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AH, KÜLFÖLD! 
Még sötét minden, nem látni voltaképpen semmit. De már valahol pirkad, 

olyan a világ, mint a téli hajnal. Mély sötétség, de érezni, hogy valahogyan reg-
gel lesz. 

A vágy és a fantázia szárnyas lova messze nyargal az élet tényei előtt. Még 
háború van, már a teljes békéről álmodunk: Még zárva vannak a véres határok, 
már nyitva látjuk az expressztvonatok előtt a békés sorompókat. Még ellenség 
a francia meg az angol szerző, már hangosan merjük szeretni valamennyit. Még 
itthon és a nehezen elérhető semleges színpadokon tolonganak a magyar dara-
bok és már ismét ott látjuk a magyar irók nevét a világ minden szinlapján. * 

Ha béke lesz, el sem tudjuk képzelni, milyen áldott gyönyörűségek várnak 
ránk. A világ színházai szabadon tárják ki kapuikat a világ népeinek, költők, mu-
zsikusok és színészek tehetsége szabadon osztja majd kincseit mindenkinek. A 
népek kulturája szabadon virágozva hat egymásra, páratlan magasra tör az egész 
világon szabadon termékenyülő művészi gondolat. 

Ezt csak álmodhatjuk, de vonalait tisztán nem láthatjuk. Hogy milyen szép 
lesz, ahoz a fantáziánkat az segítheti: milyen szép volt. 

Valaha — a rossz álom előtt — utaztunk, örültünk és gyönyörködtünk az 
egész világon. A vonat és a hajó elvitt bennünket New-Yorktól Moszkváig akár-
hova. Álljon itt néhány kedves emlék ezekről a boldog, százszor boldog évek-
ről. És beszéljenek ezek az emlékek arról, hogy milyen boldogok leszünk még egy-
szer. Csak már lennénk! . . . 

Londontól Párisig 
Elmondja: Molnár Ferenc. 

Elutaztam Londonba, hogy megnéz* 
zem „Az ördög" premiérjét az Adelphi 
színházban. Nemcsak azért izgatott a 
bemutató, mert történetesen az én dara« 
bomat játszották, hanem azért is, mert 
ekkor először jutottam egy tőzsgyökeres 
igazi londoni bemutatóhoz. Legalább is 
ezt vártam az elegáns kis Adelphiben. 
Erre az történt, hogy mikor a színpadon 
kiléptem a függöny elé é« lenéztem a A párisi Nagy Opera 



I 
2. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Maurice Maeterlink 

nézőtérre, az egyik páholyban Bárczy 
Istvánt és Heltai Ferencet, a másikban 
Sztankovics tanácsost és Vázsonyi Vil= 
most láttam, a földszinten pedig az ösz* 
szes pesti premier=arcokat, Lázár Miklós* 
tói Szép Ernőig. 

Lemondtam róla, hogy fogalmam le= 
gyen egy hamisítatlan londoni estéről és 
egy szép vasárnapi reggelen elindultam 
Párisba. Doverben hajóra szálltam és 
vártam Calaist. A fedélzeten sétálgatva 
nézegettem a csatornát. 

Egyszer csak hozzám lépett egy koc= 
kás, sportruhás idős ur és megszólított 
tört németséggel: 

— Franz Molnárhoz van szerencsém? 
— Vagyok. 
— örülök. Én viszont Beerbohm Tree 

vagyok. 
A híres, nagy szinész nevét a kellő 

udvariassággal fogadtam. Onnan ismert 
meg, hogy a londoni pályaudvaron látott 
Savagetől elbúcsúzni és megkérdezte Sa-
vaget, ki vagyok. 

— Párisba tart? — kérdeztem tőle. 
— Oda. Ez a rendes vasárnapi hajó* 

túrám. Ahogy ezt a hajót megnézi, ez 
szinházi hajó. Úgyszólván csak színházi 
ember utazik rajta. Londonban vasárnap 
nem játszanak a színházak, a szinházi 
szakma emberei tehát minden héten eU 
mennek Párisba szinházat nézni. Meg* 
nézünk egy előadást délután és egyet 
este. Hétfőn reggel megyünk vissza. 
Lássa, ezek itt a fedélzeten mind szin* 
házi emberek. Ha megengedi, rögtön 
megismertetem valakivel. 

Azzal kipányvázott a fedélzet sokasá» 
gából egy alacsony, kissé Clémenceau» 
hoz hasonló öreg urat. 

— Mr. Napoleon Parker. 
Nyájasan kezeltünk és lementünk szó» 

dás whisky mellett diskurálni. Budapest» 

ről folyt a szó, pesti szinházi életről, tő* 
lem telhetőleg magyaráztam nekik és ők 
nemcsak érdeklődést, hanem helylyel-
közzel némi tájékozottságot is mutattak. 

— Nekem játszották „A bíboros" cimii 
darabomat a Nemzeti Színházban, — 
mondta Parker — gondoltam rá, hogy 
odautazom a premierre, de az ut nagyon 
hosszú. Ismerősöktől aztán kaptam érte* 
sitést a sikerről, a budapesti német la= 
pok kritikáit el is küldték nekem. Az 
egyikben a különben objektív és európai 
hangú kritika igy végződött: „Mindazon» 
által a darab nincs olyan nagyon szejx» 
zációs, hogy a szerzőjét Napoleonnak 
hívják". Erre leültem és levelet irtani 
Budapestre az illető szerkesztőségbe az 
illető kritikusnak. Megírtam neki ezt: 
„Tisztelt uram, köszönöm kedves elisme= 
rését. Ami pedig a keresztnevemet illeti, 
biztosítom önt, hogy ha a keresztelőm» 
kor megkérdeznek, magam is aligha vá» 
lasztottam volna a Napoleon nevet." 

Eddig tart az apró utiemlék, amelyben 
London, Beerbohm, pesti kritikus, Páris, 
Parker és Nemzeti Színház kapcsolódik 
össze. Régen volt. 

Majesty's Szinhiz 
Londonban 

Eleonore Duse Royal Albert Hall, London. A világ legnagyobb 
koncertterme 
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Párisban 
Elmondja: Szomory Dezső. 

Párisban egy csomó négy emeletes bér* 
ház van a szomszédos bérkaszárnyak közé 
betömve, beékelve. Ezek nappal senkinek 
se tűnnek fel, holott a kapufélfához tá-
masztva., deszkára kifeszitett plakátok 
vannak, este azonban ezeken a bérháza* 
kon az összes ablakok — egész ablakso* 
rok kigyulladnak és a tetőről egy féltucat 
villamosgömb világit izzó lila szinben és 
ezek a házak a legérdekesebb színházak 
Párisban. Ilyen a Folies Dramatiques, ilyen 
a Teatre de Capucines, sőt ilyen a Teatre 
de la Porte Saint Martaine, ahol az öreg 
Coquelin a Cyrano de Bergerac*ot kre* 
álta. Aztán van még néhány tucat ilyen 
acotes=szinház, amelyek .mind bérházak 
emeleteibe és részben bérházak udvaraiba 
vannak beépítve. Ilyen a Mothurin és 
ilyen a Grand Guignol. Ezeknek van a 
legfinomabb közönségük, különös és ritka 
emóciókat kereső társaság, amelyik, ha 
kilenc vagy tiz óra tájt jelenik meg e 
színházak páholyaiban, még mindig végig 
élvezhet két=három felvonást, amennyiben 
a műsoron csakis egyfelvonásosok van= 
nak. Fölösleges a Comedie Francais*ról 
és a Nagy Operáról beszélni, mert hiszen 
ezeket mindenki ösmeri. Mindenesetre a 
legérdekesebb színháza Párisnak az volt, 
amelyben két gázgyári munkás kezdte el 

szinházdirektori karrierjét, azzal az egész 
modern francia drámairodalomra ugyszól* 
ván sorsdöntő hatással. A színház egy 
üres festő atelier volt a Marais kerület 
legsötétebb zugában. A két gázgyári mun* 
kás pedig Antoin és Gemier. Van még 
egy szinház Párisban, amilyen voltaképen 
nincs sehol, ez a I.ubue Poe L'ovuere tár* 
sulata, amely az egyik üres színházból 
vándorolt a másik üres színházba, üres 
nézőterek elé. Mert ez a szerencsétlen 
csak Ibsent játszotta. Ennyit tudok Paris 
legnevezetesebb szinházairól. 

Konstantinápolyban 
Elmondja: Heltai Jenő. 

Abban a ritka szerencsében részesül* 
tem konstantinápolyi napjaim alatt, hogy 
nem vendégszereplő bécsi vagy berlini 
operettet láttam ott a színházban, hane n 
igazi török előadást. 

Azaz nem is igazi törököt, a főszinész 
örmény volt. (A török színészet emberei 
általában örmények. A szinésznők pedig 
— akik fátyol nélkül játszanak, pláne ör= 
menyek.) Szóval a perai Petit Chant nevű 
színházról beszélek, amelyben régente 
franciák játszottak, háború óta olykor 
osztrákok és németek, de ezúttal egy ere* 
deti perai társulat vendégszerepelt benne. 

Minden este elmentem ebbe a kedves, 

rmmmmm i 

A PÁRISI NAGYOPERA KERESZTMETSZETE 
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érdekes, mulatságos szinházba. Noha a 
nyelvet nem értettem, mégis kitűnően 
mulattam. Különösen mulattatott a „Nász* 
reddin Hodzsa története" cimü darab. 
Ugyanaz a kedves és kitűnő ember irta, 
aki a főszerepet játszotta is. Pompás szi* 
nész ez, nem annyira a mesterség virtuóz 
eszközeivel hat, mint inkább elragadó 
egyéniségével, ötven felé járó bölcs és 
vidám férfi, egyéniségben talán Újházi« 
hoz hasonlitható. Perában feltűnően nép* 
szerű. 

Naszreddin Hodzsa, a darab főalakja, 
nevelő egy nagy ur házánál. Neveltjei 
rosszul viselkednek és különböző szerelmi 
kalandokba keverednek. Az apa erre meg» 
haragszik és megfenyegeti Naszreddint, 
hogy kidobja. Ö erre keservében elalszik 
és elkezd álmodni. Hátul a színpadon 
megjelenik egy másik kisebb szinpad és 
azon folyik le, amit a jó Hodzsa álmodik. 
A dologban az a nevezetes, hogy Nász* 
reddin ott ül szemben, háttal a közönség* 
nek és álmodja az álmot, de azért az 
álomban maga is szerepel. És az a mulat* 
ságos, hogy a kis színpadon levő alter* 
egója, mikor neveltjeivel és azok hölgyei* 
vei veszekszik, gesztikulál, — erre ő maga 
is, az álmodó, ugyanazokat a gesztusokat 
csinálja álmában. Ez olyan elmés és mu* 
latságos szcenirozása az álomnak, hogy 
melegen ajánlom a szinműirók figyelmébe. 

Én nagyon hálás vagyok ennek a kis 
perai színháznak. Súlyos időben szivemből 
szórakoztam benne. 

A siker jele, ha a közönség az orrát fújja, 
de bukást jelent, ha a publikum köhög. 

Amfiteátrum romjai Veronában 

Bolognában 
Elmondja: Hatvány Lajos. 

Urtica rappresentazione ... Citta moría 
... recita Zacconi, Duse. No, ezt nem en* 
gedem ki. Ezt látni kell. Már benn is ülök 
a színházban. Faépület, amolyan nyári 
szinkör, zűgás*zsongás, izgatott közönség. 
D'Annunzio sokat megvitatott színmüvét 
először látják a bolognaiak. 

Színhely: antik, kiásott város. Főhős: a 
tudós kutató. Zacconi. Neje, vak asz* 
szony, Duse. Ó, hogy dobálódzik a szö*-
veg*aranynyal, ezüsttel, rubinnal, berillel, 
topázzal, kelyhekkel, billikomokkal, am* 
phorákkal, szelencékkel, koronákkal. Mi* 
lyen holt anyag ez a sok kincs a szöveg* 
ben, melyet délután futottam át. S min* 

' den drágakő, ha csillog és minden ékszer, 
ha sugárzik és minden műtárgy, ha csör* 
ren, hogy elevenül meg, ahogy Duse vagy 
Zacconi ideges ujjal megrajzolják a for* 
mát az üres légben. A szöveg ugy kap 
életet, hogy minden szó külön*külön ele* 
vcnül föl. Zacconi brutális, nyers, erős, 
magával ragadó, de némileg közönséges. 
Duse nyugodt, halk, arkangyalian testet* 
len. Nini már nem is látszik, hogy kövér. 
De még az sem, hogy öregszik sze* 
gényke. Ugy érzem, hogy ami a világon 
a legszebb, azt most kapom ajándékul, 
az most folyik előttem. Hogy a mellem 
tágul, hogy érdemes élni. így érzek én. 
De az olaszok nem igy éreznek. Nekik 
nem tetszik a szöveg, melyet a színészek 
játékában szinte egészen el is felejtettem. 

Most egy hasonlat, egy tiráda tetszett. 
Taps. Most meg ez az affektált fordulat, 

Teatro Olimpico, a világ legrégibb színháza 
Vicenzában 
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Paul Bourget Maxim Gorkij Georgette Leblanc Karl Rosner 

M. Luden Guitry M. André Cury M. Georges Feydau M. Marcel Prévost 

ez az erőltetett tiráda nom tetszett. Mire 
fütty, lábdobogás. A színészeknek időn« 
kint egysegy percre szünetelniük kell. S a 
sokszor megismételt lábdobogás miatt 
fogat csikorgató pornak felhője úszik a 
levegőben. Egy hatalmas lábdobogás után 
végre felvonás közben leereszkedik a füg« 
göny. Csend. A függöny fölgördültére a 
játék folyik tovább. Egy perc. Fütty, zaj, 
dobogás. Duse bágyadtan emeli szemét 
az égnek. Fuldokló gesztusával, a drága. 
Függöny. A lámpák kialszanak. És most, 
mint a bibliai csodák korában, mintha 
Duse esengő szemének tekintetére meg* 
mozdulnának még a kövek is, ugy érzem, 
hogy a szinház mozog. Szédület, mi ez? 
Nem álom. Lassan-lassan a szinház teteje 
nyilik, mint mikor nyáron gyöngyöző 
koponyájú ember emelgeti kalapját — 
fönn üres tölcsér képződik. Besüt a hold. 
Külön gépezet ez, melynek célja nem 
egyéb, mint a temperamentumjfölösleg 
okozta porfölösleget a szinházi levegőből 
kisétáltatni a szabad ég alá. 

Most a tető újra bezárul. Légy szárnya 
bent, se künt nem hallatik, az előadás te« 
hát kezdődhetik. Meg is kezdődik. Duse 
beszél. Tiszta patakviz, mely gyöngyök 
fölött fut. Ahitat. Zacconi beszél. Orkán, 
mely erdőben süvit. Puff neki! Valami 

megint nem tetszett, fütty. Függöny. De 
a lámpák nem alszanak ki. D'Annunzio 
lép a függöny elé. Frakkban. Most nem 
is olyan kicsi s jó, hogy olyan jó a 
frakkja, a rivalda előtt elemében van. 
elegáns. Mit fog szólni? A zajos nép a 
költő láttára, hiába tüntet ellene, mégis 
lehalkul. 

— Bolognesi és cari és miei. Nem ké* 
rek pardont, amért olyat irtam, ami sze* 
rencsétlenségemre nem nyerte meg tet* 
szésteket. Fütyüljetek ki, Ítéljetek el. Am 
a signora Duse, Vartista gloriosa, aki most 
körötökben időz, aki. ugy szeret bennete» 
ket, ősi árkádok városának tiszteletre* 
méltó és tudós polgárai, a nagy művész» 
nő, ki ide mindig első édes emlékével jött, 
arra kér benneteket általam, hogy le» 
gyetek csendben és hallgassatok, ha a 
színész beszél. 

Taps, taps. Lelkesedés. Aztán játszanak 
ismét. De aztán, azután; alig tiz perc, újra 
kitör a skandalum. Éjfél felé jár, mire 
vége az előadásnak. A szomszéd diák-
kocsmába sietek vacsorázni. .SzenvedeL 
mes diákok vitatkoznak a darab proble* 
májáról. Sophocles és D'Annunzio neveit 
hallom. A vita még folvik, mikor a nap 
felkél. 
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Berlinben 
Elmondja: Bródy Sándor. 

Nem nagy hangulat van most az iro= 
dalomban a németek iránt és talán kü-
lönösen a magam érdekéből nem is hej 
lyes, hogy Berlint dicsérem. Pedig az 
az igazság, hogy nekünk, magyar írók* 
nak, ott viritott és ott fog virítani a 
jövőben is. 

Soha el nem muló hálával gondolok 
egy berlini premieremre, pedig a darab, 
hogy ez igazmondó időben bevalljam, — 
megbukott. Csakhogy milyen egy bukás 
a Deutsches Theaterben! Fölér tiz siker-
rel más színházban, ö t évig éltem Ber= 
linben a Lehrerinből, amelynek publi* 
kumsikere, szégyen, nem szégyen, nem 
volt. Megkönnyebbülök, hogy ezt végre 
annyi esztendő után őszintén kimondom. 

Pedig Reinhardt rendezte a darabot. 
Legelső német színésznő, Höflich Lucie, 
játszotta a főszerepet. A premier estéjén 
a legnagyobb berlini újság főszerkesztő* 
jének vendége voltam vacsorára. Neki 
roppant tetszett a darab. De a kritikusa 
másnap annak rendje és módja szerint 
levágta. „Ich bin unglücklich" — mondta 
másnap Theodor Wolff és csaknem sirt, 
hogy mint főszerkesztő tehetetlen a kri* 
tikusával szemben. Ugy látszik, ezek a 
durva poroszok deferálnak az alkalmazót* 
taiknak, ha azoknak igazuk van. 

Azonban, amint mondám, nagy sor 
szinre kerülni a Deutsches Theaterben. 
Amikor a premier estéjén kissé elkésve 
útnak indultam, nem frakkban, hanem 
munkakabátban, a színházba, az éjjeli 
asztalkámon öt márkát hagytam, hogy 
legyen valami alapja hazámba való haza* 
térésemnek. Jól kellett beosztani a sums 
mát, mert a Hotel Adlonban egyedül 

Henry Bataille 

5000 márka volt a hátralékos számlám. 
Számítottam, kalkuláltam és kieszeltem, 
hogy a honhazából mely utakon és mi 
módon fogok sürgönyileg szabályos ösz* 
szegeket kérelmezni. Természetes, hogy 
csak előlegekről lehetett szó, mert a mi 
magyar iró*ötletességünk ebben kulminál 
és technika dolgában fölötte van minden 
nemzetbeli kartársunknak. Éreztem, hogy 
a darabnak sikere csak Magyarországon 
lesz, mint ahogy külföldön szinrehozott 
daraboknál szokás. Ott azonban biztos. 
Kár, hogy ezekért a sikerekért semmit 
se lehet venni. Az ember legfeljebb a 
maga és rokonsága hiúságát táplálja vele. 

Tehát nekiindultam a színháznak hitet* 
lenül és visszatértem megbizonyosodva. 
Ellenben a közepesen alul sikerült este 
után tizenötezer márka volt az éjjeli 
asztalkámon. Nem a csuda hozta s nem 
a posta Magyarországról, hanem berlini 
színházak és színházi ágensek bizako* 
dása, hogy következendő darab tetszeni 
fog és kelleni fog. A pénz tehát legális, 

( 

Conan Doyle Jean Richepin Anatole France Suzanne Després 
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sőt becses volt, mert előleg. 
írótársaim, barátaim! Nehogy szakit* 

sunk Berlinnel! Nekünk való, kell ne* 
künk. Jó nekünk. Másnak nosztalgiája 
van Páris és London iránt, én már csak 
e durva külsejü, de finom szivü város 
mellett maradok. Még csak annyit, hogy 
a fantasztikus német summával igyekez* 
tem vissza hazámba, ahol a német valu* 
tát egy estén lehető leggyorsabban át-
cseréltem magyarra a kártya közbenjöt* 
tével. Egy koronába vették be akkor a 
márkát, a krupié, aki egymás után vál* 
totta be az ezreseket, igy számitotta. A 
magyar valutát némileg megjavítottam 
akkor. Csak az vigasztal, hogy egy má* 
sik magyar iró*kartársam szintén igy járt, 
de az ő nevét sohasem fogják megtudni. 

Amit most itt elmondtam, véresen ko* 
moly dolog, pedig tréfának látszik. Azon* 
ban nagyon érdemes volna egészen ko* 
molyan foglalkozni azzal, hogy a meg* 
gyűlt és megerősödött magyar szinmü* 
irás milyen szerepre várhat Berlinben Az 

JOSEF DANEGGER magyar származású 
svájci rendező, akit Beöthy László szer* 

ződtetett az Unió színházaihoz. 

kétségtelen, hogy a háború után mi le* 
szünk Berlin és Németország franciái. El 
ne veszítsük részvétünket és érdeklődé* 
sünket a német faj iránt, amelynek most 
rosszul megy a sora. Megy az még jól is. 
És nekünk is jól fog menni, ha el nem 
fontoskodjuk és hazafiaskodjuk. Csak el 
ne tanácskozzuk! 

Zürichben 
Elmondja: Lengyel Menyhért. 

„A táncosnő" premierje egy vasárnapi 
estén volt a zürichi Stadttheaterben. 
Előző kedden mentem először a szin* 
házhoz. 

Egy kedves borotvált arcú, kék szemű, 
alacsony ur jön hozzám s azt mondja ma* 
gyárul: 

— No, csakhogy itt van, isten hozta. 
Danegger főrendező. 
— Beszélhet egész nyiltan. akár han* 

gosan is, — mondja — ott fenn úgysem 
értenek egy szót sem abból, amit mi egy* 
mással magyarul beszélünk. 

— Hát beszélhetek egész nyiltan? Szép 
kis előadás lesz. Nem tudnak semmit. 
Mindent félrejátszanak és félrebeszélnek. 
Lehetetlen, hogy ez a négy próba alatt 
kijavuljon. Csúnyán meg fogunk bukni. 

— Nagyon jó előadás és nagy si* 
ker lesz — mondja mosolyogva Daneg* 
ger. 

Nézzük a próbát tovább. 
— Ki az a rettenetes, magos, sovány 

fiu, — kérdeztem idegesen — aki Bojdánt 
játssza, hisz' az azt sem tudja, hol lakik 
az isten. És hogy lehet egy ilyen fiatal 
gyereknek adni ezt a szerepet, hiszen ez 
a manager egy sokat élt, tapasztalt, fi* 
nom ember . . . Ez a szerencsétlen kezdő 
szinész teljesen agyon fogja ütni az ala* 
kot. Ki ez? 

— Dieterle, — mondja Danegger nyu* 
godtan — óriási tehetség. 

Hallgatunk. 
— Szóljon, kérem, annak a színésznő* 

nek, hisz' az borzasztó, mit csinál. Illetve 
nem csinál semmit, nem is hallgat a part* 
nerére. 

—- Mert összeveszett vele,— mondja 
Danegger nyugodtan. — Megölnék egy* 
mást egy kanál vizbe. 

— Akkor el kell venni tőle a szerepet, 
hiszen igy okvetlen tönkreteszi a második 
felvonás nagy jelenetét. 
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— Dehogy teszi, — mondja befelé mo* 
solyogva Danegger. — Lassmann kisasz* 
szony még nem tudja, hogy ez milyen jó 
szerep; ha majd rájön, ugy fog dolgozni, 
mint egy gőzgép. Óriási tehetség. 

— Hanem a Kennedi kisasszony, a fő* 
szereplő, az nagyon jó lesz, — mondom. 

— Azzal egy kis baj van, — mondja 
Danegger. De az előadás nagyszerű lesz. 
Hiszen még nem is kezdtük el az igazi 
munkát. Ma kezdek el először dolgozni 
velük. 

És Danegger főrendező felmegy a szin* 
padra és elkezd velük dolgozni. Nyugod* 
tan, csendesen, okosan. Nagyan intelli* 
gens ember s nagyon jó szinész. Ezeket 
a fiatal embereket, kezdő színészeket ugy 
kezeli, mint a jó szobrász az agyagot. S 
egv*kettőre csodálatos dolgokat végeztet 
velük. Másnap, harmadnap látom, hogy a 
Dieterle és a Lassmann kisasszony tény* 
leg óriási tehetségek és Kennedi kisasz* 
szony is nagvon talentumos, de megbiz* 
hatatlan. Egyik nap nagyszerűen játssza 
ugyanazt a jelenetet, amit másnap elejt-
Mindegy. Vasárnapra megvan a premier 
és egy pompás, kerek, jól összehangolt, 
igazán minta*előadás kerül ki a Danegger 
főrendező keze alól. A kis ember nagyot 
nő a szememben. 

Ennek most egy esztendeje. És Beöthy 
László éppen a minap szerződtette ren* 
dezőnek az Unió színházaihoz Daneggert, 
a zürichi magyart. 

A színművésznek mesés alkotása 
Elröppen, elszáll, mint a pillanat. 
Szerepét mégis lelkesedve játssza. 
Pedig emlék csak, ami fenmarad. 
Eltűnik ugv, mint képzelt légkorében 
Hogy dicsősége csak regeként 'éljen. 

Amíg él, addig hát — tapsoljatok! 

Moszkvában 
Elmondja: Szép Ernő. 

Istenem . . . orosz színházak! Moszkvá* 
ban voltam először orosz színházban, a 
Hudozsesztvini Teafr*ban, ez magyarul 
annyit jelent, hogy „Művész*Szinház". 
Ebben a színházban mutatták be legelő* 
ször Maeterlinck „Kék madár"*ját. Ez 
volt a legszebb előadás és nagyon oda* 
voltam egy Cseftov*darabtól, amelynek 
címe: „Cseresznyevirág". Ez egy egysze* 
rü halk dráma. Olybá tűnik az embernek, 
hogy ott nem is játszanak. Élnek. Ebben 
a színházban nem szoktak tapsolni. Ha 
vége van a felvonásnak, nagy csendben 
kisétálnak az emberek a folyosóra disku* 
rálni. Ez egy kicsi színház és olyan tiszta 
fehér, mint valami baptista templom. Kü* 
lönben pedig szenzációsan fiatal ember 
voltam és a balletért őrjöngtem. Az úgy* 
nevezett „Nagy Szinház"*ban egy héten 
ötször ballctet adnak és kétszer operát. 
A balleteknél mindig ott ültem a beh 
éfage*on és szerettem volna ott meghalni. 
Legszebb volt talán a „Bajaderka" (Baja* 
dér) cimü ballet. Gelzer kisasszony volt 
a prima'ballerina, őt nem is ismerik euró* 
pában. (Európát kérem kis e*vel irni, 
mert háború van.) Az a szép szokás van 
a hallétnél, hogy előadás végén virága 
árus lányok jönnek a nézőtérre és csok* 
rokat árulnak. 

A • gavallérok vesznek csokrokat, a 
szinpad elé csődülnek és Gelzer kisasz* 
szony't, aki már alig áll a lábán szegény, 
rajongva és kiabálva, mint egy forrada* 
lomban, úgy dobálják a csokrokkal és ő 
a szivére teszi a kezét és hajlong, amíg 
bírja. Láttam egy bűbájos orosz operát 
„Majszkaja nocs" (Májusi téj) címen a 
Népoperában, Rimszkij—Gorcsakoff irta. 

Hanns Heinz Evers Eve Lavallière Pierre Louys M. Henry Bernstein 
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Láttam még két színházban orosz és eu* 
rópai színdarabokat'. Mind szép volt, 
mert nem értettem, mert oroszul beszél* 
tek s oroszok voltak. 

Különben Moszkva maga a legszebb 
minden színdarabok között. Álom. 

Nizsnij-Novgorodban 
Elmondja: Fenyvessy Emil. 

Minden európai állam fővárosa rendel* 
kezik szinházi kulturával, nem csoda te* 
hát, hogy Moszkvában és Szentpéter* 
várott annyi sok és szép színház és annyi 
sok és nagyszerű színész van. Az orosz 
színészet legelsóranguságát vidéki szin* 
házaik kiválósága jellemzi igazán. Utaz* 
gatásaim közben, pontosan 32 4Yvel e Z í 

előtt láttam színielőadást Omjzkban és 
NizsnijíNovgorodban és amit ott láttam, 
igazán szép és kitűnő volt. Meg kell gon* 
dőlni azt is, hogy például az omszki szin* 
ház megfelelne nálunk sorrendben 
mondjuk, a balassagyarmati színháznak 
és ebben a színházban történt meg ve* 
lem, hogy egy francia darab előadása 
közben felkiáltottam: „Ejnye . . . eső 
lesz és nem hoztam magammal eser* 
nyőt." Ezt a nézőtéren üive mondtam 
félhalkan, — mert a színdarab előadása 
közben szükséges mennydörgést nem a 
színpadon, hanem a nézőtér felett, a csil* 
lár fölött elrejtett mechanizmussal álli* 
tották elő, hogy mennél teljesebb legyen 
az illúzió. Ugyanitt láttam egy „Kamé* 
liás hölgy"*előadást, ahol a zenekar a 
nézők lába alatt a pincében volt elrejtve, 
hogy ne zavarja a színészt munkája köz* 
ben. Láttam Omszkban egy „Iphigenia"* 
előadást is. Gorewa Anna játszotta a fő* 
szerepet, megdöbbentően nagyszerű 
egyéni felfogással. Ugy játszotta meg 
Iphigeniát, mintha egy mai modern asz* 

szony lenne, aki felébred az ezer év előtt; 
Taurisban. Sohasem fogom elfeledni ezt 
az előadást. 

Végül csak még annyit: az orosz szi* 
nészt még az olasz szinésznél is jobbnak 
tartom. Az orosz színész a világ legmü* 
veltebb embere. 

* * * 

Cadizhan 
Elmondja: Hegedűs Gyula. 

A spanyolszinház alapjában véve 
ugyanaz, mint a többi európai. A társa* 
dalmi drámák túlfűtöttek, a nők, a fér* 
fiak könnyen hevülök —• spanyolok, — 
de a jelentkezési formájuk ugyanaz, mint 
a többi eürópai színházaké. A régi jóidők* 
ben, amikor minden nyarat utazással 
töltöttem, — nagyon szerettem Spanyol* 
országot és különösen Cadizt, a nagy 
napfényt, a sok*sok szint és ragyogást, 
ami a kék ég alatt lángol. 

— Utazni csak nyáron utazhattam — 
ilyenkor van szünet a színházban — és a 
nyári Spanyolország telisdetele van ege* 
szen egyéni népünnepélyekkel, amelyek 
sokszinü kerettel szolgálnak az úgyneve* 
zett igazi spanyol „színjátszásának. Ut* 
cai énekesek és énekesnők, kis komédiás 
cs'apatok együtt barangolnak a lampionos 
kertekben és alkalmi színpadokon a tőr* 
rel gyilkoló hidalgó éppúgy megjelenik 
— mint a bohóc, aki lisztes képpel o't* 
romba vicceket mond. Ezek az ünnepélyek 
azok, ahol tulaj donképen megnyilatkozik 
a spanyol nép komédiás hajlama. 

Sajnos, hogy a nagy színművészek miiem* 
lékei nem szállnak át az utókorra, azok mint 
elvetett mag, csak későn termik meg gyümöl* 
csüket s az ifjúságot nagyravágyásra buzdítják. 

Feleky Miklós. 

Wladimir Korolenko Gabrielle d"A nnunzio M. Brieux M. G. A. De Caillavet 
M. Robert de Flers 
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Londonban 
Elmondja: Szirmai Albert. 

í'des bús emlékek maradtak bennem 
vissza Iondoni tartózkodásom idejéből. 

1913 tavaszán egyszerre hárman magya* 
rok voltunk Londonban és vártuk a pre* 
miért: Lengyel Menyhért, akinek Tájfun s 
jára a Haymarketsszinház, Prófétájára 
pedig a His Majesty*Theatre készült, Ja* 
eobi Viktor, aki a „Leányvásár" bemuta* 
tóját várta a Daly's Theatreiben és én, 
aki a „The girl on the film" cimü operet-
tem, a későbbi „Mozikirály" próbáin 
drukkoltam a Gaity*szinházban. Estén* 
ként a Carlton Hotel grill roomjában ta* 
lálkoztunk, ahol nagy szorongva beszél* 
tük meg az eshetőségeket és kölcsönösen 
biztatgattuk egymást. 

Lengyel premierjére került legelőször a 
sor. Londonban a szerző nem jelenik 
meg a színpadon a közönség előtt, ha 
még annyira is tetszik a darab és igy „A 
próféta" írója ott ült velünk a földszin* 
ten. Megjelent a bemutatón egy páholy* 
ban Lloyd George is, aki akkor még csak 
miniszter, de már hires ember volt és 
közutálatnak örvendett egész Albionban. 
Hihetetlenül népszerűtlen volt ez az ügy* 
vedből miniszterré lett zseniális stréber, 
aki Anglia egész berendezését felfor* 
gatta. Utcai énekesek az ő maszkjában 
komédiáztak és a varietékben nem volt 
revü, amelyben elő ne fordult volna 
Lloyd George kifigurázása. Ugyanazé a 
Lloyd Georgé, aki ma bálványa egész 
Angliának. 

Hogy tetszett*e Lloyd Georgenak „A 
próféta", azt nem tudom, de tény az, 
hogy a darab nagyon hűvös fogadtatásra 
talált és nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Sir Beerboom Tree, az az* 
óta elhunyt hires angol szinész, akiről 
egyébként nemrégen kiderült, hogy tren* 
cséni származású zsidó volt és eredetileg 
Rierbaum*nak hivták, csapnivalóan rosz* 
szul játszott és megbuktatta a darabot. 
Közben az a szerencsétlenség ért, hogy 
gyomorrontás következtében ott a szin* 
házban olyan rosszul lettem, hogy kény* 
telen voltam hazamenni hotelembe és 
Lengyel talán még ma sem hiszi el, hogy 
nem az ő darabjától s az előadástól let* 
tem rosszul. 

Nevezetes és ma különösen érdekes 
epizódja londoni tartózkodásömnak az is, 
hogy amikor a próbák már javában foly* 

tak, a Gaity igazgatójánál reklamáltam a 
statisztákat, mint az előadás elengedhe-
tetlen kellékeit. „Honnan szereznek majd 
statisztákat?" — kérdeztem. „Ó, az semm ' 
— felelte az igazgató és máris kiadta a 
rendeletet a stage menager*nek (aféle 
rendező), aki nyugodtan a telefonhoz 
ment és kitelefonált — egy kaszárnyába. 
A másnapi próbán felvonultak a statisz* 
ták, harmincnegyven festői egyenruhába 
öltözött, pompás alakú skót legény egy 
őrmester vezetése alatt. A rendező az őr* 
mesternek adta meg az utasitásait, az az* 
után katonai vezényszavakkal osztotta ki 
mindegyiknek a szerepét. Nagyszerűen 
dolgoztak, az előadáson tüneményesen 
feszült rajtuk a frakk és fejenként mind* 
össze egy shillinget kaptak. Ebből a ko* 
médiázó katonaságból fejlesztette a mai 
hatalmas .angol hadsereget ugyanaz a 
Lloyd George, akit öt évvel ezelőtt még 
csúfolt és kifütyült a londoni nép. 

Nekünk, magyar szerzőknek, nagy 
veszteségünk George Edwardes, a hires 
angol szinházi vállalkozó, aki a háború 
első éveiben halt meg. Sokszor járt Buda* 
pesten is és nagyon szerette, becsülte a 
magyarokat. „Ti magyarok fogjátok meg* 
hóditani a világot" — mondta gyakran. 
A magyar név nála passepartout volt, a 
magyar ember mindig érvényesült nála. 
A Gaity*Theatreben magyar karmester 
működött, a szegény Wanda Gusztáv, aki 
mint internált halt meg néhány évvel ez* 
előtt Londonban. A háború első idejében 
megmenekült az internáltság elől, Lloyd 
George volt a protektora és még az ud* 
var előtt is rendezhetett hangversenye* 
ket. Később azonban megszigorították az 
ellenséges idegenek ellenőrzését, Wandát 
is internálták és a Christallpalaceba ke* 
rült. Ernest Mayer londoni szinházi ügy* 
nök közvetítésével számos levelét és üze* 
netét kaptam meg Svájcon át és további* 
tottam családjához, 1916 őszén azonban 
szomorúan értesültem Mayertől, hogy 
Wanda a rossz táplálkozás miatt fellépett 
gyomorbaj és ennek helytelen kezelése 
következtében meghalt. 

Londoni tartózkodásom egész ideje 
alatt és azóta is tapasztaltam, hogy Ang-
liában nagy jóindulat nyilvánul meg a 
magyarok iránt és'meggyőződésem, hogy 
háború után leghamarabb ez fog rétabli* 
rozódni. Az, hogy „J am hungarian" 
tünő ajánlólevél a londoni szinházi világ* 
ban, ahol bizonyára épp oly türelmetle* 
nül várják azt az időt, hogy a magyar 
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szerzők szinre kerülhessenek, mint mi. 
A háború alatt francia operettekkel kel* 
lett beérniök a londoniaknak, de nemrég 
olvastam a „Sporting and Dramatic 
News" egyik számát, amelyben ilyen 
francia operettről szólva azt mondja a 
kritikus, hogy azért korántsem olyan 
kedves, kellemes a zenéje, mint azoknak 
a keletről importált operetteknek, amelye» 
ket háború előtt játszottak a londoni 
színházakban. 

Magam is tanuja voltam, amikor Doh* 
nányi máról*holnapra egyszerre híres 
művésszé lett Londonban. Biztos a hitem, 
hogy a magyar szerzők és magyar művé* 
szek Számára London a háború után is* 
mét a forró sikerek hazája lesz. 

*4* 

Velencében 
Elmondja: Hajó Sándor. 

Régesrégen, mikor először voltam Ve* 
lencében, elmentem színházba. A kedves 
kis Malibran*szinházba mentem lassú és 
kellemes gondolán. Este volt, Velence 
volt, gyönyörű volt. 

A színházban Goldoni darabját játszót* 
ták, „A fogadósné" ciműt. Erre az egy 
szinházi tényre emlékszem az egész szin* 
házi estéből. „La locandiera", — az olasz 
cím betűit még ma is látom, ami a szín* 
lapon volt. 

De amint beléptem a nézőtérre, Gol* 
doni nem sok hasznomat vette többé. 
Szomjasan bámultam a jelenlevőket. Olasz 
ember aligha akadt egy is. Ellenbén ans 
golok, amerikaiak és más milliárdosok 
ültek páholyban, földszinten, mindenütt. 
Frakk, estélyi ruha, ékszerek, párfőm. 
Ragyogott minden, nemzetközi volt, gaz* 
dag és érdekes. 

Egy páholyban egy angol admirális ült. 

Gyönyörű egyenruhája elegánsan feszült 
rajta. Nagyszerű borotvált arc, egy szép 
öregúr kitűnő arca. És mellette a leánya! 
Csodaszép lány volt, a legszebb Gibson* 
girl a világon. Leírhatatlan, miiven szép 
volt. 

Én bizony az eg<;sz Goldoni*darabból 
csak az admirális lányára emlékszem. *** 

Bukarestben 
Elmondja: Kéri Pál. 

Tizenötben volt. Európa már javában 
háborúskodott, Románia még nem ugrott 
bele. Békés, de izgatott ország volt, az 
árdrágítók pénze példátlan, fülledt luxust 
teremtett. 

Elmentem a bukaresti Nemzeti Szin* 
házba. A főrendező jóbarátom (a minap 
Svájcból írt egy lapot), kitűnő színész, 
sőt igen kitűnő költő, elmondta egy da* 
rabját, az nagyon tehetséges volt. A fele* 
sége valaha Carmen Sylva udvarhölgye 
volt, aztán mint művészi hajlamú előkelő 
hölgy a színi pályára lépett. 

Játszott abban az előadásban is, ame* 
lyet én láttam. Egy Shakespeare=darabot 
játszottak és meg kell vallani, hogy a 
társaság igen tisztességes színvonalon álló 
előadást produkált. Maga a színház va* 
lami középlény a Krisztinavárosi Szinkör 
és a Magyar Színház között, de díszletei 
csinosak és nem takarékosak. Diamandi 
úr, az igazgató, a volt pétervári román 
követ öccse, jól érti a mesterségét. 

De az előadásnál jobban érdekelt a 
nézőtér. Théâtre paré színezete volt. 
Bukarestnek van egy előkelő közönsége, 
amely a szerencsétlen, nyomorult és pisz^ 
kos köznép felett átmenet nélkül áll igen 
magosan. Ez a csekély számú előkelő tár* 
saság a legjobb fajta emberpéldányokat 

F.rmete Novelli Charles (M. Brasseur) 
Mme Raymond 

Edmund Rostand Bernard Shaw 
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irtalmazza. Az elegánciájuk már rasta* 
|uoére*szerü, a hölgyek már délben ki* 
[ágott toalettet vesznek, a férfiak meg* 
ökkentően elegánsak. A színházban az 
lképzelhető legjobb társaságot láttam 
mberanyagban. Aki idegen volt, az dip* 
Dmata, aki otthoni volt, az kifogástala* 
iuI előkelő. % 

A kis szinház nézőtéri társasága a leg* 
obb. De mindig csak ugyanaz a társaság 
ár színházba. Egv kis sziget a balkáni 
engerben. 

* Ht * 

Csikágóban 
ilmondja: Anthes György. 

Amerika a szertelenségek hazája. Kül* 
sőségekben óriási méretekkel dolgoznak 
az amerikai szinházak, hogy csak egy pél* 
dá't mondjak: a csikágói opera tizenöt* 
ezer ember befogadására épült, zenekará* 
ban kétszázötven ember ül, szólistáinak, 
karszemélyzetének, színpadi munkásai* 
nak, technikai alkalmazottainak száma 
egész kis hadsereg, fis ez a hatalmas pa* 
lota, melyben öt dollár a legolcsóbb hely. 
minden nap megtelik, nem annyira a mű* 
vészetkedvelés, mint inkább divat miatt. 
Mert Amerikában, — ahol a világ leghi* 
resebb művészei lépnek a közönség elé 
— nem értik a művészetet. A pompás 
páholysorokban megjelennek a disz*nők 
(sok millió értékű ékszer*kirakat estén* 
ként a páholysor) — az urak „full dress"* 
ben (frakkban) foglalják el helyüket a 
földszint zsöllyéiben, — de nem nézik 
végig az előadást. Csak épen beugranak 
egy*egy áriára; már Carusonak kell éne* 
kelni, ha végignéznek egy*két felvonást. 
Az előadás alatt folyton járnak*kclnek a 
nézőtéren az emberek, az utolsó felvo* 
násban pedig üres nézőtérnek játszik a 
világ leghiresebb művésze is. 

Európában ezért megsértődne a tized* 
rangú operaénekes is, de Amerikában 
ilyesmivel senki sem törődik, oda a mű* 
vészek nem művészi sikert aratni men* 
nek, hanem — mint a direktoroknak — 
nekik is üzlet az egész és csak arra vi* 
gyáznak, mennél több pénzt keressenek, 
fis ez a vágyuk teljesül, mert olyan óriási 
gázsit kapnak, amilyenről Európában ál* 
modni sem mernek az énekesek. 

Egy példával illusztrálhatom, hogyan 
kezelik Amerikában a művészetet. Egy 
s'taggione tagja voltam, melynél az egyik 
szombaton Newyorkban játsztam „Az 
istenek alkonvá"*t. Előadás után csoma* 

golt a társaság. Csikágóba utaztunk, 
hogy hatodnapra ott játsszuk el a „Parsi* 
fal"*t. A főszerepet Burriánnak osztotta 
ki az igazgató, de a vonaton vettük észre 
csak, hogy Burrián New*Yorkban ma* 
radt. A direktor kétségbe volt esve, Bur* 
rián elmaradása tizennyolcezer dollár 
veszteség! . . . Ilyen összegről nem mond 
le egy amerikai üzletember; fölkért en* 
gem, énekeljem Csikágóban a Parsifalt. 
Úgyis öt napot töltünk a vonaton, tanul* 
jam be ott a szerepemet, a hatodik napon 
már fölléphetek tizenötezer ember előtt. 
Európában ilyesmire nem vállalkoznék, 
de Amerikában, ott nincsen lehetetlen* 
ség, még színházi téren sem. ö t nap alatt 
megtanultam szerepemet és a hatodik na* 
pon a csikágói operaházban elénekeltem 
a Parsifalt. 

Sikerem volt, nagy sikerem, a stag* 
gione igazgatója megkeresett százezer ko* 
rónát, a yankeek tőlem is meghallgattak 
egy*két áriát, az első és második felvo» 
násban ember=ember hátán szorongott a 
páholyokban és zsöllyék között, az utolsó 
felvonásban egyetlen lélek sem volt a né* 
zőtéren, de azért én leénekeltem a szere* 
pemet az üres padsoroknak, és mit mond* 
jak még a magyar közönségnek, ebből az 
esetből már úgyis tudják: ez Amerika. 

Kairóban 
Elmondja: Ódry Árpád. 

Ezelőtt öt évvel voltam Kairóban. Mi* 
után hosszabb időt töltöttem ott, volt 
alkalmam a kairói művészeti élettel kö* 
zelebbről megismerkedni. 

A város legnevezetesebb szinháza az 
operaház. Rendszerint hat hétig tart a 
szezon és a klasszikus operák épp úgy 
állandóan műsoron vannak, mint a mo* 
dernek. A társulat nivója gyengébb a mi 
operánkénál. Egy színházi előadás néző* 
tere Kairóban mindig érdekesebb, mint a 
szinpad. Urak és hölgyek a világ legkű* 
lönbözőbb országaiból estélyi toalettben 
a legnagyobb luxust fejtik ki. Az opera* 
ház épülete maga is nevezetesség, még 
Izmael basa építtette évszázadokkal ez* 
előtt és a monumentális épület ma épp 
oly hibátlan, mint akkor volt. 

A városban azonkívül a szezon alatt 
staggione*társulatok is vendégszerepel* 
nek. Divatos prózai darabokat adnak elő 
francia nyelven. A«szinházi élet Kairó* 
ban nincs annyira kifejlődve, mint a mi 
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Ermete Zacconi Gabrielle Réjane 

kontinensünkön, ott inkább a hotelbeli 
táncesték divatosak. 

Az előkelő publikum esténként a szál* 
lók nagy fényűzéssel berendezett halljá* 
ban gyűl össze és rendszerint a késő éj* 
szakába nyúlik a szórakozásuk. Most há* 
borúban az ottani élet is valószinüleg 
csendesebb és szürkébb lett, de hogy bö* 
kében milyen tarka szinpompáju volt 
Kairó, arról csak annak lehet fogalma, 
aki, mint én, hosszabb ideig ott tartózko* 
dotí a gyönyörű Egyptomban. 

Kínában é s Japánban 
Elmondja: Pásztor Árpád. 

uzsonnái, vacsorázik, a földszintről a 
.emeletre, szolgák forró vizbe mártott tö 
rűlközőke't dobálnak, hogy az embere 
tisztálkodjanak, mindenki a földön üldö 
gél, vagy guggol és a páholyok alacsony 
falu kis skatulyák. Amikor ott jártam 
nekem egy széket hoztak valahonnan, é 
nagyobb szenzáció voltam a szinházbar 
mint maga a darab. 

A japán szinház egészen más. Az euró 
pai szinpad és színműírás értelmében i 
sokkal közelebb van hozzánk, művészi é 
fejlett. A darabokban erős drámai cse 
lekmény lüktet, emberi és erkölcsi mély 
ség van és csodálatos némajátékkal gyÖ 
nyörködtetik a közönséget. A gesztus 
nak, a mozdulatnak sokkal nagyobb sze 
repe van a japán színpadon, mint az eure 
paiban, a kézmozdulatok nagy lelki mej; 
rázkódtatásokat fejeznek ki, úgy, hog 
a japán szinészetet szinte 'tökéletesebi 
nek merem mondani az európai színé 
szetnél. Japántól vettük a forgó szinpt 
dot. Reinhardt tőlük csente el a Sumi 
runban a virágos ösvényt, mert a japá 
színpadnak nemcsak jobbra, balra és hál 
ra van kijárója, mint az eu'rópainak, ha 
nem a nézőtéren keresztül is és egy*eg; 
távozó szereplő a nézőtéren keresztül ha 
lad el és onnan int bucsut és terem 
mély és nagy hangulatot. Igen érdekes ê 
megkapó óhajtás. 

Férfiak játsszák a női szerepeket is, 
csalódásig hiven és megrázón. Nem lehe 
tetlen, hogy a béke közelebb hozza Eure 
pához a japán színpadot és színházai 
amelyről ilyen röviden alig lehet elege 
mondani. 

Shakespearetszinház 
Sratfordban . 

Ha jól értem a kérdést, a kinai és ja* 
pán színházról kell nyilatkoznom. 

Vagy arról, hogy a magyar színpadi 
élet, szini irodalom az eljövendő béke 
idején hogyan kapcsolódnék a japán, 
vagy kínai szinházba? 

A világháború alatt a japán színját-
szás legnagyobb sikerét érte el, mert 
megszerezte Japánnak mindazt, amiről a 
távol kelet legnagyobb színjátszói — a 
diplomaták —• valaha is álmodtak. 

De ez külpolitika, — a Szinházi Élet 
pedig a béke és a béke színházai érdek* 
lik. 

Nem hiszem, hogy a kinai színházzal 
akármilyen közösségbe is kerülhetünk. 
Egészen más ez, mint minden, amit szín* 
háznak ismerünk. A közönség, egy része 
a színpadon ül, a színpadon van a zene* 
kar is, gyerekesen csillogó díszletek, 
selymek, tükrök, próza alig van, min= 
denki magas, nekünk szinte elviselhetett 
len fejhangon énekel, szellemek és iste* 
nek szerepelnek a darabokban, . és egy* 
egy szinházi előadás délután négy órától 
úgy éjfélig tart. Közben a közönség 

Küzdés a szinész élete, küzdés a színész hí 
lála; még a halál is méltánytalan hozzá, mei 
nemcsak az életét, hanem a 
alakjait is elrabolja. Máhdoky Béla. 
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Finnországban 
Elmondja: Cserna Andor. 

Béke • utazás. Ez a két fogalom tár* 
sul bennem mostanában igen gyakran és 
mikor a közeli megváltás eshetőségeire 
gondolok, előrajzanak emlékeimből rég 
iem látott, de még egyszer ez életben 
jjra látni áhitott vidékek, városok, em* 
berek. Távoli országok, melyeknek hatá* 
•ait egy mesebeli világ valószinütlensé* 
geibe tolta el a négy éve tartó iíftonyat 
is ez országoknak, tájaknak egy-egy jel* 
legzetes darabkája, melynek képét cso* 
dálatos tisztaságban vetiti fel a rég el* 
szunnyadt tudat alól a béke és utazás le* 
hetőségének gondolatára nekiszáguldó 
emlékezés. A római Fórum szent kövei, 
a nápolyi öböl fölé bomló ég kékje, egy 
csillagos est a Como taván, a holdvilá* 
gos éjben fehérlő stockholmi királyi pa* 
lota, a Newsky Prospekt nyüzsgő ele* 
vensége és az első helsingforsi est. ame* 
Íven életemben először ismerkedtem meg 
a kávéházi záróra azóta hej, mennyire 
megszokott intézményével. 

Szép Finnország, ahogyan ők nevezik: 
Szuómi, szelidlelkü fiai azóta, lám, kiviv* 
rák már nemzeti függetlefiségüket, amit 
akkoriban még csak titkon áhitottak; a 
cári hatalom, melyet a sasos cimerek és 
a kozákok bundás süvegjei jelképeztek, 
eltűnt és megszületett a finnek szabad* 
sága. A nyelvészek vitatkozásainál sok* 
kai erősebben fűzte hozzánk, azt hiszem, 
rokonérzéssel a finneket a nemzeti füg* 
getlenség közös, legalább részükről kö* 
zösnek vélt vágya. Itt, minálunk vajmi 
keveset törődtek a finnekkel, közelebbit 
csak az a néhány nyelvész tudott róluk. 
(Szinnyei József,. Vikár Béla, Bán Aladár) 
akik nem elégelték meg a tudományos 
nyelvi kapcsolat teóriáit, hanem gyakor* 
latilag is foglalkoztak velük. 

Engem a zene vitt a finnek közé. Ti* 
zenegv esztendővel ezelőtt a kultuszmi* 

A helsingsforsi Nemzeti Színház 

niszterium megbízásából Rékai Nándor 
társaságában utaztam Helsingforsba, 
hogy ott a modern magyar zeneművé* 
szetet ismertessük és szimfonikus hang* 
versenyeket rendezzünk. Tétován száll* 
tunk ki a vonatból, mely a tengerparti 
Oboból, a finnek egykori fővárosából vitt 
bennünket Helsingforsba. Az idegennél 
is idegenebbül éreztük magunkat, két 
nagy vállalkozásra elszánt magyar, ami* 
kor egyszerre felénk csendült az első ba* 
ráti. nem, testvéri szó — magyarul. Egy* 
szerre otthon voltunk és nem éreztük 
többé idegeneknek magunkat ottlétünk 
egész hosszú ideje alatt. Magyar vers 
köszöntött bennünket az egyetemi diák* 
ság ünnepén, magyar szónoklatok száll* 
tak felénk a magyar muzsikusok küldőt* 
teinek tiszteletére rendezett banketten 
és magyar szövege vplt a menükártya* 
nak, mely az asztalokat díszítette. 

Este pedig a Suomenn Kansallisteatteri 
(Finn . Nemzeti Színház) előadására vol* 
tunk hivatalosak. És otthon éreztük ma= 
gunkat itt is. Mikor odaértünk már, folyt 
a játék a színpadon, melyen magyar pa* 
rasztházat ábrázoló díszlet között egy 
sokráncu szoknyába, piros kordován* 
csizmába bujt pruszjikos menyecske 
Blaha Lujza nótáit dalolta. Kicsit sánti* 
tott a ritmus, kissé lágy volt a nóta pat* 
togása, de mégis csak Török Zsófi állt 
a helsingforsi szinház színpadán. „Punai* 
n<*n laukku" volt a darab cime, de oda* 
tették a szinlapra zárjelben a magyar ci* 
met is: „A piros bugyéllaris" és nem fe* 
ledkeztek meg a szerző nevéről sem, 
mondván hibátlanul: „Kirjoittanut Csép* 

• reghy Ferenc." 
Finnül már akkor sem tudtam és igy 

nem sokat értettem az előadásból, de 
mondhatom, kitűnő volt. Egy bájos szőke 
finn szinésznő. Niska Eszter játszotta 
Blaháné híres szerepét és nagyon hálás 
volt érte, mikor előadás után zongora* 
szó mellett megmutattuk neki, hogyan 
kell helyesen ritmizálni a magyar nótát. 
Az előadás alatt váltig igyekeztem felfe* 
dezni bizonyítékot a finn*magyar nyelv* 
rokonság mellett, de hiába. Szünetben 
azonban kitörő örömmel álltam meg a 
folyósón egy ajtó előtt, melyre nagy be* 
tűkkel rá volt pingálva: Ajtói. „Végre 
egy rokon*szó!" — gondoltam magam* 
ban, csak azt nem értettem, miért kell itt 
ráirni egy ajtóra, hogy ajtó. Finn bará* 
taim világosítottak fel azután, hogy az 
„ajtói" finnül „páholy'Vt jelent. Ez volt 
utolsó próbálkozásom a finn*magyar ösz* 
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szehasonlitó nyelvészet terén. 
Meg kell jegyeznem, „A piros bugyel* 

láris"*t nem a magyar vendégek tiszte* 
letére adta elő a helsingforsi Nemzeti 
Szinház. Akkoriban állandó műsordarab* 
ja volt ez a népszínmű, amelynek magyar 
nótáit ugy éneklik a finn hotelszobalá* 
nyok, mint nálunk a bécsi operettkerin* 
gőket a magyarok. Egészen megható, 
mennyire becsültek bennünket odafönn, 
az ezer tavak országában. Mihalovich. 
f lubay, Dohnányi, Buttykay, . Kálmán 
Imre (akkor még szimfonikus), Weiner 
Leó müveit, melyeket Rékai dirigált az 
ottani filharmonikusok élén, határtalan 
lelkesedéssel fogadták és a legtöbbjének 
kótaanyagát megszerezték, hogy máskor 
is előadhassák őket. Elutazásunk előtt 
pedig felkeresett a Kansallisteatteri igaz* 
gatója és megkért, próbáljam megsze* 
rezni számára a „János vitéz" előadási 
jogát. Hallotta, hogy a darabnak nagy 
sikere van ittíion és minthogy Petőfi 
verses regényét az egész finn intelligen* 
cia ismeri, nagyon szeretné eljátszatni. 
A kis Ester Niska lett volna Kukorica 
Jancsi. Hazatérve, szóltam is Kacsoh 
Pongrácnak, aki azonban olyan súlyos 
feltételeket szabott, hogy a szegény fin* 
nek nem bocsátkozhattak bele további 
tárgyalásokba. Kénytelenek voltak, to* 
vábbra is megmaradni Csepreghv mel* 
lett. 

Játszottak»e azóta más magyar dara* 
bot a helsingforsi színházban, nem tu* 
dorn. De az bizonyos, hogy háború után, 
ha majd ismét megnyílik a szabad ut a 
nemzetek kölcsönös érintkezésére, ke* 
resni kell a barátkozást a derék finnek* 
kel és fokozottabb mértékben kell igye* 
keznűnk viszonzással megszolgálni azt a 
sok kedves szeretetet, amit a múltban 
egészen érdemtelenül pazaroltak ránk. A 

magyar irodalomnak, művészetnek egy 
egészen kiaknázatlan, szűz terület áll 
rendelkezésére odafönn, messze északon, 
tárt karok és nyilt szivek várják a „test* 
vér*nemzet" szellemi közeledését. Ma* 
gyar írók, muzsikusok! Gondoljatok 
Szuomi népére, ha majd már mi is elér* 
tűk azt, amiben ő már megelőzött be»* 
nünket. 

* * * 

A skandináv szinházak 
Elmondja: Drégely Gábor. 

A skandináv szinházak a háborúban 
még tán fokozottabb mértékben kultivál* 
ták a magyar színpadi szerzőket, mint az-
előtt és így bátran lehet következtetni, 
hogy mire újra béke lesz, — bármily han* 
gulatváltozáson is menjenek keresztül a 
népek, a svéd. norvég és dán szinházak 
megmaradnak jóbarátainknak. A 3 skan* 
dináv állam színházi életében Stockholm 
foglalja el a vezető szerepet. A legtöbb 
darab innen indul ki hódító útjára — a 
svéd Beöthy László, Ranft Álbert, 
Svenska Teaternjéből, mely szinházon kí= 
vül Ranftnak még két színháza van Stock* 
hóimban a Vasa Teatbrn és a Djurgard 
Teatern — ez utóbbi nyári szinház. Ezen* 
kívül van Stockholmnak még egy nagv 
operettszínháza, az Oscarteatern, és há* 
rom kisebb színháza, az Intima*, a Blan* 
che* és a Södrateatern. 

A skandináv népek egyéniségében nem 
igen fedezhető fel rokonvonás a miénk-
kel és mégis sem az angol, sem a francia 
darabok nem kerülnek oly gyorsan ki 
ezekbe az államokba, mint a mi darab* 
jaink — és a szemfüles skandináv szin* 
házi ügynökök már úgy várják egy neve* 
sebb magyar szinpadi irók premiérjét, 
mint a messiást. Molnár Ferenc. Bíró La* 

Puna inen laukku 
("A. p i r o s fcmyy é l I u r i s . ) 

4-näytt)k6inen Unkarilainen karma imiiytelrnä, lnuJnineen ja tanssineei». KirjoKíanut Cseprvghy Ferenc. 

Tf.riik Miháily, kyliM.nomari 
ifisófi, brimai Tarmfjiisa . . . » . . . 
Wendôr Julis, leski Menez», hauen tyttiSrensü CJillag Pál, husaari-aliupßeeri  Husaarien ratiumostari Peták Játloe, vanha \ *oros Dani. rmon j hiwaari-horpraali 

Csepreghv : „Piros bugyelláris" *ának finn szinlapja 

H e nk Hot: 
. Aleks. Haufcío. i Pennaß Mnki,-kytán notario íisakki Latóu. . Ester Niska. Jlájas Muki, pehtori Aapo Pihíájamiiki . Kir.̂ ti Suonio. Kosza Gyurka, talônpoika Iivari Kaihuf »inen'. iJtlini Tähtiiie». Leveles Misi. postiraies. Teppo Jtaikan. . Evert Suonio. Jaska i / . Oskari Salo Panni [ Törtik Miháílyi. palvelukne». . . . . /Olga Havn. íEro>J Falck. Kati } lAino Wasa*tt»»Híii. 
• »Ytju Somersakni. Mostalais Kata Mimtni Labfceooja 
PalveKjoita, taKinpoikia. husanrid, mustalaisia jo poli isi a. 
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jos. Lengyel Menyhért nevét ugy ismerik 
odakünn, mint Budapesten és a skandi* 
náv lapokban a Nationaltidende, Politik 
ken, Aftenposten, Kobenhavn és Orebla* 
det cikkeiben, ha magyar szerzőről van 
szó, — ha nem is értjük őket szószerint, 
léptensnyomon találkozunk ilyen szavak* 
kai, hogy: begeistret Publikum, poetiske 
Handling fik Publikums varmeste Mod* 
tagelse, kraftig Bifald, og applausen. 

Christianiának a National Teatreten 
kívül, melyben egykor Ibsen premiérjeit 
tartották, egy nagy színháza van a Cen> 
tral Teatret, melyben úgy operettet, mint 
prózai műveket játszanak, azonkívül egy 
kisebb drámai színháza, a Det Norske 
Teatret. Kopenhágának van két nagy ope* 
rettszinháza, a Casinó Teatret és a Scala 
Teatret, és egy drámai színháza, a Folke* 
teatret. Jelentékeny színházi városok 
•Skandináviában Göteborg, Bergen Trond* 
bjem. Hamarosan fel sem lehet sorolni 
mindama magyar darabokat, amelyek 
megjárták Skandináviát, — de ha könyv* 
táramból a Scandinaviske Scener egy pél* 
dányát kihúzom, szeretettel csügg tekin* 
tetem magyar darabok svéd, dán és nor* 
vég szinlapjain és visszagondolok arra, 
hogy tíz évvel ezelőtt milyen nagy izga* 
lommal és csodálattal lestük egy*egy ma* 
gyar darab pályafutását, — amikor az 
első külföldi állomáson, Bécsben, még a 
bécsi sajtó féltékenykedésével és rossz* 
hiszemüségévcl kellett szembeszállnunk ... 
Most már csak az itthonit kell legyőz^ 
nünk, a többi megy magától . . . 

De lássuk csak azokat a skandináv 
szinlapokat: Folketeatret Kopenhága Mol* 
nár Csárdás (Farsang), Kopenhága Csar* 
dasfyrstinden, Stockholm Csardasfurstin* 
nan, Magnus Mischka, Stockholm Svenska 
Teatern Frőkens man. Christiania Central 
Teatret Frakenens mand (Kisasszony 
férje). Az ördög, A testőr, A doktor úr, 
a Szibill és Tatárjárás, A szerencse fia 
szinlapjai mind 100=as szeriákban fordul* 

:tf?í ßXy 

M. Henry Kistemackers Paul Bourget 

nak elő ezekben a lapokban és van egy 
magyar darab, melynek legelső premiérje 
itt látott napvilágot, borús Christianiá* 
ban, ez Vajda Ernő Fata morganája, 
mintegy meghazudtolva Vörösmarty Szó-
zatjának gyönyörű sorait, hogy „A nagy 
világon e kivül nincsen számodra hely." 

Béke szezon 
Béke! . . . Elvonulnak a harcterekről a 

talpig fegyverbe öltözött kemény katonák, 
elhallgat a nehéz ágyuk bömbölő szava, 
megszűnik a sok véres erőszakoskodás 
és helyébe lép a barátságos eszmecsere, 
halottak hekatombáin kezet fog a meg* 
vadult és ötödfél év dühödt őrjöngésében 
kifáradt világ, 

Elfoglalják palotáikat a nagykövetek, 
állomáshelyeiket a diplomaták, megin* 
dúlnak a vonatok a rég nem látott tájak 
felé, elviszik a mi termékeinket és cse* 
rébe érte elhozzák a régen nélkülözött ér* 
tékeket, a test és szellem üdítésére szol* 
gáló termékeket. 

Ruhát, cipőt, élelmet, ércet, szenet ka* 
punk majd a ma még ellenséges világtól, 
de a testi szükségleteken felül, megindul 
a békekötés után a szellemi értékekben 
is «a csere, a magyar irodalom száműzött 
termékei újra piacot 'találnak a nyugati 
kulturállamokban és a pesti színházak 
műsorára újra visszakerülnek a francia, 
angol, olasz, amerikai darabok, szóhoz 
jutnak a modern világirodalomnak a 
magyar színpadról olyan régen száműzött 
jelesei. 

Ma még ellenségszámba mennek ezek 
az emberek, de mégis egészen bizonyos, 
türelmetlenül várja a magyar közönség-
szinpadi megnyilatkozásukat, és amint a 
politikában fölharsant már az „el Német* 
országtól" jelszava, ugy irodalmi téren 
is ántánt*barátok leszünk a béke eljöven* 
dő napjaiban! 

A német irodalom termékei nem kelle* 
nek, — soha nem is kellettek nekünk! 
Csak kényszer hatása alatt próbálkoztak 
német darabokkal színházaink, de a kö= 
zönség még a háború alatt is számos ta* 
nujelé't adta ellenszenvének: nem tudott 
megbarátkozni a német szinpadi szerzők 
darabjaival. Ez pedig nem frázis, nem is 
a közhangulat hatása alatt irtam le ezt a 
mondatot: tessék visszagondolni az ötöd* 
fél háborús év szinházi eseménveire. — 
ki tud fölmutatni csak fikarcnyi sikert, 
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német irodalmi műhelyből eredőt?! . . . 
Ezzel szemben — azt hiszem — még 

minden szinházba járó emlékezik a forró 
sikerekre, mit francia, angol, olasz és 
amerikai szerzők műveinek köszönhettek 
a szinházdirektorok; — Flers és Caillavet 
pompásan fölépített bohózatait, Bern* 
stein, Bataille izgatóan érdekes drámáit, 
Pierre Wolff, Pierre Weber párisiasan 
vidám, groteszk vígjátékait, Paul Claudel, 
Emile Fabre, Pierre Frondaie mesteri kéz* 
zel színpadra vitt társadalmi problémáit, 
az amerikai Knoblauch Faunját, az angol 
Sidney Jones fülbemászó operettjeit és 
Scarborough szociális tárgyú komédiáit, 
az olasz Puccini halhatatlan operáit ki 
felejtheti el? 

ÉS mindezek a mesterei a modern szín-
padnak, évek óta számkivetve a magyar 
múzsa otthonaiból, a magyar közönség 
róluk a háború miatt úgyszólván tudó* 

mást sem szerezhetett. 
Talán kiapadt a gazdag forrás, elnémul* 

tak a külföldi szerzők mesélő ajkai, meg* 

haltak, vagy letették értékes tollúkat?... 
Nem! Élnek és dolgoznak a magyar 

színpadról száműzött emberek (kivéve 
Caillavetst, kinek dolgos kezéből a hábo* 
ru második esztendejében örökre kihullt 
a toll és helyébe a Flers*féle művész* 
céjfbe Etienne Rey került) csak a magyar 
közönség számára mentek halott*számba, 
rpert közöttünk volt az égbenyúló fal, 
mit a háború emelt és amely most om» 
ladozik Babylon égbeugró tornyáéhoz ha* 
sonlatos dörgő robajjal, hogy a romok 
fölött átroboghasson a béke diadalsze* 
kere. 

Nem haltak meg, csak a háború bör* 
tönébe zárva várják a föltámadást, mely* 
hez napróUnapra közeledünk. Egy hónap, 
vagy legföljebb kettő és felénk nyújtják 
kezüket és vele a bőségszarut, melyből 
csak úgy potyognak a jobbnál*jobb da* 
rabok . . . 

A magyar szinházi ügynökségek már 
lázasan készítik elő a pesti színházak 
béke*műsorait, Marton Sándor, Bárd, a 

Külföldi filmstarok: 1. Robert Warvick. 2. P. ' Menichelli. 3. John Hines. 4. Clara 
Kimbal Joung. 5. Alice Brady. 6. Vivian Martin. 
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Szinészegyesület és Márton Miksa szin* 
házi ügynöksége előveszik a háború kitö* 
résekor fiókjaikban rekedt — ma még el* 
lenséges szerzők — darabjait és a legrö* 
videbb időn belül megindul az örvende* 
tes nagy áradás, előkerül a tőr másik 
fele: sutba kerülnek a német darabok és 
helyükbe ántán't*portéka kerül! . . . 

Értesülésem szerint a pesti színházak* 
ban a következő ántánt*szerzők darabjai 
kerülnek szinre a békekötés után: 

A Flers és Caillavet*eég műhelyéből 
(melynek Caillavet halála óta Etienne 
Rey lett egyik beltagja) talán még eb* 
ben a szini évadban bemutatóra kerül a 
Vigszinházban a „Belle aventure" eimíí 
darab, mely Heltai Jenőtől, a fordítótól, 
a „Legszebb kaland" cimet kapta. A da* 
rab tartalma ma még titok, csak azt árul* 
hatom el: nem bohózat, hanem finom vig* 
játék, fehér darab és Varsányinak bril* 
liáns szerepet ad. Az uj Flers*darab kva* 
litásának legjobb bizonyítéka, hogy a 
bécsi Burgtheater is elfogadta már. 

A híres francia társas cégnek ezenkívül 
még hat darabját kötötte le a Vígszínház, 
— de a háború alaft .nem írtak ujabb da* 
rabot, a Belle aventuret is még 1914*ben 
mutatták be egyik párisi színpadon. 

Bernstein, aki a Szinészegyesület ügy* 
nökségénél hat darabra van lekötve, a 
a háború alatt egy darabot irt, melynek 
,,Tisztitó*tüz" a címe. Az előadás joga a 
Vígszínházé, de nem valószinü, hogy 
szinre is kerül, mert az izgató dráma hát* 
tere —• háborús, ami békében nem lesz 
jó ajánlólevél! . . . 

Bataille a háború alatt egy erősen há* 
borús izü, agi'tatórikus darabot irt, melyet 
a Comédie Française mutatott be három 
év előtt és amely régi, még háború előtti 
szerződés alapján a Nemzeti Színházé 
lenne, ha Ambrus igazgató előadatná. 
Mert háborús tárgya miatt szinre ez sem 
kerül. 

Pierre Wolf a háború alatt nem irt uj 
darabot. 

Pierre Weber irt egy bohózatot, mely* 
nek magyar cime: „Csak az igazságot" 
lesz. Szövegkönyve — Svájcon át •— már 
útban van és a napokban Budapestre ér* 
kezik. 

Különben nem ez lesz az első kézirat, 
mely a háborúban Párisból hozzánk ér* 
kezik. Sacha Guitry híres francia színész 
és drámaíró uj darabja, mely 1918. feb* 
ruár 9*én került szinre a párisi Vaudeville* 
színházban, már Budapesten van. A da* 
rab cime „Deburan" és valószínűleg a 

Vígszínház mutatja be. Sacha Guitry nem 
ismeretlen a magyar közönség előtt: 
„Berg op Zoom" cimü darabját még a 
háború előtt élvezhette a Vigszinházban. 

Pierre Frondaie, az „Asszony és bábu" 
egyik szerzője is irt uj darabot. A címe 
Afrodité, szintén Pierre Louys egy regé* 
nyéből és talán még ebben a szezonban 
a Magyar Szinház adja elő. 

Paul Claudel L'annonce faite á Marie 
cimü darabját a Nemzeti Szinház kö* 
töt'te le. 

Ugyancsak a Nemzeti Szinházban ke* 
rül majd szinre Emile Fabre: „Un grand 
bourgeois" cimü szatirikus társadalmi 
szinjátéka. 

Az amerikai Bayard Veiller „Within 
the Law" cimü darabját a Magyar Szin* 
ház mutatja be „A törvény keretén be* 
lül" cimmel. 

Knoblauchnak egy darabját a Vigszin* 
ház kötötte le. 

Sidney Jones, a Gésák világhírű szer-
zőjének uj darabját (The girl from Utah) 
„Az utahi lány" cimen mutatja be majd 
a Király*szinház. Ennek a darabnak kü* 
lönös érdekessége, hogy Marton Géza 
már kétszázszor dirigáltai — Londonban. 

Egy másik angol operettnek, melyet 
szintén a Király*szinházban tapsolhat a 
magyar közönség „Get quick rich Wal* 
lingford" (Az iparlovag) a cime, viszont 
egy semlçges szerző darabját, a spanyol 
Quinteró „Vidám emberek" cimü komé* 
diáját már a háború alatt szerezte meg 
a Vigszinház. Az angol Scarborough „The 
luse" (Az örvény) cimü darabja a Magyar 
Szinház műsorára kerül. 

Hoschna „The tree Twins" cimü ame* 
rikai operettjét a Királv*szinház mu* 
tátja be. 

Puccini „Fecskék" cimü vigoperáját pe* 
dig a Városi Szinház kötötte le. 

Paul Gavault francia írónak „Ma tante 
d' Honfleur" cimü vígjátékát Adorján 
Andor fordította le a Nemzeti Szinház 
megbízásából, viszont 

Ambrus Zoltán „A halász" cimü no* 
vellájából „Le pécheur et le marin" cím* 
mel színjátékot irt Delaquis francia iró. 
Ezt a darabot a Comédie Française fo* 
gadta el és talán a háború alatt már 
szinre is került. 

A ma még ellenséges szerzők darabjai-
ból" ilyen hatalmas készlet áll máris a 
színházigazgatók és a magyar közönség 
rendelkezésére. Ebből mindenki kiszá* 
mithatja, mit várhatunk a kultur*nyugats 
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tói, ha majd a békekötés után — ántánt* 
barátok leszünk! 

* 

De a színházak mögött a mozi sem ma* 
radhat el. A mozi egy par excellence 
nemzetközi produktivitással biró műipar 
és ezért egészen természetes, mihelyt vé* 
ge a háborúnak, a magyar filmipar kép* 
viselői örömmel nyúlnak majd a ma még 
ellenséges államok filmtermeléséhez, an* 
nál is inkább, mert köztudomásu, hjOgy 
az olasz és amerikai filmek a legjobbak, 
legtehetségesebbek a nemzetközi piacon. 

Ezt minden félelem nélkül megtehetik 
a magyar filmesek, mert a magyar films 
gyártás oly mértékben fejlődött a há* 
ború alatt, hogy a külföld versenyétől 
nem kell tartania és a békeidők moziprog* 
rammjaiban is tekintélyes részt fog ma* 
gának — teljes joggal — követelhetni, 
annál is inkább, mert a háború után a 
magyar filmgyártás majd birtokába jut* 
hat mindazon technikai újításoknak, 
amivel a nagyobb filmkulturáju olaszok 
és amerikaiak már ma rendelkeznek. 
Minthogy pedig invenció és művészi ké* 
pesség dolgában a magyar filmipar ver* 
senyképes, nem kell aggódni a magyar 
filmgyártás jövője és külföldön való ér* 
vényesitése miatt. 

A külföldi filmgyárak a háború alatt 
nagy és értékes dolgot produkáltak. Mun* 

kájukról Svájcon és a skandináv államo« 
kon át szerezhetünk pontos értesü* 
lést. Megbízható jelentések szerint a he* 
gemónia ebben az iparban ma már meg* 
dönthetetlenül az amerikai gyárak ke* 
zébe került és egészen bizonyos, hogy 
— uj színészekkel — a mi fantáziánkat 
messze túlszárnyaló, soha nem sejtett 
méretű filmattrakciók készültek a háború 
utolsó éveiben a tengerentúli gyárak* 
ban. 

Ezeknek a grandiózus filmalkotások* 
nak azonban legnagyobb része ránk, ma* 
gyarokra nézve örökre elveszet, mert^ a 
tengerentúli, nagyszerű filmek jelentős 
része háborús propaganda céljára készült. 
Ezeknek a filmeknek aktualitása termé* 
szetesen a béke megkötésének pillanatá* 
ban megszűnik, sőt talán már ma sem ér* 
dekes — még Amerikában sem — a há* 
borús uszítás; történjék szóban, vagy 
képben, az! 

De különben sem számíthatunk arra, 
hogy a háború alatt készült összes kül* 
földi filmek nálunk piacra találjanak és 
hogy minden, ötöd*hatodrendü külföldi 
filmtermék Magyarországon érvényesülni 
fog. A film ugyanis — nemcsak a darab 
témájában, hanem főként a női toalettek* 
ben — a divatot is megrögzíti és egyene* 
sen komikus hatást keltene ma egy 1914. 
évben készült film bemutatása, ahol a nők 

ISA Y . V I G N A PADEREWSKY 
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a már divatmúlt szük szoknyákban ját* 
szanak! 

A magyar filmgyárak és vállalatok — 
számításba véve a fönt elmondottakat — 
természetesen már megtették a békére 
való átmenethez szükséges előkészülete* 
ket. Egyrészt mind magasabb nivóra 
igyekeznek emelni a hazai filmeket, más* 
részt versengve igyekeznek azon, hogy 
közönségük számára mennél előbb be* 
hozhassák a ma még ellenséges államok 
filmtermékeinek legjavát. 

Értesülésünk szerint Zürichben és Ko« 
penhágában már nagy készletek vannak 
fölhalmozva a Magyarország területére 
szánt amerikai és olasz filmpéldányokból, 
amelyeket a legrövidebb idő alatt behoz* 
nak filmvállalkozóink, — mihelyt meg« 
lesz a szállítási lehetőség. 

A behozatallal szemben viszont a 
magyar filmgyárak érvényesülése a há* 
ború után nem merül ki a régen megszo* 
kott sablonos Ígérgetésben és csillogó, de 
tartalmatlan kijelentésekben, mert a bé* 
kekötés után a gyártott filmek értékesí* 
tésének lehetősége legalább is inegötszö* 
rösödik és ha ugyanilyen arányban emel* 
kedni fog a filmgyárak áldozatkészsége, 
akkor a magyar filmesek is odatérdelhet* 
nek az imádkozó emberek közé, az ő aj* 
kukról is elsuhanhat a fohász: jöjjön el 
a te országod, megváltó békesség! . . . 

Kozma Nándor. 

Békeszezón a muzsikában 
Ha ántánt*barátok leszünk . . . akkor 

tudjuk meg igazán, milyen hazugságra 
épitették a németek művészi életüket. 

Berlin: zeneváros! —• kürtölték a néme* 
tek a világba szerteszét, égig magaszta!* 
ták a „német'' művészetet és sárba ta* 
posták, fölényesen lehurrogták az „ide* 
gent". ezek között is legelső sorban a 
magyart. 

Pedig!. . . ezt végre meg kell mondani: 
Németországnak úgyszólván egyetlen 
művésze sincs, mert azok, akik a nemzet-
közi művészvilágban számítanak, nem 
németek, csak a pöffeszkedő német nem* 
zeti géniusz adoptálta, bujtatta német 
köntösbe őket. 

Németország legelső hegedűművésze, 
Flesch Károly például mosonyi születésű, 
magyar ember. Rá különösen büszkék a 
németek, a Joachim halála után neki 
ajánlották fel a mester székét a berlini 
Musik*Hochschulén. de a németeknek ezt 
a nagy kitüntetését a magyar fiu nem 
fogadta el. 

D'Albert Jenő, a németek által an* 
nektált zongoraművész a Svájcban szii* 
letett; neve is mutatja: nem német, ha* 
nem francia. 

Emil Sauer szász és nem porosz. Celló* 
művészük egyáltalában nincs a németek* 
nek, mert a németesitett Hecking hol* 

G O n O W S K Y BARRIENTOS MARIA BOSSY 
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landi származás. Földesy Arnold pedig 
magyar. 

Énekese, tenoristája vagy baritonistája 
nincs Németországnak, bassistájuk egy 
van: Bohlen, de erről is csak a németek 
hirdetik, hogy német, mert ez is Hollan* 
diában született és nem Németországban 
tanult. 

A német énekesnők közül Délia Reins 
hardt Olaszországban tanult, Claire Dux 
elszászi francia. Gerardine Farrer pedig 
— neve is mutatja — angol származás. 
Igazán német csak a hetven éves Lilly 
Lehmann, de ő már öreg kora miatt sem 
jöhet számításba. 

Komponistájuk, Strausz Richárdon ki* 
vül, senki sincs, az is jobban szereti a 
bajorokat és nem Berlinben, hanem Műn* 
chenben él. Mégis Berlin a zeneváros, 
ahová kitódul botorul a sok magyar mű* 
vész, saját költségén estélveket rendez, 
másnap pedig nagyképűen, könyörtelenül 
levágják őket a kritikusok! .. . 

Másképen lesz ez a háború után. A 
talmi német művészek eltűnnek a hang* 
versenytermek dobogóiról és helyettük a 
ma még ellenséges franica, angol, olasz, 
belga, amerikai művészek lépnek a félre* 
vezetett magyar közönség elé. Ők és az 
oroszok, akikre talán legnagyobb szerep 
vár a művészet terén. 

Isay, a belga hegedüművésznő, Tibeaut 
a francia, Serrato az olasz, Misa Ellmann 
és Efrem Zimbalist az orosz, végül Georg 
Enesco román hegedűs: Capes, a párisi 
Gelose, a brüsszeli vonósnégyes, a párisi 
Hayos*quartett, Casals-Pablo spanyol 
gordonkaművész; a francia Harold Bauer, 
az orosz Hoffmann, Rachmaninoff, Szi* 
loty, Kusevicky zongoraművész, Saljapin 
orosz baritonista, Lipkovska és Karsavina 
orosz táncosnők, Barrientos, Galvani és 
Tetrazzini olasz koloratur énekesnők, 
Enrico Bossi olasz orgonaművész, Ra* 
venne, Saint*Sans, Fores francia, Sappen* 
nikoff és Stravinszky orosz énekesek, 
Feruccio Buzoni olasz zongoraművész, a 
most Svájcban élő magyar Szántó Tiva* 
dar (akit közvetlenül a háború kitörése, 
előtt neveztek ki a párisi művésziskola 
vezetőjévé), Szigeti József magyar hege* 
düművész (aki ezidőszerint a genfi mes* 
teriskola vezetője), Zsolt Nándor (akit a 
bolognai mesteriskola vezetői állásával 
íanáltak meg) közreműködésével indul 
majd meg Magyarországon a hangver* 
seny békeszezón. 

DRAG A VILÁG. Színészek áll* 
dogálnak a Nemzeti Szinház kis 
kapujában és legaktuálisabb té* 
májukról, a ruhadrágaságról be* 
szélgettek. 

—• Kétezer korona egy sacco* 
ruha — mondja valaki. — Ha ez igy megy 
tovább, akkor ruhahiány miatt egyáltalán nem 
léphetünk színpadra. 

— Nono, — vágott közbe Pethes Imre — 
van még egy megoldás. Ha minden kötél sza* 
kad, még mindig eljátszhatjuk az „Ember tra* 
gédiája" Ádámját. 

A PACIFISTA. Uray Tivadar 
átszerződését Rúzsahegyi Kálmán 
igy kommentálja: 

— Mindig mondtam, hogy ez a 
fiatal szinész nagy pacifista és 
\Vilson*barát. íme, eddig a Nem* 

zeti programm alapján állott, most meg átpár* 
tolt az Unióhoz. 

A MENYECSKE. Herendi 
Manci, a Nemzeti Orfeum „Pá* 
ratlan menyecske" cimü operett* 
jének primadonnája menyasszony* 
sorba lépett. Virágh Jenő sietett 
megállapítani: 

—- Látjátok? Igy lesz a páratlan mcnyecs* 
kéből páros menyecske. 

MAY ÉS BEATRICE HARRISON 
anqol csellóművésznők 
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Magyar irónők 
VÉSZÍ MARGIT 

Előbb zongoraművésznő akart lenni, 
tehát megtanult kitűnően zongorázni. 
Azután énekesnő akart lenni, mert esi* 
nosan énekel. Még utóbb a festői pályára 
gondolt, mert rajzaival és főleg elmés 
karrikaturáival párisi és római kiállitáso» 
kon feltűnést keltett. Akkoriban történt, 
hogy Issy les Moulineauxban, Páris kö* 
zelében lezuhant egy repülőgép és agyon» 
zúzta Berteaux hadügyminisztert; erről a 
nagy eseményről, amely lázban tartotta 
az egész világot, egy névtelen tudósítás 
érkezett „Az Est" szerkesztőségébe: 
olyan plasztikus és olyan eleven volt, 
néhány sorban olyan színesen adta visz* 
sza Páris szeszélyes, lüktető, ideges éle» 
tét, hogy az egész közönség el volt ra» 
gadtatva tőié. 

Ezt a tudósítást Vészi Margit irta, s a 
nagy siker, amely honorálta, végleg el» 
döntötte, hogy a zeneművészet, sőt a fes» 
tészet is elveszítette egyik kiválóan te» 
hetséges reménységét, mert a zongora» 

művész»énekesnő»festőből: újságíró lesz. 
Azóta eltelt néhány év és Vészi Mar» 

git neve ez idő alatt az irodalom legis» 
mertebb és legjobb hangzású nevei közé 
került. Nem csoda, hiszen az a számtalan 
újságcikk, leirás. szines, riport, intervju. 
novellisztikus tárca, színházi és művé» 
sze'ti ismertetés, amely ama nevezetes 
első tudósítás óta megjelent, magán vi» 
seli ennek a kitűnő szemű és eleven tollú 
újságírónak minden pompás kvalitását, 
tehát: ragyogó ösztönét minden iránt, 
ami uj és érdekes, éber megfigyelőképes» 
ségét, legtájékozottabb férfiakat megszé» 
gyenítő tájékozottságát, (nemcsak bel» és 
külpolitikában, színházi, irodalmi és mű» 
vészeti dolgokban, hanem csillagászat» 
ban, kisérleti lélektanban, perzsa építé» 
szetben és középkori filozófiában is), 
eleven és friss irói készséget. Hat nyel» 
ven beszél tökéletesen és Rómában, Pá» 
risban, sőt Szentpétervárott csakúgy ott» 
hon van, mint Budapesten. 

Már pedig Budapesten nagyon itthon 
van; két igen előkelő lapnak munkatársa, 
a legelegánsabb társaságok kedvelt tagja, 

VÉSZI MARGIT 
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BORRAVALÓ. Színhely a Nem-
zeti Sziniház portásszobája. Az egyik 
pesti filmgyár kisassziciiya jön és Fán 
Szerénát keresi, filmszerepet hozott 
neki. A portás felvilágosította a kis-

asszonyt, hogy a művésznő a lakásán van és 
megmond tai a cimét : József-körút 43. A kis-
asszony nagyon szomonu leitt, hogy ő vidéki, 
nemrég van Pesten és nem tudja az utat. Kg y 
szelid szőke hölgy szólalt meg ekkor az eigyik 
széken : 

— Nem baj kisasszony, én úgyis arra me-
gyek, majd megmutatom a házat . . . 

És elindultak együtt, a szőke hölgy és a kis-
asszony. Egy ház előtt megálltaik : 

— Ez az a ház . . . — mondta a szives útba-
igazító. A kisasszony hálálkodott és 40 fillért 
nyomott a kezébe. 

Aki a 40 fillért kaptai : Márkus Emilia volt. 

könyvei jelennek meg, egy sereg társa* 
dalmi és jótékonysági akció élén áll, min* 
denütt szívesen látják és mindenütt sze* 
rétik, mert, — mint Írásaiban is — nagy* 
lendületü és pompás humoru előadó, ked* 
ves és érdekes, mulatságos és tehetséges. 

Vészi Margit a Margit*körúton lakik, 
művészien berendezett elegáns lakásban. 
A Szinházi Élet olvasói számára a kö* 
vetkező nyilatkozatot küldi: 

— A szinészszel és a képzőművészszel 
szemben az iró ne nyilatkozzék soha; az 
iró a maga személyével ne foglalkoztassa 
a nyilvánosságot, elég, ha a munkái a 
nyilvánosság előtt vannak. Azért nem is 
akarok magamról sokat beszélni. A há* 
ború előtt Berlinben és Rómában laktam, 
most ift élek Budapesten, egy házban 
lakom sógorommal, Biró Lajossal, van 
kislányom, második gimnazista, Biróék* 
nak is van egy kislányuk, az is második 
gimnazista, ők ketten az urak, ők dirigál* 
nak, mi, többiek, csak engedelmeske* 
dünk. Társaságba keveset járok, hozzám 
nem igen jönnek, irodalmi és művészeti 
körökkel alig tartok fenn valami érin'tke* 
zést, van egy Írógépem, azon zongorá* 
zom, ha ezt megunom: a zongorához 
ülök és azon zongorázom, nagyon szere* 
tek sportolni: lovagolni, evezni, úszni, 
tenniszezni . . . ez minden. Mostanában 
jelent meg a második könyvem; „Útköz-

ben" a ciníe, sajnos, rossz időben jelent 
meg: a háborúról szól, olyankor, mikor 
senki sem szeret már a háborúról olvasni 
. . . De nem baj, most majd nemsokára 
írok egy könyvet a béketárgyalásokról és 
azután a békéről. 

. . . Ezeket mondta Vészi Margit, ked* 
vesen és közvetlenül, — amint ir is. 

BIRÓ VERA ÉS MOLNÁR MARTA 
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f Török Gyula 
Nekem több volt, mint a barátom. 

Testvérem volt. Borzasztó, hogy meghalt. 
Az embernek mindenben megrendül a 
hite. Mi ez? Hogy lehet ez? 

Valaha, tizenkét évvel ezelőtt, Kolozs* 
váron voltunk gyerekek. Mert embereknek 
nem igen számítottunk akkor. Vékony, 
tejfeles képű, szőke fiu volt, zárkózott és 
nagyon szigorú. Együtt voltunk hírlap» 
írók az Előre cimü krajcáros lapnál, mely» 
nek kiadóhivatala Laskay Árpád derék 
paplanosból állott, szerkesztősége pedig 
mi kettőnkből. Török Pilinek (mert ma* 
gunk közt ez volt a neve) husz forint fi* 
zetése volt, nekem már harminc. Igaz, 
hogy másfél évvel idősebb voltam. Ebből 
az ötven pengőből éltünk ketten és soha* 
sem értettem, hogy neki mindig frissen 
van vasalva a nadrágja, nekem pedig soha 
sincs egy krajcárom két dráma*cigaret= 
tára. És ha összejöttünk Incze Sándorral 
hárman, aki akkor riporter volt az Erdélyi 
Újságnál, én kértem kölcsön. Török Pili 
nem. 

Megdöbbentő akarat lakott benne. Ren* 
geteget akart, tervezett és tűzött ki, az 

f. s 

f TÖRÖK GYULA HALOTTAS AGYÁN 
Major rajza 

álmai a legnagyobb magaslatokig értek. 
Nagy dolgok forongását titkolta magá* 
ban, meg akart,a irni őket, nem elmondani 
— és a formával erős szenvedései voltak. 
Képtelenül kinlódott a „hogyan"=nal, mi* 
kor a „mit" olyan nagyszerűen és gazda* 
gon ment neki. De a szenvedés nem ri= 
asztotta vissza. Gyötörte magát, lázasan 
nyomkodta a homlokát negyedórákig egy 
mondat felett és ha valami apróságot a 
maga tipikus, rajzolt betűivel megirt, fia* 
lálosan fáradt volt utána. És az iró ma* 
kacs anyaga, a nyelv, lassan formálódott 
keze között. Évekig kinlódott az alko= 
tás embertelen kínjaiban, amig végre meg*, 
törte az anyag ellenállását. Tiszta, nemçs 
és nagyszerű irói nyelvet alkotott magá* 
nak; maga csinálta, sehonnan sem vette. 
Belerokkant. 

Most éppen leülhetett volna pihenni a 
tizenkét esztendő rémes vergődései után. 
És most huszonnégy óra alatt meghalt. 
Vasárnap este fél nyolckor az ágya mel= 
lett álltam a szanatóriumban. A halál hal* 
ványsága ült az arcán, a vörös szakálla 
megdöbbentően vörhenylett előre ugró 
állán, komor fáradtság zárta Je néma 
szemhéjait. Megsimítottam a fejét és 
borzadva éreztem, hogy még meleg. Nem 
akart kihűlni a folyton forrott, lázas és t TÖRÖK GYULA 
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SZÍVÓS erejű szerszám, amelyet olyan kö« 
nyörtelen akaraterővel hajtott előre a miu 
vészi felé. 

Az ágya mellett ott ült Major és köny= 
nyes szemmel rajzolta a holtat. A szobás 
ban mindenki sirt. Csak a halott nem. 
Mintha hajszoltan, haragosan, fáradtan, 
de a szent láztól űzetve gondolkozott 
volna valamin. Már meghalt és még mins 
dig a művészi munka kinjában szenvedett 
az arca. 
' Nincs nagyobb vértanú és szentebb 
ember, mint a művész. Ezt tanuljátok 
meg. 

Harsányi Zsolt. 

MAJD A VICA! A Magyar 
Színház Gábor vígjátékának fő« 
próbáján történt. Szirti Gyula eb 
ragadtatással szemlélte Fedák Sás 
rit. Felvonásközben odafordult 
Szász Zoltánhoz: 

— Mily furcsa véletlen. Néhány héttel ez» 
előtt szerepelt az „Egy férj, aki mindent tud", 
most pedig itt áll előttünk a „Szobalány, aki 
mindent tud." 

Küzd, szenved, lankad, elvesz a személy, 
De a művészet mindörökre él! 

Csiky Gergely. 

FEDÁK. SÁRI AZ ÖLTÖZŐJÉBEN 
A „Majd a Vica!" főpróbájáról. * PaPP felv. 
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th€Á ISAH TUDJA 
INTIM PISTA, hogy mit csinálnak a 
színészek a kényszerű szünet alatt? 

— Pihennek. Aki tehette, elment a 
közelbe, egy kis októbervégi nyara-
lásra. Hegedűs Gyuláék pedig még 
sohasem voltak októberi napon hires 
besnyöi villájukban. Most kimentek 
két hétre. Valamint kimentek Bes-
nyöre Balassa Jenöék is. Irigyli is őket 
Fehér Artúr. Meri nekik villájuk is 
van, ö pedig lakás nélkül szaladgál a 
családjával, a lakáshiány városában. 

— Mondja, miért játszotta a múlt; 
kor Odry Árpád Rómeót? 

—• Mert Beregi hirtelen megbetege-
dett és az előadás napján délután 
kénytelen volt beteget jelenteni. 
Nosza, szalajtottak hamar Odry An 
pád után. öt órakor adták tudtára, 
hogy az óriási Shakespeare-szerepet, 
amellyel hosszú évek óta nem volt 
semmi dolga, este el kell játszania. 
Vállalta, hétkor beugrott és végigját-
szotta, hiba nélkül. Ez az utóbbi idők 
legkitűnőbb színházi bravúrja. 

—- Meséljen még valami érdekeset. 
— Szívesen, kettőt is. Először is el-

mondom a Vera Aranka esetét. Vera 
Aranka annak idején Siklós Albert-
nek, a kitűnő zeneszerzőnek és zene-
tanárnak volt a felesége. Azóta már 
elváltak. A válóper aktái között volt 
Siklósnak egy beadványa és abban 
egy mulatságos passzus, amelyben fel-
említette, hogy míg ő igen komoly 
zeneelméleti tanulmányokkal foglal-
kőzik, azalatt a felesége a szomszéd 
szobában folyton zongorázik, még pe-
dig Zerkovitzot. Hogy a bíróság ezt 

is tekintetbe vette-e, nem tudom. 
Tény, hogy a házasfelek békésen és 
barátságban elváltak. Telt-múlt az 
idő, a volt Siklósné beiratkozott a 
Rákosi Szidí iskolájába és Vera 
Aranka néven a színi pályára lépett. 
Most jön a jó: miben kapta élete első 
szerepét, mint vendégszereplő? Egy 
Zerkovitz-operettben: a Royal-orfeum 
„Páratlan menyecské"-jében. 

— Nagyon jó. És mi a második én 
dekes történet? 

— Az Magyari Lajosrói ós Csatai 
Jankáról szól. Tudni kell, hogy színé-
szek és színésznők, ha sokat vannak 
is együtt, teljesen közönyösek lehet-
nek egymás iránt. De egyszer csak, 
évek múlva megesik, hogy hirtelen uj 
szemmel néznek egymásra és akik 
évekig szó nélkül mentek el egymás 
mellett, azok között egy-kettőre kész 
a szerelem. Ez történt Csatai Janká-
val és Magyari Lajossal is. Sokszor 
játszottak már együtt, most megint 
együtt vannak az Apolló-kabaréban. 
A minap Magyari vidám társaságban 

KERTÉSZ DEZSŐ a „Matuská"=ban 
Papp felv. 



SZÍNHÁZI ÉLET .27. oldal 

iszogatott és este tiz órakor hirtelen 
eszébe jutott, hogy ő szerelmes Csatai 
Jankába. Rögtön leült, irt egy vidám 
szerelmes levelet és bojjal elküldte. 
I:gy félóra múlva, mikor még egy 
üveg elfogyott, még jobban felbuzdult 
benne az érzelem. Irt még egy levelet 
és azt megint bojjal küldte el. Egy 
negyedóra múlva megint. Végül máv 
az őszes bojvállalatok összes alkah 
mazottai a pezsgőző Magyari szereU 
mes leveleit szállították éjszakának 
idején Csatai Janka lakására. Reggel 
felé egyre ritkábbak lettek a bojok. 
És fél hatkor, mikor a mulatságnak 
vége lett, Magyari elküldte bojjal az 
utolsó levelet. Szakított. Ez a Csatai 
és Magyari rövid idilljének története. 

— Nagyon kedves. A színházak 
körül mi van? Mi érdekes készül? 

—- Készül egy opera a Dienzl Osz? 
kár zongoráján. A szövegét érdekes 
ember irta: ugyanaz a bécsi Schnitzer, 

MOLNÁR MÁRTA 
Molnár Ferenc kisleánya 

akitől a Straussíféle „Cigánybáró" 
szövegkönyve való. Dienzl a minap 
volt Bécsben, hogy Schnitzerrel érte; 
kezzék. Most szorgalmasan dolgozik. 

— És pletyka? Nincs valami kis 
családi dolog? 

—• De igen. Egy neves szerzőt el h a: 
gyott a felesége. A bájos menyecske 
megharagudott valamiért és a kis ba= 
bával hazament a mamájához'. De nem 
kell megijedni ,szeretik egymást, majd 
kibékülnek. Béküljenek ki maguk is 
velem, ha nem szállítottam elég érdes 
kes dolgokat. Kezüket csókolom! 

n'IFMl'f'lt' ' if ft»> > 

Dienzlné Rácz Ena 
A budapesti koncertpublikumnak sok* 

szór ünnepelt és mindenkor szivesen fos 
gadott vendége Dienzlné Rácz Ena, aki 
már régen elfoglalta helyét a legelső ma; 
gyar énekesnők sorában. Nagy tudásu, 
abszolút muzsikalitásu művésznő, aki az 
előadó művészetben és énekkulturában 
oly magas fokra emelkedett, amilyennel 
nálunk kevesen dicsekedhetnek. 

A művésznő most a közel jövőben is* 
mét Berlinben és több nagyobb német 
városban fog hangversenyezni, ahol bi* 
zonyára növelni fogja eddigi sikereit. A 
külföldi turné előtt hosszabb magyar kör* 
útra indul Dienzlné Rácz Ena és a Szín-
házi Élet vendégszereplési irodája által 
rendezett hangversenyen fog a magyar 
vidéki városokban hangversenyezni. Igen 
természetesen nem marad el az idén sem 
budapesti hangversenye, melyen egészen 
uj és művészi Ízlését mindenkor jel= 
lemző magas színvonalon álló műsorral 
fogja híveit és tisztelőit megörvendez* 
tetni. 

I I I M Il | ^ * > I ' * 1**1 l'̂ l è 'I' I » I1 I !• f ^ I * > I I 

Modern színész az, aki teljesen fölolvad abs 
ban az alakban, akit a színpadra visz. Aki 
külsőleg, belsőleg azzá az emberré változik át, 
akinek az arcát és jellemét elénk állitja. Aki 
teljesen 'megfeledkezik arról, hogy csak beta« 
nuit játék az, amivel nekünk szolgál. Aki 
olyan magasfoku önáltatással éli belé magát a 
szerepbe, hogy amig a színpadon mozog, an» 
nak, az idegen embernek érzi magát, akinek 
a testét magára vette, akinek a lelkével gons 
dolkózik s akinek a testi-lelki mivoltából egy 
pillanatra sem esik ki. Ábrányi Emil. 
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f Karinthy Frigyesné 
(JUDIK ETEL) 

A mult héten még beszélgettem Ka* 
rinthyné Judik Etellel Népszinház*utcai 
btthonában. Riportot akartam irni róla, 
a ragyogó szép, eleven asszonyról — nek= 
rológ lett belőle. Itt az irás, amely vidám* 
nak indult és most nagyon szomorú. 

Csudála'tosan érdekes asszony. A karja, 
meg a nyaka, mint a remek borostyánkő; 
olyan sima*sápadt és soha a szeménél 
mélyebb, élőbb, fátyolosabb szomorusá* 
got nem láttam! Ilyen szemek mellett 
hogyan lehet humorista Karinthy? Amint* 
hogy nem is az, a felesége előtt legalább 
nem. 

— A komoly dolgait szeretem, — 
mondta Judik Etel; — azok értékesekt 
mélyek. Van egy drámája, a „Holnap 
reggel". Németországban kerül majd 
szinre, mert nem magyar direktornak 
szájaize szerint való. Majd azután Né« 
metországból bizonyosan hazahozzák! 

Egy felgyuladt rajongás, mig az uráról 
beszélt; hogy micsoda érték, mennyi egé* 
szen ismeretlen és kihozatlan talentum 
van benne, amiről más se tud, csak ő! 
Kérem, magáról szóljon. — Mit? (A két 
fátyolos lángocska hirtelen felragyog.) 
Fáj neki, hogy sikerekkel kapcsoltan, most 
őróla nem eshet szó. 

És csakugyan, vétek, hogy ilyen szi* 
nésznő, mint Judik ETel, — aki ösztön* 
dijakkal indult el az Akadémiából, életre* 
halálra szerette a Tháliában a művészit, 
ujat, játszott a Bárdos Uj Színpadán forró 
sikerrel és a neve — a közönség megértő 
része előtt — mindig nagy érdekességet, 
komoly talentumot és izgatóan egyéni 
varázst jelentett; — hogy ilyen nagyszerű 
érték kis háztartási munkák hínárjába 
sülyedett el! 

Szomorynak, Bródynak, külső nagyok* 
nak ujstilusu idegasszonyait micsoda gyö* 
nyörü pompában mutathatta volna be a 
lélekszemü Judik Etel! Ehelyett elmélyed* 
ten nézte a fekete butor faragott gyön* 
gyeit, a vitrinben a sárga és bibor*kely* 
heket, a himestojásokat, s arról beszélt, 
hogy mik a háztartási gondjai, hogy sze* 
reti az ura a főztjét, hogyan főzi az izes 
ebédeket cigarettával a szájában s a lel* 
kében örök nosztalgiával a színpad után. 

ö t éve házasok már s a házasságuk 
egy tizesztendős nagy szerelemnek ra* 
gyogóan boldog harmadik felvonása. Eb* 
ben a felvonásban a főszerepet a kis Gabi 

fiu játssza, aki Karinthvnak a kis négy* 
éves kópiája. 

— Mondd meg a neved, — kérdezte az 
édesanyja, —- mutatkozz be szépen. 

A kis Gabi rámnyitja a drága két sze* 
mét, azután rámkacag: 

— Mit hoztál? 
Határozottan sikerült bemutatkozás. 

Élelmes kis lurkó és a humora félre nem 
ismerhető. Egy reggel, apjával hancuro* 
zik az ágyon, a kezében nagy darab va* 
jaskenyér s egyszerre csak arra szalad 
be Judik Etel, hogy Karinthy derekasan 
leckézteti a fiát. 

— Mi az, — kérdi, — mit csinált mát 
megint az a gyerek? 

— Hallatlan! — panaszkodott Karinthy. 
A vajat az arcomhoz idekenyi. 

Gabi úrfi fölényesen az apjára néz, 
azután oktatva mondja: 

— .Nem idekenyi, hanem ide kenyér! 
A fantáziája érdekesen nyilvánult meg 

egyszer, mikor a liften mentek felfelé: 
— Anyukám, — mondta, — mi volna, 

ha ez a lift nem állna meg velünk a ne* 
gyedik emeleten és nem állna meg sehol, 
hanem menne=menne fel, egész az égig? 

Judik Etel rábámult a fiára, aki e pár 
szóban majdnem azt mondta el, amit az 
apja megirt „A lift feljebb megy" cimü 
fantasztikus s egyik legszebb novellájá* 
ban. 

Az is fájt Karinthynénak, hogy az ura 
kénytelen újságírói robotmunkát dol* 
gozni. 

— Most sorsjegyeket veszek, — mondta 
halálos komolyan, — egyremásra minden* 
félét. Biztos, hogy elcsípek egy főnyere* 
ménvt és ezen a pénzen pihenni küldöm 
az uramat, hogy nyugodtan, kényszer 
nélkül Írhasson egy ideig, majd meglátják, 
mit produkál akkor! 

A gyerekszobában hirtelen lárma; be* 
nézünk, Gabika adjusztálja a szomszé* 
dék kis szöszi lányát. 

— Csak a kerekét, komám! Csak a ke* 
rekét! Szétvetett lábbal ül a parányi 
ágyacskáján, — amit négy hónapos ko* 
rából őrzött meg a mamája neki, — mel* 
lette utazik a kislány. 

— Mondd csak Gabika, —• kérdem, — 
ez ugye a te kis menyasszonyod? 

Ifjú Karinthy erre végignéz a csöpp 
nőn. 

— Ez nem a menyasszonyom, ez — 
csak a barátnőm. 

* 

Ez az életem legszomorúbb riportja. A 
szép, fiatal Judik Etel azóta már tul van 
mindenen. Alba Nevis. 
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Kroenberg, 
Szomory 
munkatársa 

A „Matuska" második 
fevonásában eredeti orosz 
népdalt énekelnek. Góth 
Sándor énekli gitárkiséret* 
tel. Kívülről, a pusztai éj * 
szakából is beszűrődik a 
szinpadra, a foglyok ének* 
lik odakinn szép szomo* 
ruan. 

Honnan vette Szomory 
Dezső ezt az orosz nótát? 
'Szomory nem tud orosz 
nótákat, minek és honnan 
is tudna. Biztosan valami 
igazi orosz volt segitségére. 

Ezt az oroszt felkutat* 
tuk. Kroenberg Artúrnak 
hívják, a Rózsavölgyi*cég 
tisztviselője. Három éve fo* 
goly nálunk. Magas, szőke, 
kékszemű, tipikusan szláv 
külsejű fiu. 

— Egy Volga*menti falu* 
ból való vagyok, szent 
Oroszország kellős köze* 
péről. Ott születtem hu* 
szonnégy évvel ezelőtt. A 
szüleim, mikor az elemit 
elvégeztem, beirattak a ri= 
gai gimnáziumba. De nem 
tudtam ott maradni. A mü* 
vészét vágya kitört belő* 
lem, beiratkoztam a rigai zeneakadémi* 
ára, hiába tiltakoztak a szüleim. A zene* 
akadémián tanultam a háború kitöréséig. 
Bevonultam, a Kárpátokban elfogtak, 
azóta itt vagyok. 

— Szomory7 Dezsővel ugy kerültem 
összeköttetésbe, hogy Góth Sándor is* 
mert engem. Egy délután felkeresett és 
megkért, hogy játsszak el neki néhány 
Volga*menti népdalt. Felmentünk a Vig* 
színházba, ahol zongora mellett el is éne* 
keltem néhány régi orosz éneket. Góth 
kiválasztott egyet és azt leiratta velem. 
Szomory Dezső urat sajnos nem ismerem 
személyesen. A darab körül azonban 
kedvvel és sokat dolgoztam. Részt vet* 
tem a ruhák kikeresésében, a katonai fo* 
kozatokat és más apróságokat én rendez* 
tem és általában, ami orosz külsőség, azt 
én ellenőriztem a színpadon, sőt legutóbb, 
mikor a színfalak mögött gitározó tanár 
beteg lett, magam gitároztam helyette. 

GÖTH SÁNDOR — GREGOR 
Vígszínház: „Matuska". Feiks rajza. 

— A bemutatón persze jelen voltam. 
Nem tagadom, a gyönyörű darab mélyen 
meghatott. Sirtam a színházban. Én meg* 
értettem az irót, a hatalmas nosztalgiát 
mintha a szivemből irta volna ki. Góth 
nagyszerűen tolmácsolta ezt és én nem 
szégyellem, hogy sirtam. 

— Hiszen, ha már otthon lehetnék! 
Otthon, a Volga mellett . . . 

Lugosi Béla első magyanszinházi kritikája. 
. . . „Wronszky gróf szerepében Lugosi, volt 
szegedi színész mutatkozott be; magas ter* 
metii, kellemes organumu fiatal ember; min* 
denesetre jó szinész*anyag, melyet könnyen 
gyúrhat értékessé a rendező keze". 

(Pesti Hirlap, 1911. szeptember 5. 
A Karenin Anna előadása alkalmá* 
ból.) 
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„ T i l l a " 

Eddig „A kés" volt az ideiglenes cime 
Herczeg Ferenc uj szinpadi müvének, 
amelyet a Belvárosi Színháznak adott át 
előadásra. Dr. Bárdos Artúr egy éjszaka 
kiszerepzetette a darabot és másnap déb 
után már próbálta is. Nem kis dolog egy 
színigazgatónál, ha Herczegídarabot kap 
a kezébe. 

Időközben a darab megkapta a maga 
végleges cimét. Most „Tilla" a neve, igy 
hivják a címszereplőről, aki egyike Her= 
czeg Ferenc legérdekesebb asszonyalak« 
jainak. <' I • !1 

Tilla grófnő tetőtőLtalpig asszony, 
minden női kiválóság és női hiba sok* 
szoros benne. Van egy Belizár nevü, 
homályos eredetű milliárdos, aki bele= 
szeret, de Tilla vissza akar térni ebből a 
szerelemből egy régebbi szerelméhez. 
Belizár, indulataival a végsőkig felkorbá* 
csolva, felragadja — a kést. Ez a kés iz; 
gató és egzotikus szerszám, sokat beszéL 
nek róla a darabban és végzetességében 
nagyon hasonlít Damoklesz hires kardjá® 
hoz. A darab első pillanatától kezdve 
kisért ez. a kés és a kisértő tragédiát 
nem lehet föltartóztatni, a kés megáll 
Tilla szivében. 

A Belvárosi Szinház, amely novems 
bér első napjaiban már meg akarja tar s 
tani a bemutatót, természetesen legjobb 
erőit állit ja sorompóba. A szereplő tár= 
saság élén Paulay Erzsi, a Nemzeti Szin« 
ház művésznője, áll, akit Ambrus Zob 
tán adott kölcsön Tilla grófnő pompás 
szerepének ábrázolására. A szereposztás 
egyébként a következő: 

Belizár Petheő Attila 
Tihanyi Körmendy K. 
Rioni Harsányi R. 
Holl —- — Bánóczy D. 
Tilla Paulay Erzsi 
Karola Szilágyi Rózsi 
Klára — Bojda Juci 
A 'diszletek természetesen remekbe 

készülnek. A rendezésnek nem kis feL 
adata van: egy közelről körül nem irt 
modern miliő különös és irodalmi fan* 
tasztikumát kell éreztetnie. Ezt megcsi« 
nálni igazi és szép feladata egy irodalmi 
színháznak; ami itt történni fog, az 
tiszta irodalomnak és művészetnek indul. 

A színész csak olyan mértékben művész, 
amily mértékben egy irodalmi alkotás belső 
szellemi értékeit érvényesíteni tudja. 

Itt a béke! 

E z t az o l d a l t 
t e s s é k a n a p 
f e l é fo r d i t'a Ii i 

BEÖTHY LÁSZLÓ 
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DANIELNÊ LENGYEL LAURA, az ismert 
irónő, „Don Juan halála" cimmel háromfel* 
vonásos színmüvet irt, melyet a Nemzeti Szin« 
ház fogadott el előadásra. 

AMBRUS ZOLTÁN a Nemzeti Szinház 
tagjai sorába szerződtette Thurártyi Alajost, 
a vidéki színpadok egyik ismert színészét, akit 
a fővárosi közönség is jól ismer filmalakitá* 
saiból. 

A „LlLl"=t, a régi francia operettek legszebb 
bikét, az évad folyamán fel fogja eleveníteni 
a Medgyaszay*Szinház. A címszerepét Med= 
gyaszay Vilma játssza. 

BÉRCZ1 ERNŐT, a kolozsvári Nemzeti 
Szinház tagját, a Belvárosi Szinház tagjai so* 
rába szerződtette dr. Bárdos Artúr. 

ZERKOVITZ BÉLA „Százszorszép" cimmd 
uj operettet irt, melynek szövegét Farkas 

Imre egyik darabja nyomán Faragó Jenő irta. 
Az uj Zerkovitzsoperettet a Városi Szinház 
fogja bemutatni. 

BRÓDY ISTVÁN társulata a Budapesti 
Színházban legközelebb Gilbert Jean „A csa* 
vargölány" cimü operettjét fogja bemutatni. 

A „STRADELLA" két tenorszercpének éne* 
kesei legközelebb szerepet cserélnek. Demény 
Artúr fogja énekelni a címszerepet, Armidi 
André pedig átveszi Deménytől az egyik ban* 
dita szerepét. 

TIZENÖT HANGVERSENY marad el a 
járványrendelet következtében, az elmaradt 
hangversenyeket azonban kivétel nélkül meg 
fogják tartani későbbi időpontban. 

LENGYEL MENYHÉRT négyfelvonásos 
uj vígjátékát, amelynek „Sancho Pansa ki* 
rálysága" a cime, a Nemzeti Színházhoz nyuj* 
totta be előadásra. 

WINTERRI. Párbeszéd a néző-
téren, mikor a színpadon Wintern 

— Ap<us, nem szeretnék ennek a 
Winterrinek a felesége lenni, 
van. 

Miért? 
Ö lenne a — „Férj , aki mindent tud ." 

Itt a béke! 

E z t az o l d a l t 
t e s s é k a n a p 
f e l é fo r d i t a n i 

FALUDI GABOR 
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KOSARY EMMY Feiks rajza 
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N e m köt magához semmi e m í é k . . . 
Irta: KOVÁCS KÁROLY 
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HiBdea ni IfSasnj kapfaatő a Sziaházi Élet boItláSsaa 
«-1- « , , , ,. 
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SZÍNHÁZI KÉPESLAPOK A SZINHÄZ1 ÉLET BOLTJÁBAN j 
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Ótidrof 
Az Ótidrofíkörről szóló tudósitá» 

sunk országszerte óriási visszhangot kel* 
tett. Garmadával hozza a posta a leg« 
különbözőbb sátidrofokat. A kör anná* 
lese gyorsan gyarapodik, mindennap 
•kad valami sikerült dolog, amit fel kell 
jegyezni. 

1. Ezen a héten Csathó Kálmán 
vitte el a pálmát. A kitűnő iró és ren* 
dező jókedvében azt, sütötte ki, hogy 
Edison és egy másik feltaláló egy uj 
készülék felszereléséről beszélgetnek. 
Azt mondja Edisonnak a feltaláló:. 

NOS, IDE KEREKET TEKEREK. 
EDISON! 

Csathót az ótidroMcör azonnal bel* 
tagjává választotta meg és felkérte a 
Színházi Életet, hogy ezt itt közöljük a 
kitűnő regényiróval, akinek nagy nép* 
szerűségét ez az uj tisztsége is bizonyá* 
ra emelni fogja. 

2. Igen jókat küldött be Madáchy 
István Miskolcról. Ilyen például egy vő 

szemrehányása, aki sokalja az anyqsa 
nyaralási költségeit: 
NO, DRÁGA ARANY A MAMA 

NYARA AGÁRDON! 
Azt viszont a ravasz Pasicsnak lehet 

szemrehányóan mondani, hogy: 

ELEVEN RÁC CÁR NEVELE! 
Végül direkt szép, költői mondat a 

következő: 
ÖSZ TELET SZÖ. 

3. Faragó László azt közli az ótidrof= 
körrel, hogy szemben vele egy cipész 
cégtáblája látható, mint kész sátidrof: 

TÓT GYULA — ALU G Y TÓT. 

4. Csiky Izabella Tordáról a követ« 
kezőket küldi: 

A BUS SUBA 
A CÁPA — APÁCA 

SZOROZ A RÁC — CÁR, AZ OROSZ. 

Hogy négy színháza forgalmát lebonyolítsa, Beöthy közlekedési minisztériumot tervez. 
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Különösen jó, hogy Oroszországban, 
ahol nyakrafőre akasztanak: 

A MADZAG GAZDA MA 
5. Keller Erzsi ezeket küldi: 

GÉZA, KÉK AZ ÉG 
KELEMEN NEM ELEK 

INDUL A GÖRÖG ALUDNI 
A még beküldött rengeteg sátidrof 

szerzői közül Reeb Béla, Büchler Anna 
és Bernáth Jella lettek az Ótidrofskör 
kültagjai.. 

Játékszín a világ, színjátszók az emberek, a 
játszani. Való darab a történet munkája. A 
rollékat a szerencse osztogatja ki, nézők a 
filozófusok, à lózsikban és zártszékekben a 
gazdagok ülnek, — muzsikát mellé a bolond; 
ság csinál és a kárpitot le s fel az Idő vonja. 

Sokféle c. lapból. (1832). 

ANGELO KREÁCIÓK 
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MOZIKRONIKA 
A rovatot vezeti: LAJTA ANDOR 

K ö k é n y Ilona, Bázár Gitta 
Két uj Uher-film készült el mostaná* 

ban. Az egyikben Bázár Gitta, a másik« 
ban Kökény Ilona játssza a főszerepet. 

Az első uj Uhersfilm Bársony István 
poétikus regénye, .,Az ingovány". A 
regényt Sas Ede irta filmre és ifj. Uher 
Ödön rendezte. Bázár Gittán kívül 
játszanak még a darabban Mea Me-
litta, Bakó László és Gellért La-
jos. Az uj darab egyike a legújabb ma= 
gyar filmdaraboknak. A Szinházi Élet jö-
vő heti számában külön emlékezünk meg 
Az ingoványról és Bázár Gittáról. 

A három pár cipő az Uher«gyár most 
elkészült másik attrakciója. Vígjáték slá« 
ger a szó igazi értelmében. Még a „Kék 
egérnél" is vidámabb eset. Louis Neher 
szenzációs rendezést produkált. Nehéz 
munkáját nagyon megkönnyítette a sze« 
replők rendkívüli összeválogatása. Kö-
kény Ilona, Simon Marcsa, Virág Jenő, 
Boross, Gellért, Tábori, olyan együttes, 
mely az elképzelhető legjobbat produ« 
kálja. „A három pár cipő" lesz a legjobb 
vígjáték, mely eddig a mozi vásznán le« 
pergett. 

HARRY PIÉL, a hires moziszinész, 
akinek bravúros detektiv«szerepei bámu« 
latba ejtik a közönséget, a tél folyamán 
Budapestre jön és itt valamelyik orfeum« 
ban fog föllépni. 

\ VIG ÖZVEGY. Lehár nagysikerű 
operettjéből most csinál egy budapesti 
filmgyár filmet. A darab rendezője: Ker« 
tész Mihály. 

FERN ANDRA, a kiváló és nagy nép« 
szerűségnek örvendő moziszinésznő férj« 
hez ment Weicks német báróhoz. Fern 
Andra ennek dacára továbbra is hü ma« 
rad a mozihoz. 

„77" lesz a cime a legközelebbi ma« 
gyar detektiv«filmnek, amelyet a Phönix, 

a „99" nagy sikere után készit. A darab 
főszerepét Várkonyi Mihály fogja ját« 
szani. 

ÜZENETEK. 
Pécskai kisleány. 1. A férfi főszerepet 

Morgens Enger játszotta, aki a mult hé« 
ten hunyt el spanyol«kórban. 2. A „fekete 
lord" férfi főszerepét Brúnó Eichgrün, 
berlini moziszinész játszotta. 3. Most 
nem tudjuk, mivel olasz képek rendes 
uton nem kerülnek hozzánk. 4. 1915 óta. 
5. Azelőtt drámai színész volt Kopenhá« 
gában. — Szőke Juci 18. 1. 30—32 év kö« 
rüli. 2. Ref. 3. Nőtlen. 4. Ez a rendes 
neve. 5. Igen, a Theater in der König« 
grätzerstrasseben, Berlinben. — „Thank 
you". Legcélszerűbb, ha a Mobil«film« 
gyárhoz fordul (Erzsébet«körut 27.) vagy 
pedig Zsitkovszkyhoz (József«utca 31.). 
— Vegyész. 1. Álnév, családi neve Rónai 
Manci. 2. A Star«filmgyárnál, körülbelül 
12.000 K. 3. 18. 4. Legközelebbi szerepei 
lesznek a „Nebántsvirág"«ban és a 
„Csitribben. 

Színpadra vágyódó. 1. Műépítész Buda« 
pesten. 2. Körülbelül 42 éves. 3. Izr. 4. 
Nem tudjuk. 5. Ref. — Axel. 1. Nős. 2. 
Körülbelül 35 éves. 3. Nem tudjuk, ezt 
általában nem szokták elárulni. 4. Nem 
jön Pestre, eddig legalább sehol sincs 
bejelentve. — Beránia. 1. Stella Herz 
cime: Stuart Webbs=filmgesellschaft, Ber« 
lin. 2. Ernst Reicher a férje, ő játssza 
Stuart Webbs defektiv szerepeit. Cime 
ugyanaz. 3. Ring«Filmfabrik, Berlin, 
Kochstrasse. 

Haraszthy Mici első magyarszinházi kriti-
kája: „Dallamos hangja, szép megjelenése és 
művészi játéka kellemesen lepte meg azokat, 
akik még nem ismerték. Bemutatkozásának 
sikere pedig garanciája annak, hogy minden 
társulat értékes erőt nyer benne". 

(Pesti Hírlap, 1911. szept. 9. A 
„Tökéletes szerelem" előadása alkaL 
mából.) 

Hi k e d n e S ő ' k r é s z é r e 
a h t u A l i s t r é f á k 

Karinthy, Harsányi, Gábor Andor, Kővári stb. 
Mcgrenddhetok a Színházi Elet kiadóh va-
talabao. I. s iroz t, 10 darab ára K 3.Î0, 
II. sorozat, 10 darab ára K 4.50, az összeg 
előzetts beküldésé ellenében bérmentve 
azonnal megküldi a kiadóhtvarai. Buda-* 
pest, VII. ker., Erzsébet.körút 23. szám. 



40. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

A VASÚTI KOCSIBAN 
Avarcsenko Arkadij tréfája 

Oroszból fordította: Széki Andor és Mokrousszoff Jenő. 

A Belvárosi Színházban a következő sze» 
reposztásban játszották: 

Csetverorukov, tisztviselő — Bánóczy Dezső 
Szimocska, a felesége — Kyrthy Mira 
Szandomirszky Vaszilij, kereskedelmi utazó 

—• Somlár Zsiga. 
Az ismeretlen — Körmcndy Kálmán 

Hely: a gyorsvonat második osztályú fülkéje. 
(Színpad: Szimocska a vasúti fülke jobb sar* 
kában ül, vele szemben Csetverorukov. Szivart 
forgat az ujjai között. Csetverorukov mellett 
Szandomirszky, aki ruhájának és viselkedésé* 
nek olcsó eleganciájával első pillantásra el-
árulja a kereskedelmi utazót. Vicclapot olvas. 
Szimocska mellett az ismeretlen ül, uti sap* 

kában. Újságot olvas.) 

Szimocska (ásit): Istenem, még öt órai 
utunk van. ö t teljes órája a kétségbeejtő 
unalomnak. 

Csetverorukov (oktatón): A vasúton való 
utazás, fiacskám, rendesen egyhangú és unal* 
mas szokott lenni. 

Szandomirszky: És, kérem, milyen rettentő 
drága a vasúti jegy. Egy rövid ut s a jegy 
mindjárt tizenkét rubelbe kerül. 

Szimocska (a lábával dobbant): A legbor* 
zasztóbb mégis az unalom I 

Az ismeretlen (összehajtja az újságot, vé-
gig nézi útitársait és fölkacag): Ha, ha, ha! 
önök unatkoznak? Én tudom, xmi ennek az 
unalomnak az oka. Az, hogy önök mindnyájan 
tettetik magukat. Mindenki másnak akar lát* 
szani, mint a mi. És ez olyan borzalmas. 

Szandomirszky: Már bocsánatot kérek, 
hogy' volnánk mások? Mi egész biztosan nem 
tetetjük magunkat. Mondhatom, én, mint in* 
telligens ember . . . . 

Az ismeretlen (mosolyog): Tévedés. Mi ál* 
talában nem vagyunk azok. akiknek látszani 
akarunk. Például ön, — kicsoda ön? 

Szandomirszky: Én az Evans és Krumbell 
posztó*, trikói és barchetscég utazója vagyok. 

Az ismeretlen (kacag): Ha, ha, ha! Mindjárt 
gondoltam, hogy ilyen képtelenséget fog mon* 
dani. Ugyan, mi az ördögnek bolonditja ma» 
gát és a világot? Hiszen ön biboros a vati* 
káni pápai udvarnál s csak azért bujt idegen 
álarc mögé, mert inkognitóban akar utazni. 

Szandomirszky (ijedten): Vatikán?... Én va* 
gyok a vatikán? 

Az ismeretlen: Nem a vatikán, hanem bi* 
boroä. Ugyan ne játssza az ostobát. Én na* 
gyon jól tudom, hogy ön a jelenkor egyik 

*) Színpadokkal szemben kézirat. 

legokosabb és legfinomabb elméje. Már any* 
nyi mindenfélét hallottam önről. 

Szandomirszky (sértődötten): Bocsánat, nem 
szeretem az ilyen vicceket. 

Az ismeretlen (mindkét kezét Szandomirszky 
vállára teszi. Komolyan, erélyesen): Giuseppe, 
engem nem csalsz meg! Sokkal jobban sze» 
retném, ha ilyen unalmas fecsegés helyett a 
Vatikánról beszélnél, a Vatikánról, az oítani 
erkölcsökről s a jámbor olasz asszonyoknál 
elért sikereidipl. 

Szandomirszky (lármásan tiltakozik): Kérem, 
hagyjon engem békében! Mit akar tőlem? 

Az ismeretlen (befogja Szandomirszky szá* 
ját): Sss! Ne kiabáljon! Nem látja, hogy hölgy 
van itt? (Elereszti Szandomirszkyt, visszaül a 
helyére, revolvert vesz elő és Szandomirszkyra 
szegzi.) Giuseppe! Én jó ember vagyok, dc ha 
képmutatót látok, nem birok magammal, ki* 
jövök a sodromból. 

Szimocska (fölsikolt és félénken összegub-
baszkodik a helyén). 

Csetverorukov (föl akar állni, de az isme= 
retlen erélyes kézmozdulatára ijedten visszaül 
a helyére). 

Az ismeretlen: Uraim, ne féljenek, nem 
bántom önöket. Egészen nyugodtak lehetnek. 
Én csak azt akarom, hogy ez az ember őszin* 
tén mondja meg, hogy — kicsoda. 

Szandomirszky (ijedten bemutatkozik): 
Szandomirszky vagyok! 

Az ismeretlen (rá irányítja a revolvert): Ha» 
zudsz, Giuseppe! Te kardinális vagy! 

Csetverorukov (félénken pislog az ismeret* 
lenre, halkan Szandomirszkyhoz): Hát hagyja 
rá. Hiszen látja, kivel van dolgunk. Bolond!... 
Mondja, hogy kardinális. Nem mindegy az 
magának? 

Szandomirszky (kétségbeesve): De én nem 
vagyok kardinálist 

Csetverorukov (hízelegve az ismeretlenhez): 
Rösteli megvallani, de minden valószínűség 
szerint kardinális. 

Az ismeretlen: Ugy*e? Ugy*e ön is látja, 
hogy az arcában van valami biborosi? 

Csetverorukov (készségesen): Persze. De ér* 
demes ezért ennyire fölizgatnia magát? 

Az ismeretlen (szilárdan): Hát akkor mondja 
meg! (Újra megfenyegeti Szandomirszkyt a re* 
volverrsl.) 

Szandomirszky (megtörve): Hát jó, jó! Kar* 
dinális vagyok. 

Az ismeretlen (diadalmasan): Na iátja! 
Ugy*e igazam volt: az emberek nem -azok, 
amiknek mondják magukat. Kérem eminen* 
ciád áldását! 

Szandomirszky (mindkét kezével ijedten ha* 
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donázik az ismeretlen feje fölött). 
Szimocska (nevet). 
Szandomirszky (sértődötten): Mit nevet?... 

Kérem, uram, engedje meg, hogy egy percre 
távozzam. 

Az ismeretlen: Nem, nem. Nem engedem! 
Maradjon csak itt és mesélje el nekünk egyik 
gáláns kalandját, valamelyik szép gyónó höl» 
gyikével. 

Szandomirszky: Miféle kalandot? Miféle 
gyónás? 

Az ismeretlen (ráirányítja a revolvert). 
Szandomirszky (lesújtva): Hát igen... persze 

voltak holmi apró intrikák, de ezekről igazán 
nem érdemes beszélni. 

Az ismeretlen (nyersen): Mondja el! 
Szandomirszky: Elmondom, elmondom, csak 

tegye cl már egyszer azt a revolver t . . . Iga* 
zán nem tudom, mi van ezen elmesélni való? 
Egyszer egy olasz hölgy belém sze re te t t . . . 

Az ismeretlen: Grófnő! 
Szandomirszky: Hát jó, — egy grófnő. 

„Iván — mondta — én borzasztón szeretem 
magát!" És aztán megcsókoltuk egymást. 

Az ismeretlen: Nçm, nem. Több részletet! 
Több részletet | kérünk. Hol találkoztak? És 
mikor ébredt föl önben először a szerelem? 

Szandomirszky (sötéten): Bálon volt, ké» 
rem. Fehér ruha volt rajta, a ruha rózsákkal 
volt diszitve. Az egyik követ mutatott be ben* 
nünket. Én igy szóltam hozzá: „Ó, grófnő, mis 
lyen szép ön!" 

Az ismeretlen (félbeszakítja): Ugyan ne be» 
széljen ilyen butaságot! Hogy kerül ön pap 
létére bálba? 

Szandomirszky: Faszén nem volt igazi bál. 
Csak olyan kis házi táncmulatság. Kränzchen! 
„Giuseppe — mondta a grófnő —• én olyan 
boldogtalan vagyok. Szeretnék egy urvacsorát 
enni!" 

Az ismeretlen (kijavítja): Meggyónni! 
Szandomirszky: Nahát — meggyónni! „Jó. 

— feleltem én — tessék jönni". Ű jött és ak» 
kor igy szólt hozzám: „Giuseppe, bocsásson 
meg, én szeretem önt!" 

Az ismeretlen: Borzasztó buta regény. A 
szomszédjai minden érdeklődés nélküi hallgat» 
ták. Ha a pápának csupa ilyen biborosa van. 
nem irigylem érte. (Udvariasan Csetveroru-
kovhoz.) Nem értem, uram, hogyan tűrheti, 
hogy a felesége unatkozzék, amikor önnek 
olyan nagyszerű tehetsége van. 

Csetverorukov (ijedten): Micsoda tehetsé» 
gem? 

Az ismeretlen: Istenem! Hát a hangja. Ön 
igazán ravasz ember. Azt hiszi, mert ez a hi» 
vatalnoki sapka van a fején, senkisem ismeri 
meg önben a hires baritonistát, akit a világ 
fővárosaiban annyira ünnepcinek? 

Csetverorukov (kínosan nevet): Tévedni 
tetszik. Én Csetverorukov tisztviselő vagyok, 
ez a hölgy pedig a feleségem, Szimocska. 

Az ismeretlen (Csetverorukovra szegzi a rh; 
volvert, Szandomirszkyhez): Biboros! Mit gon» 
dol, mi ev. az ember? Tisztviselő vagy hires 
baritonista? 

Szandomirszky (kárörömmel): Minden való* 
szinüség szerint baritonista. 

Az ismeretlen: Na. hallotta? A bíborosok 
szája az igazság forrása. Énekeljen valamit, 
maesztro! 

Csetverorukov: Nem tudok. Becsületsza* 
vámra, egészen komisz, recsegő hangom van. 

Az ismeretlen (nevet): Ha, ha, ha! Az igazi 
tehetség szerénysége. Még egyszer kérem: 
énekeljen! 

Csetverorukov: De biztosítom . . . 
Az ismeretlen (rákiált): Énekeljen, énekel» 

jen, az angyalát! 
Csetverorukov (szégyenlősen tekint felesége 

sötét arcára, zsebre dugja a kezét és bizony: 
talanul, hamis hangon énekelni kezd valami 
kupiét). 

Az ismeretlen (áhítatosan hallgatja, néhány 
ütemet együtt énekel vele, csettint az ujjával 
és félbeszakítja az éneket): Egészen jól éne» 
kel. Remélem, legalább is hatezer rubelt kap 
az énekéért, mint Baklanoff vagy talán töb» 
bet is? Hiába, akármit mondanak, a zene 
megfinomitja az erkölcsöt. Nem igaz, biboros? 

Szandomirszky: De mennyire! 
Az ismeretlen: Látják uraim, mihelyt abba« 

hagyták a tettetést, megváltozik a kedvük s 
az unalmuk eltűnt. Remélem, nem unatkoznak 
többet? 

Szandomirszky (sóhajt): Ki beszél itt una* 
lomról? Nagyszerűen mulatunk. 

Az ismeretlen: Na, ennek örülök. De ugy 
látom, nagjyságos asszonyom, az ön arca is 
egészen más most, mint az előbb volt. A leg' 
borzasztóbb az életben, uraim, a hamisság, a 
képmutatás. De ha bátran és erélyesen szem* 
beszállunk vele, minden hamis képzetünk el-
tűnik, szétszóródik a szélben. Ön, nagyságos 
asszonyom, bizonyára azt hitte eddig erről az 
úrról, hogy kereskedelmi utazó, a saját férjé« 
ről pedig, hogy tisztviselő. Talán egész éle* 
tében ezt hitte volna. És én minden teketória 
nélkül letéptem róluk az álarcot. Az egyik» 
ről kitűnt, hogy biboros, a másikról, hogv 
énekes. Nem igaz, biboros? 

Szandomirszky (szomorúan): Ugy beszél, 
mintha könyvből olvasná. 

Az ismeretlen: A hazugság mindenre kiter» 
jeszti hatalmát s ez olyan borzasztó. A böl» 
csőnktől végigkiser bennünket az egész éle» 
ten. Magunkba szivjuk a levegővel, kiül az 
arcunkra s ott viseljük a testünkön, ön pél» 
dául, nagyságos asszonyom, világos ruhát, fű» 
zőt és magas sarkú cipőt visel. Gyűlölöm a 
hamis látszatot! Nagyságos asszonyom, en» 
gedje meg, hogy a legnagyobb hódolattal meg» 
kérjem, — vesse le a ruháját! Ez a ruha el» 
födi a teremtés legszebb alkotását: az emberi 
testet. (Csetverorukovra szegzi a revolvert, 
erősen fixirozza Szimocskát s udvariasan szól.) 
Nagyságos asszony, legyen kegyes levetkőzni. 
A férjének, remélhetően, nem lesz kifogása 
ellene. 

Csetverorukov (vacogó foggal): Nekem . . . 
nincs . . . ellene . . . Én szeretem a szépet. 
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Egy kicsit éppen le lehet vetkőzni . . . He. 
he . . . 

Szimocska (fölugrik, hisztérikusan nevet, az 
ismeretlenhez): Én is szeretem a szépet és 
gyűlölöm a gyávaságot. Levetkőzöm — az ön 
kedvéért. De kérem, parancsolja meg a bifro« 
romnak, hogy ne nézzen ide. 

Az ismeretlen (szigorúan): Biboros! önnek, 
mint papnak nem szabad látnia a legszebb 
színjátékot. Tartsa az újságot az arca elé! 

Szandomirszky (eltűnik az újság mögött). 
Csetverorukov (súgva): Szimocska! Csak 

cgv k ics i t . . . Csak egy kicsit! 
Szimocska: Hallgass! Tudom, hogy mit esi* 

náljak. (Fölgombolja a blúzát, leereszti a 
szoknyáját, és gyorsan, senkire sem nézve /e* 
vetkőzik. Bátran az ismeretlenhez.) Ugy*e ér* 
dekes vagyok? Ha pedig meg akar csókolni, 
kérjen engedelmet az uramtól. Biztosan meg 
fogja engedni. 

Az ismeretlen (Csetverorukovhoz): Barito* 
nista! Megengedi, hogy a világ legszebb asz« 
szonyát tisztelettel megérintsem1? 

Csetverorukov (rémülettel néz rá). 
Az ismeretlen (Szimocskához): Nagyságos 

asszonyom, ugy látom, nincs kifogása ellene. 
Tisztelettel megcsókolom a kezűt. 

Szimocska (idegesen): Mért csak a kezemet? 
Egyszerűen csókoljuk meg egymást. Hiszen 
tetszem önnek, nem? 

(A mozdony füttye hallatszik.) 
A/, ismeretlen: Ha méltóztatik megengedni? 

Én leszek a legboldogabb halandó. 
Szimocska (az ismeretlen nyaka köré fonja 

karjait és kertelés nélkül, alaposan szájon csó* 
kolja). 

(Csöngetés. A vonat megáll.) 
Az ismeretlen (fogja a podgyászát és szól): 

Uraim! A vonat öt percig áll ezen a helyen' 
Ez alatt az öt perc alatt kint leszek a per»  
ronon. Ha kettőjük közül valaki kiszáll, agyon» 
lövöm. Megértették? 

Szandomirszky (idegesen, ordítva): Menjen 
már! Menjen már innen! 

(Második csöngetés.) 
Az ismeretlen: Istenem, hogy röpül az i dő i -

Bocsánat, még csak néhány szót. Vallják meg. 
hogy nem unatkoztak. A hosszú ut ilyen ere« 
deti és hatásos megrüviditésénck az a külön 
haszna is volt, hogy mindenki a maga igazi 
alakjában mutatta meg magát. Négyen vols  
tunk: egy tökfilkó, egy gyáva férfi, egy bátor 
asszony és én, — a tréfa csináló, a társaság 
lelke. Baritonista! Csókolja meg a bíborosomat. 
(Kacag és eltűnik.) 

(Harmadik csöngetés.) 
— Függöny. — 

A szinigazgatással minden ember ugy van. 
hogy vágyik utána, amig nines benne, kivá* 
gyík belőle, mikor benne van és visszavágyik, 
;trtiikor már otthagyta. Porzsolt Kálmán. 

A mi színházunk 
A mi szinházunk, a Színházi Élet gyerek* 

színháza, amely a Modern Színpad An* 
drássvmti helyiségében fog megnyitni 
november első napjaiban. Ez a színház 

hézagpótló lesz a maga nemében. Heten* 
ként négyszer lesz előadás itt a kicsinyek 
számára. Kedden Nagy Endre bácsi me* 
sél a gyerekeknek, csütörtökön, szómba* 
ton és vasárnap pedig nagyok és kicsi* 
nvek vegyesen lépnek fel: Huszár Ká* 
roly, a népszerű pufi, Kökény Ilona. 
Deák Flóra és Major Henrik, aztán a 
gyermekmüvészek, a három Lubinszky* 
ék: Tibor, Lilly és Manci és Szécsi Ferkó. 
aki a Médiben aratott nagy sikert. 

" f n T m » T í f c u t . ' 

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL. 

Egy szerb színész 
Nagy érdeklődéssel olvastam a Szín-

házi Életnek a szerb színészekről szóló 
cikkét. Azonban egy kiváló szerb szí* 
nésznek nincs benne a neve. Felhívom 
reá a Színházi Élet figyelmét. A neve Mi- 
lutinovics Dobrica, jelenleg a nagyme* 
gyeri fogolytáborban van. Intelligens 
ember, fogolytársai rajonganak érte. Be* 
szélik, hogy Petár király annyira szerette, 
hogy több izben az adósságait is kifi* 
zette. 

Üdvözli a Színházi Életet 
Torda, 1918. okt. 18. 

Csiky A rubella. 
• * « 

Néhány kérdés 
Tisztelt Szerkesztőség! Vagyok bátor egy< 

két kérdést intézni egy*két ismert névhoü. 
1. kedves Zugligeti! Hány babérlevelet lo* 

pott Ivánfi koszorúiból? 
2. Kedves Intim I'ista! Maga komolya« 

férfi? Én azt hiszem, hogy nő. 
3. Kedves Angelo! Csináljon belőlem is egy 

szép fiút! ' 
4. Kedves Várkonyi Mihály! Súgja meg, ké« 

rem, a szabója cimét! 
Ferike. 
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B. Sonju. 2/4%íös Jódkáliumskenő* 
csöt használjon, ugy, hogy este ezzel 
kenje be az arcát, ill. a vörös helyet s 
reggel mossa le. 

Kíváncsi. Kenje be a vállait olyan tej« 
eremmel, melybe néhány csepp tömény 
Hydrogenhyperoxydot cseppent be. Ä 
másik kérdésre vonatkozólag olvassa el 
B. Sonja jeligéjű üzenetünket. 

Szorgalmas olvasó. 1. Kenje be estén* 
kint az arcát 5%*os Hydrargyrum axyd. 
album és Bismuthum subnrtricumos ke* 
nőccsel s reggel mossa le. 2. Próbálja meg 
kezét formalinos vizben naponta 10—15 
percig áztatni. 3. Használjon Pixavont. 
vagy más ilyen kátrányos hajmosószert. 

Kis buta. Receptet nem közölhetünk. 
Manyó. A haját úgy mossa, hogy elő* 

ször öntse le egy kevés szappanszesszel 
s kevés langyos vizzel, aztán jól dör* 
zsölje ugy, hogy nagy habot verjen s az* 
tán bő vizben öblitse le. Jót tenne a fej* 
bőrmassage is. 

Fogápolásra nagyon ajánlhatom a Fe*  
les*féíe Stomatint, vagy Handerson*féle 
fogkrémet. Az utolsó kérdésére receptet 
kellene ide irnom, de ezt nem lehet. 

Manci. A Kovács kézkrém ez ellen sem 
nem árt, sem nem használ, a kézápolásra 
azonban igen jó. 

Szép akarok lenni. 1. Olvassa el B. 
Sonja jeligéjű üzenetünket. 2. Csak 
elektromos uton. Az újságokban hirde* 
tett szerek nem használnak. 3. FIosz* 
szabb használata feltétlen biztos; más 
ártalmatlan szert nem tudok ajánlani. 4. 
Thyresidin tabletták. 

Egy kasai olvasó. Mossa a fejét va*  
lami kátrányos hajmosószerrel, pl. pixa* 
vonnál. Kénes kenőccsel való bekenés is 
jót tesz. 

Egy liptói olvasó. Sokszor mossa a ha* 
ját szappanszesszel ugy, hogy a szappan* 
szesz langyos vizzel erősen habozzék s  
aztán bő vizzel öblitse le a haját. Fej* 
massage*t is alkalmazhat. 

Mimosa. 1. Használjon valami arckré* 
met, mindegy, hogy melyiket, s tetessen 
bele néhány csepp tömény Hydrogén hy= 
peroxvdot. 2. Massage*zsal. 

Magda. 1. Mindennap mossa meg 
illető helyet formalinos vizzel s hintse 1 
salycilos pouderreL Mindkettőt orvoss 
irassa fel. 2. Az emiitett másságért bá 
melyik kozmetikus intézetben megtani 
hatja. 

Szépség II. 1. Olvassa el Egy kassai c 
vasó jeligéjű üzenetünket 2. Bármely-
készen kapható kézápoló*szer jó. 

Főrös rózsa. 1. Mossa a haját 4—5%*. 
Hydrogen hyperoxyd*oldatban. 2. ML 
den pattanást fel kell szúrni és kinyom: 
s aztán benzines vattával megtörölni 
helyet. 3. Fogyókurát legjobb, ha orvo 
ellenőrzés mellett végez. 

Megjelent az októberi 
Esztendő 

Az u j kötet tartalma szenzációs érdekesség 
és páratlanul gazdag. A legkiválóbb irók v, 
logatott közleményein kívül országos neveaj 
tességre tart számot a Kossuth*levelek mást 
dik sorozata, amelyek tele vannak megragad 
intim gyónásokkal. 

A részletes tartalom a következő: 
Hatvany Lajos tanulmánya. Kossuth Laj< 

levelei (Napsugár férjhez megy). Hárma, 
Harsányi Zsolt nagyszabású költemény 
Kaffka Margit novellája, „Az ArimanthiaJ 
Musset világhírű versremeke. Lengyel Men; 
hért svájci naplója. Versek. Hermann Bar, 
novellája. A szocialista Oroszország u j alko 
mánya. (Szenzációs dokumentum.) Molm 
Géza cikke Pártos Istvánról. Zágrábi megf 
gyelések. Orvosi cikk a spanyol nátháról. . 
svájci elefánt*affér. Az arany becsülete. 

Az Esztendő minden száma egy terjedelmi 
vaskos könyv a legkiválóbb irók közterm 
nyeivel. 

Ára 3 korona 50 fillér. 

Kapható a Színházi Élet boltjában: Erast 
bet*körut 2". 

Szép csak agy lesz, ha jcbni 

A™ ̂  kor DIDO 
padért és krémet használ 

KÊRJB Ä  
MINDENÜTT! 

=E= 
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Í A L L Ó , M I Ú J S Á G ? 

A BfiKEHIMNUSZtPÁLYÁZATUNKRA 
yan rengeteg sok pályázat érkezett, hogy a 
így anyagot a bíráló bizottság még nem doU 
jzhatta fel. A pályázat eredményét novems 
;r 3»án megjelenő számunkban fogjuk közzé* 
:nni. 
GUT Hl SOMANÉ ÉNEKISKOLÁJA elő* 

sszit a hangképzéstől kezdve a legmagasabb 
űvészi kiképzésig. A kiváló énektanárnő is* 
)lája felöleli az opera, operette, hangverseny 

cabaretsénekesnői pályára készülők tanitá* 
ft. Rákóezi*tér 6. Telefon: József 10—69. 

SZONATA-.ESTELY. Kovács Lilly, a 15 
res zongoraművésznő és Blau Jenő hegedű* 
:űvész október 16*án tartották meg együttes 
igysikerü szonáta*estélvüket a Zeneakadé* 
tiában. Blau Jenőt, mint szólistát, tavalyi 
angversenye után már mint ismerőst üdvö* 
ilte a közönség, mig Kovács Lilly először 
pett a világot jelentő pódiumra. Ez utóbbi 
iehnikája, kiforrott tónusa és átérzett játéka 
atal kora dacára egyszerre a nagy művész 
ők sorába iktatta. Műsorukon XVeiner Leó 
idig még csak kéziratban levő szonátája, 

• » T I M I I A N I I ' H I I I I 

melyet legutóbb Dohnányi—Vecsey*tői hallót; 
tunk, továbbá a Kreutzer*szonáta szerepelt éü 
a két művész nemcsak hogy megbirkózott 
ez utóbbi nehéz feladattal, ham;m a legna* 
gyobb művészettel is oldották meg azt. Osz*-
tatlan siker és nagy taps kisérte Schumann 
Á*moll szonátáját is. A sajtó egyformán dis 
csérő és elismerő kritikája kisérte ismét ezt a 
Színházi Élet hangversenyirodája által rende* 
zett hangversenyt. 

I8ŐÍ i S a l a p C i f LÉNÂRT MARGIT 
H.miBiii — > « Bu lapest, W., posta-
T a n f o l y a m u r i n ő k r é s z é r e u 'ca 1. sz. Telefon 168—30 

Double destiíie 

EAU DE COLOGNE 
Kérje 

Mindenütt kapható. 

SEEFRRHT2 ÍRÉI 
o k l e v e l e s z e n e t a n á r n ő 
Z E N E-ISKOLÂJÂ 
I V . , V á o z i - u t c a 6 0 . az. 

BEüEBEK FRIDA FÜZŐTERMEI 
Kirily-u. 93. Damjanich-u. IS. 

P I N T É R E S Z T E R 
nfii dinatterme, V., Bálwany-u. 16. I. 

„OHR MftRSa (KRONFUSZ) 
Budapest, VIII,, Baross-utca 85 
Fiókok ; II., Kfl-ti CT, IV., Eskü-ut 6 és Keos-íemeti-u. 14, VI., Andrássy-n( 16, Teiéi-kBr--it b9. V.,ll»rmincad-u. 4, VIII., Jóiser-kBru; 

A ; óváros eis: i« 
legrégibb cslpke-
szállitá, vegyi is i" 
t i l i és kelmefestő 
gyári intézete :: 

Külföldi p a r f ü m ö K 
Ajánlok l e g l i n o m a b b p a r f ü m ö k e t dókánkén*: Cour de 
Jeanette Chevalier d'Orsay, Quelque fleurs, Ambra Antique, 
Batscliari, 1,origan 12.— K. Rózsa bonatide. Hygie« Uliypre, 
l'huJe, Vademeoum, Serenissima, Kairói mákvirág, Ibolya, 
Ideal. Khasana,Isolabella,Iioriia, Huvardla, Orgona, Gyöngy-
virág, Akacia, Orchidea parfümöt 7.— K-ért dekánként, 
utánvéttel. — Gyártelep: H y v s r j o n A C o m p , ügyedül 
Bzeikilldési holy: G r o s s Antal kiviteli háza, B u d a -
p e s t e n , VIII. k e r ü l e t , József-körut 2 3 . szám 

Z s í r o s , 
í é n y e s a r c , 
mitesser és pattanás 
el en; a Rácz-féle 

ffiiesser viz 
biztos hatású szer. Egy 
ü v e g 6 K,3 üvegnél ke-
vesebb nem küldhető 

H a m v a s , 
r ó z s á s a r c , 
eperpiros ajak érhető 
el a Rózsaszirom ki-
vonat használatával. 
Teljesen ártalmatlan. 
Egy üveg 3 korona, 
Három üvegnél keve-
sebb nem szállítható. 

Rácz Gy. János Kiskunhalas 77. 

U LLMANN 

Telefon 171-83 

melifüzők, kűíőnle» 
gessegek műterme 

VI. , N A G Y M F . Z Ó - U T C A . 28 

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

Telefon : 160-96. 

Saappanok, illatszerek, kötszerek, 
háztartási cikkek legolcsóbb be-
vásárlási forrása. — Kahafesték 
minden szinben kapható. 
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SZÍNHÁZI KÉPREJTVENY 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar iró szinműve. (E héten 
Drégely Gábor: „Egy férj , aki mindent tud" 
cimü könyvet sorsoljuk ki.) 

II. Egy művészi arckép. (E héten Várady 
Aranka fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij : Égy kotta. 
A Szinházi filet 41. számában közölt rejt* 

vény megfejtése: Matuska. Helyesen megfej» 
te t ték 602sen. Drégely Gábor : „Egy férj , aki 
mindent tud" cimü darabját Gaál Sári, Buda* 

pest, Batthyányiéi. 59., II. 8., Somogyi Ma-
fényképét Keller Árpád, Podmaniczky*u. 77 
II. 16. és a kot tá t Weisz Piroska, Budapss 
Dembinszkym. 19., II. 25. nyerte e l 

'i I r̂ i'fiA^ M* V < > 'niI ' i 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
tzinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokai 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzi 

tér• nem vállalkozunk.) 
H. Béla, Debrecen. A Szinházi Élet bekötés 

táblája háromféle szinben is kapható: kék 
zöld és pirosban. Megrendelhető a Szinháí 
Élet bolt jában, ára 6.— K. Por tó 65 fillér. -
Bocikám, Debrecen. 1) 25. 2) Rk. — I f j ú C 
Árpád. Nem közölhető. — J. Pál. Tessék j 
szerkesztőségben a rovatvezetőt felkeresni 
készséggel megmondja, mivel az életrajz köz 
lése itt nem férhetne el. 

Adatgyűjtő. A Horvéth'szinkört egy Hor 
váth nevü földesúrról nevezték el, aki 1780 
ban gróf Nitzkytől vásárolta meg a telket. A 
kert 14 holdnyi terül^tü volt és az u j tulaj 
donos a maga kedvtelésére beültette narancs 
és citromfákkal. Horváth elhalálozása után 
1838sban, az örökösök a ker t egy részét a 

* — - H I t I » * ' I»*»ftiiwiin in^^* g^n min um 

M I K O R E L Ő F I Z E T 

SZÍNHÁZI ÉLET 
az utalványon rendelje 
meg' kotta- és könyv-
szükségletét a „Szinházi 
Éiet"-nél. Kiadóhivatal 
ErzSébet-körut 29. sz. 

RE 

Operett kották 
a „Színházi Éief boltjában: 

Tul a nagy Krivánon 2 füzet ára K 10.— 
Médi 2 tüzet ára K 10— 
Hejelluja báró 3 füzet ára . . . K 13.60 
Pillangó főhadnagy 3 füzet ára K 15.— 

A szépség 
! művészete 

Az ára 6 . 6 0 korona, 
I portóköl tság 5 0 f i l l . 

c imü k ö n y v m i n d e n koz-
met ika i ké rdésben felvi-
lágosí t . Kapha tó a Szín-
házi É l e t bol t jában, VI I . 
E rz sébe t -kö ru t 29 . szám. 

Divatlapok kaphatók 
a "Szinházi Elet" 
boltjában 

JZ? 

Die Dame K '2.— 
La Femrae Moderne K 10.— 
Die Mode in Wien K 5.50 
Prakt sehe Moden __ K S.80 
Das neue KOCK.Allium K 8.80 
Prakt sehe Blusen ... Ii 3.30 

Erzsébet-körut 29 portó íöltség 50 fillér 

Jt könyvpiac szenzációs újdonságai 

HUSZÁR KAROLY 
o r s z . képv i se lő d i s z e s könyve t 

A mi királyi családunk 
Érdekfeszítő, intim, élvezetes és 
hiteles adatok IV. Károly király 
és Zita királyné éleiéből. Vadásí 
Miklós mllvészi rajzaival, harminc 
remek, eredeti illusztrációval és 
százkilencven oldal szöveggel ! 

Á R A : 1 4 K O R O N A ! 

K a p h a t ó : a z „Ujság-
tízem* k ö n y v k i a d ó -
vál la la tná l , Budapest» 
Rökk . z i l á rd -u t ca ». 

TÖRÖK GYULA 
M U N K Á É a va ra t l anu l e l h u n y t 

nagy t ehe t s égű fiatul i ró 
Porban, regény 2 kötetben K 13.20 
H ZfildkBués gyűrű, regény „. ._ ... K 13.20 
Szerelmes szivünk, novellák K 5.50 
Megrendelhetők a Szinházi Élet boltjában, 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. szám. 
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bkok részére adták át, majd 1843*ban egy 
über nevű német színigazgatónak az az öt* 
te támadt, hogy a ker tbe jó lenne arénát 
«tcni a budaiak mulattatására. A tanács 
égadta az engedélyt és Huber uram csak« 
•yam felépiti a német múzsatemplomot. 
49. után a Horváthskert Buda város tulai* 
mába ment át. 187lsben Latabár Endre, 1872« 
» Miklóssi és 1883461 kezdve Kre* 
ányi Ignác hirdette itt állandóan a magyaf 
ilturát. — Ideál. 1) A kérdezett művész 
í>3*ban született. 2) Paulersti. 7. — Gróf 
'j>né. Ugy tudjuk, hogy férjhez ment és le* 
pett a szinipályáról. 
Hátha mégis béke lesz. 1) Délainerikában 
:ületett 2) Nem. 3) 31. 4) 10 eve. 5) A Sziw 
ixi Élet kiadóhivatalánál kell érdeklődni. — 

Ida. 1) A Színházi Élet szept. 284ki szá* 
áfcan megírtuk az életrajzi adatait. 2) Eöt* 
>s*u. 29. 3) Mérleg*u. 2. — Niszly. 1) Rudas<= 
i r d ő . 2) Abonyi*u. 25. 3) Gróf Zichy Jenő*u. 

— Autogramm. Kapható. — Vitatkozó. 
|e». — H. M., Szentes. A Színházi Elet ki* 
lóhivatalánál kell érdeklődnie. — Erdélyi. 

szept. 28*iki számban szerkesztői üzenetek* 
mi megirtuk. — Baronessz. 1) 1889. március 

n, Temesvári t . 2) Nős. 3) Palota*tér 5. 
Hűséges olvasó. 1) Ha lesz szerepe, meg* 
juk. 2) Nőtlen. — L. M. József. 1) Még lc* 

I» I» M'i I », I 1 i 

ttiTütf'- Jf uttnerné és 
fodrús -terem , . ^ 
Ttlefon 59—82 * \ O/Hilf '01711 f i 6 
(Rätkai Margit) Budapest, Váczi-u. 2O 

fcofim i«lt. 
I »tfeluaert saallán-ot 13 
' "Melon 102 -87. Széptesz a börfehéritö crém, (nader, ejnrü boro-

gató viz hasenálatá tói 

SZÉP LESZ 
az a r o b ő r a , í i a t a loa ü d o b á j t kOl-
osöaöK, m i n d e n a r c thwtá t l ansAíco t , 
a z e p l ö t m á j f o l t o t , o r r v ö r ö s s é g e t , 
• n y o m t á l ™ « ) e l m u l a s s t az • 

ár any virág Krém 
Prótiatégoly 7.— korona 
N a g y t é g e l y . - . 10.— k o r o n » 
H o z z á v a l ó s z a p p a n . 6 . 8 0 k o r o n » 
A r a n y v i r á g p ú d e r . 6.— k o r o n » 

E g y e c i ü l k a p h a t ó • k é r n i t ó n é l 

GERÓ SÁNDOR gyógyszer-
tárában NAGYKŐRÖS 137 

het beiratkozni. 2) 2 évig. 3) 1876. jan. 24*én 
született. A színiakadémia elvégzése után 
előbb Kolozsvártt lépett föl, onnan a Vigszin* 
ház szerződtette tagjai sorába. 1899*ben a 
Nemzeti Szinház hivta meg. — Dr. T. Z., 
Debrecen. Vörösmarty*u. 75. — Kis kíváncsi. 
Rk. — E. Imre, Nagyszalonta. Nőtlen. — 
Diána. A kért „pontos adatokat" mi is kész* 
9éggel megmondhatjuk, azonban azoknak a ki* 
keresése hosszabb időt igényel és e rovatban 
nem is hozhatjuk, mivel sok helyet foglalna 
el Tessék tehát valamelyik délután a rovat* 
vezetőt a szerkesztőségben felkeresni, szemé* 
lyesen majd bővebben felelünk. \ 

Fontos kérdés. A „Baccarat" premierje 1906. 
január 31*én volt a Vígszínházban, Góth Sán* 
dor és Góthné Kertész Ella voltak a fősze* 
replők. — Szegedi Rózsi. 1) 2) A Színházi 
Élet kiadóhivatala ut ján. 3) Tavaly már meg* 
jelent. — Énekes. 1) Lesz. 2) Havi 600 K. 
3) Többen vannak. 4) Nem játszott . — Régi 
olvasó. Majd megírjuk, ha aktuális les'í. — 
Parbleu. Hungária*szálló. — Szinészrujongo 
1) 2) 4) Izr. 3) 5) Ref. — M. Pál. László. — 
Max és Móric. 1) Rk. 2) Szerb*u. 9. 3) Ko* 
lozsvár. 4) Király*szinház. 5) Berlin. — El-
szállt, mint egy álom. 1) Az arra alkalmasak. 
2) 1891. márc. 31*én született Kisvárdán. 3) 
Nőtlen. — B. Nóra. A lexikonban megvan. — 

Viszfcetegséget, sömört, rflht 
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch 
o ß.-i6Ie eredeti, törvényesen védett e 

SKABOFORM-KENÖCS 
Nem piszkít, tellesan szagtatra. Próbatí'gely 4 kor., nagy 
tégely 6 kor., c-aláiíi adag 15 kor. Budapesten kapható : 
TiSröb József gyógyszertárában, Király-utca 12 szara. 
Vidékre megrendelési cim: Dr. Flesch I!. Koroua-gyégy-
s i e r t i n , Oydr. — „Skabororm'-védjogyre ügyeljünk I 

Derdiedas arckrémek, pouderelv, szap-
pan ós a csodás hatása 

Decolletage pu 1er riz mindenütt kaphatók. 
Főraktár: Székely Vilmos Budapest VUI., 
Rökk Szllárd-u. 10. Telefon József 25—37. 

Budapest, Koronaher-
ceg U.IO. IV.Caivin-tér ELSJVER 

_ndf divat nagydtTiurctizc-
Fióküzletek: Rákóczi-
ut 32,11. Buda,F8'U.S2 
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Szolnoki bakfis. 1) Jelenleg katonai szolgála* 
tot teljesít. 2) Majd megírjuk. 3) Német 4) 
Pozsonyimt 4. 5) Erdélyi su. 19. — R. Margit, 
Szabadka. Tessék a Színházi Élet kiadóhiva* 
tálához fordulni. 

Minyó. Cime: Nemzeti Szinház. — L. S., 
Felsőgalla. A Magyar Színházban adták 2 év* 
vei ezelőtt. A címszereplő Fényes Annuska 
volt. Az apát Vágó Béla, az anyát Törzsné 
játszotta. Egyébként a Színházi Élet kiadó* 
hivatalában megrendelhető. — Érdeklődő. Irá* 
nya teljesen modern, irodalmi nivóju volt. 
Adták Strindberg, Schnitzler, Mirbeau, Theo* 
dor Csokor, Krúdy, Bartha Lajos darabjait. 
Tagok: Simonyi Mária, Judik Etel, D. Huszár 
Irén, Nagy Margit, Markovics Margit, Saláth 
Etel, Gellért Lajos, Antalffy Sándor, Pesti 
Kálmán, Garas Márton, Pataky József, Har* 
sánvi Rezső, Darvas Ernő, Erődi Jenő. 

Bellus. A lábizommal elkésett, azt már előbb 
megcsinálták. A többi jó. 

Reménykedő. 1) Ujpesti*rakpart 4. 2) Rá* 
kóczi*tér 16. 3) Ismeretlen. 4) Vilmos császár* 
ut 7. 5) Verga, fordította Radó Antal: ere* 
deti cime a: Farkas. Előadta a Vígszínház 
1901*ben. — Sz. Mariska. 1) Nőtlen. 2) 29. 
3) 10 éve. — V. Eti. 1) Megkérdeztük Intim 
Pistát, de nem hajlandó elárulni. 2) 26. 3) 
Felső kereskedelmit. — Fogadás 10. Nős, — 

felesége azonban nem színésznő. — Erzsike. 
1) Igen. 2) 41. 3) 40. 4) Rudolf*tér 1. 5) Majd 

megírjuk. — Balatoni leány. 1) József*u. 35. 
2) Horánszky*u. 3. 3) Mozivállalathoz. — L. 
A., Szolnok. 1) Elvált. 2) Nem. — Gábor. A 
Színházi Élet kiadóhivatala utján 4 K bckül* 
dése ellenében megrendelhető. 2) Dr. Marton 
Sándor utján, IV., Váci*u. 1. 3) A Belvárosi 
Szinház igazgatóságától. 

Sz. Nusi. Nős; évi 12.000 K. — Rózsa, Arad. 
1) Az utóbbi a főkellék. 2) E nemből több 
van; mindegyik kiváló. 3) Ajánlkozás utján. 
4) Igen, lehet. — Szépség. 1) Nemzeti Szinház. 
2) Nőtlen. 3) Életrajzát részletesen közöltük 
a Színházi Élet szept. 28*iki számában, a seer* 
kcsztői üzenetek között. — L. Elza, Bácsszent* 
ivàn. 1) Intim Pista diszkrét fiu lévén, l e m 
hajlandó bővebben nyilatkozni. 2) A jövő hő 
végén. — Kíváncsi. Norvcg származású, — a 
többi kérdéseire a lexikonok adhatnak felvi* 
lágositást. — Helénke, Mátyás;tér. Igen, meg* 
kaptuk. 

Mesevilág. Nyerskiadások megtérítése szük* 
séges, a Liget*utcai műterembe tessék felhozni 
a két képet. — Egy előfizető. A Szinészegye* 
sületnél megtudható. — Tátraháza. 1) A kér» 
dezett művész udvari tanácsos, ezen a clme.n 
méltóságos, — egyben magyar nemes is, a sza^ 
latnyai előnévvel, melylyel a király 1907. ju 

' • 11• I m a, i iw I ̂  I 

an/ájÁiitjuatvato^^'mato&jxœ/fââï 

//watááza/ 

Télen-nyáron nyitoa. Thermális 
fürdő, hidegoizkura a házban. 

waBBaasBssssra» œractTOROTHr^^ 

"1enny"lt"1 m a n i k ü r , h a j á p o l á s 
é s k o z m e t i k a i i n t é z e t e ban Kiss Irén 

B 
erlini Kozmetikai Intézet szálak 
el tárol i 'ása véglego en v i l lannya l . H.'unlasrtó-
knra, szopiő, szemölcs eltávolítása. .Marian" szCr-
vesztS, kebel-krém, archámlasi tó . Taauványok-
felvétetnek. Telelőn : József 4 9 - 5 1 . 

Hoffmann narian Budapest, UlilJózsBl-'iömf 4L 

Lisztes József szűcsmester 
Ajánlja sa já t műhelyében készült, dn-

R n f i a n a . « * TV 83,11 fe lsaeiel t kész szörraeáru-raktá-pnoapesifiv. rát Mindennemű szörmeárnk és teli Vaci-ntca 46. ruhák nyári gondozásra elfogadtatnak. 

H A J S Z Á L A K A T 
végleg a t inyom nélkül villanykezeléssel, srófoltok s j e p l í 
és szemölcs végleges eltávolítás*, arcliáralasztó. Patttanás, 
szepló fehéríti) krém és púder. Diszkrét vidéki szétküldés. 
Tanítványon felvétetnek. I tnchholc Kílvérek „Rosalie1-
ko zt Ik t intézet Rndapes t , Klr l ly -ntea 5 1 . , I . 9 . 

M a n i kür- lrá lgyf o d r á s z 8 
I 5 Kiss Kató, Budapest, VI.., Dohany-utca 1. 

Brilliánsokaf, !:y"nK-vökí"' eallslüt' 
XV. r . Ver 'tilné-utoa 7. szám 

hasanált 
ekssèreket mindenkinél d t á g á b -

ban vesz S z é k e l y Kinll é k s z e r ü z l e t e , K a d s p e s t , 
KlrAly-ntca Ol. s zám. Teréz-templommal szemben. — 
Címre t e s s é k l l s .ve ln l ! — T e l e l ő n J « M ( f 1 0 5 - 3 5 

' S ü l P É S P á l f Ő U " C i p é s z B u d a P e s t » , v > Kap!ony-u. 3. 
Gróf Andrássy-palota 



48. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

nius 5=én tüntet te ki. — Érdeklődő. 1) Az 
igazgató. 2) Fenyő Emil. 3) Bosnyák Zoltán. 
4) Roboz Imre. 5) Nem Margit, hanem Mari, 
— elvált. — Sasfiók. Nincs tervbe véve, de 
ha aktuális lesz, a Szinházi Élet meg fogja 
irni. — T. Irén. Tessék az Orsz. sziné&zegye« 
sülét szerződtetési osztályánál Dcri Jánosnak 
előadni kérését. — Aranka. 22. Az utóbbi a 
helyes. 

Kisleány. Zombor. Gábor Andor 1884»bcn 
született Líjnépen, Somogyiftegyében. Szinmű? 
vei ezek: A sarkantyú, Ezüstpille, Előre, Pas 
lika, Ciklámen, Szépasszony, A dollárpapa, A 
princ, Majd a Vica! — Fordításai: Luxemburg 
grófja , A balkáni hercegnő, Meguntam Mars 
gitot, A babuska stb. — Ezeken kivül számos 
kis darabját adták a Modern Színpadon és 
jelenleg is műsoron van a Belvárosi Szinház« 
ban és az Apolló Kabaré já tékrendjén. •— Régi 
olvasó. A Gyapjusutcai német színházat 1869« 
ben építették és 1889. dec. 20«án délután 3 
órakor gyúlt ki, éppen akkor, midőn Sonnen« 
thalnak a vendégjátéka volt hirdetve. Ez es« 
tén Der dumme August című vígjáték volt 
előadásra kitűzve. —• R. Ernő, Debrecen. Már 
közöltünk ilyen rej tvényt. — Ungvári előfi-
zető. Járay Sándor 1890. március 25«én szüle« 
tett Rakamazon. A Szinészakadémia növen« 
déke volt. 

A « S Z Í N H Á Z I É L E T -
u j !ev@l@ző!ap s o r o z a t a 

Gyönyörű Gz«p fölvételek a Midi it a 
Romeo és Jollábol. A 21 dtbból 4116 
sorozat ára 10 Bor., portó 6 . Hllér. 

M l ' l C l á í l i T é e ! e * e : t á v , I U ..KLAB1S8« B a c h 
f m i S Z d l a n a i KHr«»ss j r kozmetika! Intézete 

' Miadonnfma ür tpr t tUtok keaelés.. 
szép őeüávolicas, ráncok kisimítása, arc?öfl61és éfl : 
Jutányos bérletben. B u d a p e s t . V U . , A lmásax -u to* 3 M. 

S Z A B D L I L I maclktlr András«/ 
H L Ô E L Ö K O Z M t T I . ntSB. Párisi Nagy 
K A I H Ö L G Y r O D H A l Z . Amhiraal szómba 

Mafu. Tessék valamelyik színházhoz békül« 
deni. — Alice. Igen, alkalmas. — Dr. D. A., 
Bácsalmás. Előfizetése november 30«án jár le. 
— Kedves drusza. 1) O t t kell érdeklődni. 2) 
Ugy, hogy az anyagot ket tőjük közt feloszt» 
ják 3) A Szinházi Élet kiadóhivatalánál meg« 
mondják. — Szeretném látni. 1) Phönix film« 
gyár. 2) Amazonm. 6—8. 3) Rózsa«u. 38/b. 
4) Havas«u. 2. — Szemes. Beteg. — T. Olga. 
1) Magyar Színházban. 2) A többi régi szín« 
lapról megtudható. — B. K. Berlin. — ö be-
teg. 1) Nem ad. 2) Mérleg»u. 2. 3) Lipót«kör« 
ut 7. 4) Fasor 22. — D. Z. Kósza hír. — P. A., 
Budapest. A Szinházi Élet kiadóhivatalához 
tessék fordulni. —• Szőke, kékszem. 1892«ben 
született, izr., Margitszigeti nagyszálló. — Pil-
langókisasszony. 1) Rottenbillcrsu. 35. 2) 30. 
3) Beteg volt. 4) Vígszínházban. 5) Nem. — 
W. J. A versek nem nekünk valók. 

• I t.»* in» à ni Éi' î '̂iiî 'it̂ Hî i n̂ n̂̂ T'iey"1 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 

BOKOR SZIDY NŐI KALAP 
ÜZLETE 

Budapest, Régi posta-u. 11 (Váci-u. maii««) 

Bélyeggyűjtők S ä S ä 
CiMiinlmAhn I P A P E HíilKSE bélyegflzletében, 
I i g y H D e i B n d a p e » « . S e m n i ' l w e l s - n . 7 

H ÜLGYFODRÁSZ-TEREM 
Fe jmosás , ondoláláa , f é sü l é s se l e g y ü t t : 
K 3 . - . E r ő s ondolál; a f é sü lésse l e g y ü t t : 
K !í. - . M a n i k ű r . — R á d a y - u t c a S. a s i m . 

Akusztikus Zongoraiskola 
K Irály-u. 34. Néhai dr. Kovács Sándor metódusa alapján, 
m«ly a modem zoiigorapedagógia legzseniálisabb virmánya 

Orbán fivérek, drogéria IV. k e r . , V « M P é l n é n t o * 10. s z i m , 
Te l e fon 163-59 . Arc- »« h a j f e s t é k kB-
lSnlegvsséffek. F é n y k é p é s z e t i o t k k s k 

^ Z Ë . ' ï ï t . f Ë . ^ Î ^ ' i . r6gebbÍ iot°lyarnal megrendelhetők a kiadóhivatalban, VII. Erzsébet-körut 29 

P E S T I HIRLAP-OT 
a ma! sorsdöntő időkben 
mindenkinek olvasnia kell. 

S l . S 
..LUMAUUZiai" k«nyr.U»tJÍ és nyomdai r>. ButaVMt. 
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