gyw^fszjitáribaa, KluBy-tUca IS. aaam. 
Vidttur • cím : Br. fflesoh B. KaMoa-aHfaBr-
szwíira, (ïyâr. — „8kab»f»rm*-ví«M<̂ ro iigyjfttC I 

IDSeílaS főzhet Í'AKHOM X 
h»l>«eflo:ral utasitá-

1 t/a U'.íltoz 
C»*MÍ1 *» «•»•>• tj 
fe^tWí vt«rtK-k*«< 3 

1 8 0 O L D A L A S NACY 
:: FOLYÓIRAT :: 

ESZTE Ù 
A MAGYAR IRODALOM 
RKMCKLESfflfALMANACH-
SZÏRÛ K Ö T E T E K B E N 
Főszerkesztő: Hatvany Lajos 
Szerkesztik- Karinthy Kntyes 
és Kosztolányi Dezső. Ära: 
3-50 K. Elólizetés negjed-
évre 10-50 K. A Pesti N«*ló 
előfizetőinek 4 kor. 50 fill. 
Esztendő kiadóhivatala, Buda-
pest, VII., Rákóczt-ut 18. sz. 

Buädßeet, Koronaker-
cega.10. W.Cutoinrtír ELSJVEX 

.nöl divat nogydcwMthftzirm 

Pióküz4*tck: tté.M&zi-
ut32, II. >v4a,M<l(.« 
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cime. 2. A kiadóhivatal utján megrendelhető. 
— Sz. L. Tessék a színházi titkárnál érdek« 
íődni. — Pillangó szerelem. 1. Kardalos. 2. 
1882sben született. 3., 4. Egyelőre Kolozsvárit 
katona, tehát nem üdül. — „Futótpróba". Ez 
alatt az olyan próbát kell érteni, amikor rös 
vidre szabják a próba idejét és csak a fontos 
részeket mondják el, tehát: „átfutnak" a da» 
rabon. Leginkább akkor szokás futópróbát 
tartani, ha valamely főszereplő hirtelen le» 
mondja az előadást, ilyenkor a helyettesének 
a jelenéseit szokták próbálni, rövidre fogva; 
másként: rész, vagy részletes próbának is 
hivják, 'miután csak egyes részeket vesznek át. 
— Előfizető. Tévedésen alapszik a hir, mert 
nines szándékában megválni a Királysszinház* 
tói. — Puskapor. 1. 30—40.000 korona. 2. 
.Mindig nászuton. 3. Fedák Sári fogja játszani 
a darab fő női szerepét. 4. L. B., P. J. róm. 
kath., G. S., B. J. izr. — B.nmádó. A Szin. 
házi Élet boltjában bővebb felvilágosítást 
kaphat. — K. B., Moson. 1. Lipóbkörut 7. sz. 
alatt. 2. Szeptemberben. 3. Tessék az igaz» 
gatósághoz fordulni (Rákóczisut). K. S., Nagy» 
várad. Forduljon dr. Guthi Sománé énektanár» 
nőhöz, aki most a Svábhegyen (1., Loránt»ut 
18.) nyaral. 

Színházi képrejtvény 

ÁTALAKÍTA'S 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

A Színházi Élet 27. számában közölt rejt» 
vény megfejtése: Nyári színkör. Helyesen 
megfejtették 945»en. Hatvany Lili Noé bár» 
kája cimü művét Breuner Andor, Magyar« 
kanizsa, Petőfisu., Pálmay Ilka fényképét Tö« 
rök Géza. Barcsay»utca és a páholyjegyet 
Láng Gyula, István»u. 18. nyerte el. 

KÖLTŐK ÉS IRÓK 
Élet- es jellemrajzot az irodalom körebői. 
— Kiadja a Kisfaludy-Tarsaság — 

Arany János Irta: Szinnyei Ferenc 
Csokonai 1» Ferenczi Zoltán 
Dante 9V Radó Antal 
Goethe n Barabás Ábel 
Homeros M Csengeri János 
Kazinczy Ferenc IJ Váczy János 
Kisfaludy Sándor TI Császár Elemér 
Mikszáth Kálmán » Várdai Béla 
Alfred de Musset H König György 
Petrarca n Katona Lajos 
Tompa Mihály 9» Kéky Lajos 
Baksay Sándor „ Kéky Lajos 

Ära bötetenkint diszes kaitonkötésben 3 borona. — Meg-
rendelhető a tSzinhíizi Élet boltiában, Budapest, VII. ker., 
Erzsébet körút 29 — Postaköltség kötetenkint 45 f i lé r . 

H A J S Z Á L A K A T 
végleg ut>nyom nélklíi villanykezeléssel, arcfoltok szeplő 
és szeraö cs végleges eltávolitasa. aroháralasztó. Patttanás, 
szeplő febéritö krém és púder. Di-zkrét vidéki szétküldés. 
Tanítványom felvétetnek. SÍBSCIBSIOIV B i ő v ^ r e h „Rosalie'* 
kozmetika intézet B u d a p e s t . 1 4 i r á l y - u t c a 58., I . 9 . 

^ Q ¥ á c s O E Z S d U É 
Kalap és uol rulaudivatterme 
Kndupest, IV., Veres i*áliié-ntca 7 

T r a u m J a k a h n é 
M A N I K Ü R . - HÖ LOY F O D R Á S Z 

Budipest, VII., Dohány a. 1. 

NAGY MIHÁLY 
DROGÉRIÁJA, Budapest, V., Váci-ut 4. 

Telefon : 160-96. 

Huppanok, illatszerek, kötszerek, 
háztartási cikkek legolcsóbb be-
Yásirláai forrása. — Kuhafesték 
minden színben kapható. 

GABOR ANDOR 
K Ö N y V E I : 

Ja j , a feleségemI és egyéb jelenetek (ÜJ kiadás) K P.— 
Pesti sirámok. Könyv a Deteg városról . . . K 3.— 
Tat ka rímek IC 2— 
Petur meg a dinnye ós más 30 humor . K 3.50 
Koznk ós egyéb jelenetek K 3.50 
Palika, dzinmtt î felvonásban K 3.— 
Szépasszony. Vígjáték 3 Mvonásban . . K 4.— 
üoliáipapa. Â pénz komédiája 4 felvonásban . K 4.— 
Mancika tdndói I Vidám es szomorú jelenetek . K 4.— 
Doktor Senki. Regény té t kötetben . K 10.60 
A hatalmas vadász és egyéb figurák • . K 5.— 
A Princ. Vígjáték 3 felvonásban . . . K 5.— 
Misrrai: Mirélo. A szerelem óposza 12 énekben . K 5.— 
Harminchárom. (Gábor Andor komoly költeményei) 

kötve K 6.— 

Kaphatók a Színházi Élet boltjában, Budapest, VII., 
Brasébet-körut 29. — Postaköltség kötetenkint 65 fillér 

1/fiBŰ UIKTDR ffsSBR 
termét áthelyezte R Á K Ó C Z Y - U T 5 7 . 
Ondolüo ió , S Z Á M A L Á ( M U N K Á C S Y 
h a j m o s á s , h a j f e s t é s K Á V É H Á Z M E L L Hl '7 ) 

.Ujsigüzem" kOnyrktadó ii nyomda rt. Budapest. 
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HERENDI MANCI, a füttyös primadonna 
Angela fölv 

A SZIHHÄZI ÉLET BOLTJA: ERZSÉBET-KÖRŰT 29. SZ. 



SOMOGYI NUSI, a Zsarden vendége 
An^elo fölv. 

. .Ujsáeüaem" künvvkiadá ét nyomda rt. Budapeit. 


