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Fcíclős szerkesztő I N C Z E SÁNDOR 

1848 . . . 1918 . . . két dátum és közötte 
hetven esztendő sok napsütése és még 
több zivatara. De most ú j ra süt a nap, 
az áldást hozó sugarak előtörtek az ól= 
mos, novemberi ég felhői mögül és a ho= 
rizont két végtelenje között mosolyogva 
ivei a szivárvány. 

Valami isteni analógia van a két for* 
radalom között . Ahogy minden gátat el= 
söprően jelentkezett akkor Kossuth La= 
jos alakja, most előttünk áll Károlyi 
Mihály nemes és sokat szenvedett sze= 
mélye, — aztán az öreg Pilvax kávéház 

tűnik fel az emlékezés láthatárán, az Uri= Á, 
utca 7. szám alatt és utána mindjár t az 
Astoriasszálló és távol a Landerer és 
Heckenast nyomda akkor és most az 
Ujságüzem, amelyről későbben fogunk 
szólani. És akkor is zuhogott az eső. A 
„Mit kiván a magyar nemzet? ' ' 12 ponts 
já t esernyők alatt szórták ki a nyomda 
kapuin és a forradalom élén ott állott az 
egész if júság és a nép és közöttük is leg- ^ 
elsők: Petőfi és Jókai, Vasvári és Irinyi 

KAROLYI MIHÁLY A forradalmár Kossuth 
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József, Degré Ala jos és Bulyovszky 
Gyula, Vajda János és Egressy Gábor . . . 
irók és művészek, az ihlet felkent pap* 
jai. A Honderű, az Életképek, a Pesti 
Divatlap munkatársai a nagy zivatar kel= 
lős közepén, kezükben a hazafiság irány* 
tűjével, terelték Magyarország hánytsve* 
tett ha jó já t a boldog partok felé. 

Akkor ők csinálták a forradalmat. Kik 
csinálták ma, 1918*ban? A nevüket pa* 
pirra kell.irni, hisz immár történelmet ir 
a toll. És büszke most a nyomta to t t betű, 
mert a munkásság és a diákok élén 
megint azokat látjuk, akiket hetven év= 
vei ezelőtt, 1848*ban. írók és művészek, 
a fantázia lovagjai, reális emberekké vál= 
nak és egy ország sorsát t a r t j ák kezeik 
között . És amint utólag kiderült: az or« 
szág sorsát rá juk lehetett bizni. 

Kicsit zavarban van a krónikás, hogy 
kivel is kezd je? 

Károlyi Mihály! ö t is magunk közé 
tar tozónak hisszük, hisz közel egy évti= 
zede már, hogy „hirlapiró". Az ujságpa* 
pir nyomta to t t betűi mesélték országi 
szerte azokat a tanokat, amelyeknek 
most diadalát üljük. És a Nemzet i Ta= 
nács! Köztük nagyon sok a vérünkből való 
Kunfi Zsigmond dr. a Szocializmus szer* 
kesztője, Garami' Ernő a Népszaváé, 
Hatvany Lajos báró a Pesti Naplóé, 
Purjesz Lajos a Világé, Biró Lajos, a ki-
váló drámairó és hirlapiró, és Jászi Osz* 
kár, szintén a toll ba jnoka — elsősorban 

KUNFI ZSIGMOND dr. 

JÁSZI OSZKÁR 

nekik kell köszönni, hogy hosszú és kö* 
vetkezetes munka árán megmentet ték a 
hont, amely már veszendőfélbe indult. 
Az Astoria=szálló 108., 109. és 110. sz. 
szobájában volt a tanyájuk, ma már a 
minisztériumok Íróasztalai előtt ülnek jó« 
részt — de vissza kell nézni egy pilla» 
natra és meg kell irni annak a három 
napnak a történetét , annak az izgalmas, 

GARAMI ERNŐ 
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Az Astoriaíszálló történelmi emlékű erkélye 
Papp felv. 

megragadó 72 órának a történetét , amely 
eldöntöt te az u j Magyarország sorsát. 

Egy kis szállodai szoba volt a szülő* 
helye az u j Magyarországnak. Épugy, 
mint a füstös Pilvax kávéház 1848=ban. 
A felfordult szoba székein ült és parancs* 
nokolt a Nemzet i Tanács és köztük a 
mieink: a vérünkből és húsúnkból valók. 

A hatalmas Károlyi Mihály, aki már 
nem is személy, hanem szimbólum és a 
beretvaéles eszű Kunfi Zsigmond és a 
csöndes, higgadt Garami Ernő, a karcsú 
Hatvany Lajos, szájában az elmaradhat 
tatlan cigarettaszipkával, amelyben so* 
sem ég cigaretta és Jászi Oszkár, hatal* 
mas irat táskájával, mint egy apostol és 
a fürge Purjesz Lajos és a szinte zord 
Biró, aki szintén Lajos és akinek mindig 
van egy nagyszerű ötlete, ha szükség van 
rá. ö k állottak az élen és mögöttük lel= 
kes emberek egész hadserege. (Meg fog» 
nak bocsátani a többi kedvesek a Szip-
házi Életnek, hogy most róluk megfeled* 
kezünk, munkások, ügyvédek, orvosok, 
hivatalnokok és katonák ezrei, de a 
toll most csak azokról beszél, akik vé* 
rünkből valók, irók és művészek ezerszer 
megdicsőült bajnokairól.) 

* • 

'I'alán Fényes László nevét ir juk a töb-
biek közül legelsőnek, ö t nem kell külön 
bemutatni . A fáradhatat lan, fanatikus 
Fényest, aki az egyik percben beszédet 

BIRÓ LAJOS PURJESZ LAJOS 
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Ahol a forradalom röpiveit nyomták. 

tengerészekkel vágtat egy autón — ki 
tudja , milyen hasznos cél felé? És ötezer 
ember kiséri lakására hajnalban, amikor 
— nem pihenni tér, csak megtisztálko= 
dik. És Kéri Pál, egy nemes tigris hajiéi 
konyságával a zsúfolt hoteUfolyosón, Az 
Est nagyszerű munkatársa, ezekben az 
időkben mindenki drága, fáradhatat lan 
Palija, aki a háború első napjaiban klub* 
fotelek mélyén ugyanazt suttogta (— ak* 
kor még hangosan mondani nem lehetett 
—), mint amit most halálrafáradtan, re= 
kedten hörög, amikor pedig már orditani 
is szabad. A Konsten=ügyet sem lehet el= 
feledni, ugyanezt a Kéri Pált, és a kitűnő 
Vadász Miklóst, a tántor í thatat lan két ba= 
rátot, akik megállottak Károlyi Mihály 
mellett és detektiveket lefőző ravaszság* 
gal és igaz férfiakhoz méltó merészséggel 
csavarfák ki a gazember nyakát, aki Ká= 
rolyinak akart gáncsot vetni. 

A nagy diadalmenet, mert hiszen ez 
volt, halottakkal és sortűzzel kezdődöt t 
hétfőn, október 28«án este a Lánchidnál. 
A zászlóvivők között , akik aztán elestek 
a trikolór alatt, ott volt Molnár Jenő, 
egy fiatal, pancsovai szinész, aki átlőtt 
mellel fekszik a Rókus=kórház egyik 
ágyán, de boldogan, mert nem hiába szén* 
ved — és ott volt a tömeg elején Nádas 
Sándor is, a Pesti Futár szerkesztője, aki 

mond az Astoria erkélyéről, a másikban 
már rohan az Üllőisutra csillapítani a ka* 
tonák dühét, egy félórával később pedíg 

KÉRI PAL 
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Cr. János Andor és B. Pásztor Béla kapitányok az „Ujságiizem" nyomdájában. 
Papp felv. 

hidegvérüséggel sokaknak életét mente t te 
meg. És szerdán, harmincegyedikén, a 
szürkén virradó hajnalbanv már állt a fors 
radalom, de ekkor már örömmámorban 
levegőbe lőttek a puskák és fehér őszi-
rózsa virágzott a katonasapkákon. 

Szinte fáj, hogy nem lehet jelzőket irni 
azoknak a neve mellé, akik két héttel ezs 
előtt már hotelek házte te jén laktak és éj* 
szakánkint szöktek egymáshoz. A régi fo* 
galmak mellett elkoptak a jelzők és a ka* 
tonák u jaka t érdemelnének — az ugyne^ 
vezett katonatanács, akik nélkül hiába lett 
volna minden lelkesedés és nagyot aka= 
rás. És büszkén irjuk papirra, hogy a ha= 
Iáira is elkészült tizenegyek között mint 
elsők voltak ott dr. János Andor főhad; 
nagy, szegedi üjságiró és Pusztafi Gazda 
Jenő hadnagy, nemrég jelent meg a ver* 
seskötete és B. Pásztor Béla hadnagy, vi* 
dcki szinész — ma már mindahárman ka= 
pitányok, Károlyi miniszterelnök nevezte 
őket az önálló magyar hadsereg első ka= 
pitányaivá. Ök csinálták a legmerészebb 
dolgokat, a fejükkel já tszot tak. 

Hogy a Katonatanács minden üldözés 
dacára sikeres munkát végzett, abban I-ÉNYES LÁSZLÓ 



.6. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

VADÁSZ MIKLÓS I IATYANY LAJOS báró 

oroszlánrésze van Magyar Miklósnak, az 
Ujságüzem nyomda nagyszerű igazgató* 
jának. Magyar Miklósnak köszönhető, 
hogy amig a Népszava nyomdájá t , a Vi-
lágosságot figyelték és őrizték, addig az 
Ujságüzem gépein, sőt rotációsán nyom* 
ták a Katonatanács plakát jai t és röpcé* 
duláit, amelyeket aztán széthordták a ka* 
szárnyákba és elvetették a katonák lel* 
kébe a magot, amelyből az u j Magyar* 
ország fá ja lombosodott ki. így lett az 
Ujságüzemből (a Színházi Élet nyomdá* 
jából) az u j Landerer és Heckenast . Az 
igazgatóról, Magyar Miklósról későbben 
is szó lesz. 

A forradalom első és legnagyszerűbb 
megnyilatkozása a rendőrség csatlakozása 
volt. És ki az, aki a rendőrség mozgalmát 
nagyrészt szervezte? Környey Zoltán dr. 
A húszegynéhány éves, kedves fiatal-
ember volt az, aki elfoglalta néhányad* 
magával a rendőrkapitányság épületét. 
Ma már a Nemzet i Tanács tagja. Nem 

EUSZTAFI G A Z D A JENŐ 

szabad megfeledkezni, a rendőrségről ir* 
ván, Göndör Ferencről, a radikális sa j tó 
egyik vezéréről, az Ember szerkesztőié* 
ről és Halmi Józsefről, a Déli Hirlap 
munkatársáról sem, akiknek nagy részük 
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van a rendőrök csatlakozásában: lelke* 
sitő beszédeket tar to t tak az alakuló 
Gresham*kávéházi nagy gyűlésén. 

A rendőrség csatlakozása után, a még 
az Astoriában székelő Nemzet i Tanács 
szerdára virradó éjjel, október 31*én el* 
határozta, hogy a te t tek mezejére lép. A 
Keleti pályaudvarról visszahozott mars* 
formációk egy részével elfoglalták a Tér* 
parancsnokságot. A Nemzet i Tanács 
szobáiban ekkor ott láttuk a mi soraink* 
ból még Balázs Bélát és Vágó Bélát, Az 
Est kiadóhivatalának főtisztviselőjét, aki 
az adminisztrativ ügyek élén állott. 

Dr. János főhadnagy, akkor még civil* 
ben, pendí te t te meg a dolgot: elfoglalni a 
Térparancsnokságot . És ot t volt vele 
Magyar Miklós, az Ujságüzem igazga* 
tója. János doktor kiadta a parancsot: 
én megyek elől, jobbszárnyra a Belvárosi 
Kávéház felől Magyar v i g y á z . . . És a 
katonák a két civil vezetése mellett el* 
indultak. Amig János betörte a csapat 
zömével a kaput, Magyar az oldalabla* 
kok egyikét benyomta a katonákkal és 
az immár nyi tot t kapuba terelte a bent* 
levőket. Az őrség örömmámorban egye* GÁBOR ANDOR 

B. PÁSZTOR BÉLA MAGYAR LAJOS 
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VÁRNAI ZSENI 

sült az ostromlókkal és diadalmenetben 
vitték Várkonyi tábornokot és segéd* 

t iszt jét az Astoriába, ahol Kunfi Zsig= 
mond és Biró Lajos várták a foglyokat 
a Nemzet i Tanács nevében. Innen aztán 
mindenki ismeri az eseményeket. 

if 

Másnap, november első napja. 
Már három részre szakad az Astoria 

táborába. A Katonatanács átmegy a régi 
képviselőházba, a Nemzeti Tanács az 
intézőbizottsággal a Városháza tanács* 
termét foglalja el és a hotelben csak az 
úgynevezett felvevő állomás marad, 
amely a hireket kapja ós elosztja. 

A városházi intézőbizottság élén Ma-
gyar Lajos, Kéri Pál és Pogány Józáéf dr. 
hírlapírók állanak, akik emberfeletti erő* 
vei, szinte étlen=szomjan, 72 óra hosszat 
egy pillanatot sem pihenve bonyolí t ják 
le a forradalom napjainak minden zava* 
rát. Itt dolgozik Gábor Andor, a dráma* 
író, mint az érkező táviratok cenzora és 
Bródi Béla és dr. Elek Vidor, Az Est 
munkatársai, mint népbiztosok. És ide van 

* " ! 
i 

^^^^^mttttKxSSitimtm 

VÉRTES MARCELL NÁDAS SÁNDOR 
Amster felv. 
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BAI.ÂZS BÉLA 

HAJNAL JENŐ MOLNÁR JENŐ pancsovai szinusz 

TARJÁN VILMOS 
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BEREGI OSZKÁR GÖNDÖR FERENC 

Éljen a Nemzeti Hadsereg! Emlékek a régmúlt időkből! 

dőjével az első éjszaka kötöztek be egy 
sebesültet, azóta nem volt ot thon. 

Az Astoriasszálló előtti gépfegyveres 
osztag parancsnoka is közülünk való, 
Szöreghy Gyula moziszinész és tüzérőr* 
mester. Benn a szállóban folyik a mun> 
ka. Dr. Supka Géza, a Világ kitűnő mun-
katársa teljesít itt radikális polgárokkal 
hadügyminiszteri szolgálatot az izgalmas 
napokban. 

A Katonatanácsban székelnek a már 
emiitett dr. János, Pusztafi és B. Pásztor 
alapitókon kivül Fenyves Gábor, zene* 
kritikus hadnagy és Egyed Zoltán, a 
Déli Hirlap munkatársa, szintén • had* 
nagy, aki egy gépfegyveres osztaggal for* 

beosztva Beöthy Zoltán, Beöthy László 
színigazgató huszárönkéntes fia, ki mint 
autóstiszt teljesít kitűnő szolgálatokat. 

N e m szabad megfeledkezni Hajnal 
Jenő hírlapíróról sem, aki a postát őrizte 
ellen éjt^napot egyétéve és Békessy Im= 
réről, aki szintén a Városházán dolgozik. 
A sa j tó mindenütt ott van. Tarján Vil= 
mos, Az Est kitűnő riportere napokig 
nyakkendő nélkül járókel mindenütt , 
ahol hasznot lehet haj tani . A nyakken* 
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Dr. ELEK VIDOR 

mális harcot vívott a rákosi pályaudva* 
ron a fosztogatókkal. 

A rendet fentar tó csapatok élén az égő 
trénkaszárnyánál Vértes Marcellt lát juk, 
a kitűnő rajzolót, mint honvédzászlóst, 

jelenleg a margitszigeti őrség parancsno* 
ka és a Váci=uti katonacsapatok élén Fe-
renczi• Károly hadnagyot , a kedvelt ko=. 
mikust. 

Az utcákon mindenüt t plakátok ezrei 
és ezek közt Várnai Zseni, a költőasz* 
szony verse: „Katonafiamnak". 

1 'árnai Zseni verse 

Í2n magzatom, szép katona fiam, 
Szive vérével ir neked anyád. 
Mióta a császár kenyerét eszed, 
Vörösbe fordult itthon a világ. 
Most készülünk a döntő nagy csatára 
S ti lesztek elleniünk majd a sereg, 
Ha ráuszítanak önnön véreidre: 
Ne lőjj, fiam, mert én' is ott leszek. 

Az anyaföldnek most zscfhdül a méhe, 
Már lesi a munkás szolgahadat, 
Hogy szűz ölébe termő magot hintsen. 
Várja az erőt, melv életet ad. 

Katonaf iamnak 

BEÖTHY ZOLTÁN SZÖREGHY GYULA 
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Éljen a Nemzeti Hadsereg! E 

Most megmérjük irdatlan nagy erőnket 
S nem ringatnak majd kalászt a szelek; 
A termőföld lesz a mi lázadásunk: 
Ne löjj, fiam, mert én is ott leszek. 

Fiam, ez öreg reszkető sorokban 
Én sirok, ki méhemben hordtalak, , 
Ki egygyé tettem órát, napot, éj et, 
Hogy etesselek, hogy dajkáljalak; 
Hús a húsomból, vér az én véremből, 
Hogy emelhetnél te reám kezet, 
Ha én zokogom,* sikoltom feléd: 
Ne löjj, fiam, mert én is ott leszek. 

A Krisztusunk vagy, a mi Messiásunk. 
A reménységünk, mindenünk: az Élet, 
Fiam, te döntöd el most a sorunk, 
A te felzudult bús rabszolgavéred; 

mlékek a régmúlt időkből! 

Borítson el a forradalmi mámor. 
Ha hömpölyög a lázadó sereg, 
Mint felkorbácsolt zugó tengerár: 
Xe löjj, fiam. mert én is ott leszek. 

Most még csak háborog az óceán 
S a kevély hajót már tépi, dobálja. 
Mi lesz, ha majd ős medréből kicsap, 
Ha úrrá lesz a tenger akarása; 
Mi lesz, ha minden katonafiú 
Szülőanyjától kap egy levelet. 
Mely lázit, gyújt, vérbeborit: 
Ne löjj, fiam, mert én is ott leszek. 

* 

A kiszabaditott foglyok között is van 
közülünk való. A helyőrségi kórház el* 
meosztályáról Róbert Oszkárt , a Déli 

EGYED ZOLTÁN RÓBERT OSZKÁR 
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Hírlap munkatársát szabadítot ták ki, aki 
azért volt bezárva, mert nem akart fegy* 
vert venni a vállára. Lengyel István hír* 
lapiró a középületekre vigyázó osztagok* 
nál tel jesí tet t szolgálatot — és közben 
cikkeket irt a lapjának, Zilahy Lajos 
zászlós, a Déli Hirlap munkatársa pedig 
dr. Nagy György mellett, a köztársasági 
eszme leglelkesebb harcosa volt. Es nem 
szabad megfeledkezni Beregi Oszkárról, 
aki az utcákon lelkesítő szavalatokat tar* 
to t t a kocsik tetejéről és Jászai Mariról, 
aki mint Laborfalvi Róza 1848*ban, a 
Nemzet i Színházban szavalt. 

És a vidéken ugyanugy van, mint Pes* 
ten. Írók és művészek állnak az első 
sorban. Kolozsváron a Nemzet i Tanács 
vezetője például Janovics Jenő dr., a. 
színház igazgatója. 

A nevek arzenálját lehetne még ide-
írni, akik hirtelen nem jutnak a kró* 
nikás eszébe, de emberek vagyunk és 
annyian vannak, akik közülünk valók és 
ott voltak a nagy napok eseményei or* 
mán, hogy lehetetlen ki nem felejteni 
valakit. 

Végül még csak egyet. 
Ebből a zavaros adathalmazból pedig 

tanulják meg idők során az utánunk }ö* 
vők azoknak a nevét, akik a világ leg* 

LENGYEL ISTVÁN 

« M l 

HALMI JÖZSEF FERENCZI KÁROLY 
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szebb forradalmát csinálták Budapesten 
1918íban — a vértelen forradalmat. 

A .végére talán azt is ideírhatom, hogy 
én is ott voltam. 

Bús Fekete László. 

Koturnus 
(Ivánfi Jenőnek). 
Az égnek alja ibolyamező; 
fönt a magasban hold lámpája gyulád. 
Pár lankás szélén a bús alkonyat 
kapaszkodik. A nap a völgybe fulad. 
Óíhangulat. A békés b i rkanyáj 
csöndes iramba fut puha vonalban. 
A pásztor bo t j a végén méla síp: 
két a jka közt felzeng egy édes dalban. 
A törpe bokrok hűs homálya zúg, 
egy i f jú lányka jő elő tipegve. 
Egy elmaradt bárányka lágy nyakán 
pihenteti szivét, forrón lihegve. 
E pillanatban egy nagy tölgy mögül 
egy szálas férfi ront elő ziláltan: 
s eldeklamálja örök*szerepét — 
miként ti mind! . . . S miként én is 

csináltam . . . ] 
» Somlyó Zoltán. 

ZILAHY LAJOS 

Minden hamis és ámitó, 
Csak a művészet igaz és való! 

Pálmay Ilka. 

JANOVICS JENŐ dr. BÜ« FEKETE LÁSZLÓ 
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— Mi van a betegekkel? 
— Nincs semmi bajuk már. Góth 

Sándor szerencsésen és gyorsan feli 
épült egészséges Simonyi Mária is és 
Reinitz Béla, akinek súlyos bronchi; 
tise volt, már ugy cigarettázik, mint 
egy török basa. Különben is nagyon 
boldog, mert a legjobb barátja, Kunfi 
Zsigmond miniszter lett. 

— Mit tud valami jó forradalmi uj* 
ságot? 
„— Várom, hogy Németországban is 
kimondják a köztársaságot. Ha Lieb-
knecht lesz az elnök, akkor a magyar 
szinmüirásnak a német köztársaság; 
ban lesz egy befolyásos pártfogója: 
Liebknechtné. A népvezér felesége 
nagy szinházjáró és mikor Berlinben 
a mult szezonban bemutatták Hat; 
vany Lajos „Die Spur";ját, Lieb-
knechtné külön levélben gratulált elő; 
adás után a magyar Írónak., 

— Rémhíre nincs? 
— Jaj, ne is emlegessék a rémhíre; 

ket. Rémes pánik volt az az őrültség 
a kenyérmezei orosz foglyokkal. A 
hűvösvölgyiek ugy megijedtek, hogy 
beszaladtú.z a Szénadérig. Herczeg 

RÓNAI ALICE és FENYŐ EMIL november 3*án házasságot kötöttek 
Papp felv. 

C S ^ H S J V J A 

INTIM PISTA, hogy megvolta a 
Rónai Lici és Fenyő Emil esküvője? 

— Meg bizony, ahogv bemondtam, 
november harmadikán. Tanuk gya 
nánt Faludi Jenő s id.Uher Ödön sze> 
repeltek. A fiatal pár persze nem tud 
lakást kapni, egyelőre a Britanniában 
laknak. Nagyon kedves dolog, hogy 
a fiatalok ügye a „Déryné ifiasszony" 
előadásain kezdődött, ahol Egressy 
Galambos Gábort játszotta Fenyő. 
Most a hatodik kerületi anyakönyv; 
vezető adta őket össze, aki egyenes 
unokája Egressy Galambos Gát 
bornak. 



16. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Ferenc a városban volt, mikor a rém-
híresztelés megindult. Azonnal sietett 
ki a Hüvösvölgybe, hogy az édesanya 
ját megnyugtassa. A Szénatéren ta* 
Iáit a meg, ott voltak Márkus Emma, 
Párdány Oszkár és más ismerősök is, 
akik mind a vélt oroszok elöl menez 
kiiltek. 

— A mieink mikor jönnek már 
haza Oroszországból? 

— Most már haza kell jönniök. Sok 
régen látott jóismerös fog beköszön: 
teni hozzánk. Zátony Kálmán, a Víg-
színház tagja, Kálmán Jenő, a kedves 
humorista és újságíró, Salgó Dezső, 
zeneszerző és újságíró, Gyöngyi 
László, a Gyöngyi Izsó fia és a vidéki 
társulatok sok neves tagja. Csak már 
itthon volna mindenki. Kezüket cső; 
kolom. 

A n e m z e t i h a d s e r e g k ü r t j e l e i 
(Kalotai László műve) 
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Szégyen a futás, — mondták régebben, 
— de hasznos. Meg kell változtatni a 
közmondást . Hasznos a futás és még 
csak nem is szégyen. Az életnek kiki 
elég nagy fontosságot tula jdoni t és ha 
meg akar ja tartani, néha nem marad 
más hátra, mint szaladni. 

A forradalom első é jszakáján negyed 
ket tőkor úgy futot tak a magyar iroda* 
lom és sa j tó jelesei, mint a marathoni 
s íkfutás bajnokai . Az Astoria erkélyé* 
ről egymásután szónokoltak a nép vezé* 
rei, leírhatatlan, mámoros éljenriadalom 
fogadta a Nemzet i Tanácsnak feleskü* 
vő katonaságot , életünk legszebb és leg* 
magasztosabb percei voltak ezek. 

Negyed ket tőkor aztán tör tént valami. 
Hogy mi történt , azt voltaképpen nem 
is lehet tudni pontosan. Egy köztársa* 
sági ka tonákkal zsúfolásig megrakot t te* 
herautó felvirágozva fordult be az As* 
toria elől a Károly*körutra. Szembe jöt t 
•egy másik autó szuronyos csendőrökkel. 
Most aztán eltérnek a vélemények. Van, 
aki azt mondja , hogy a katonák egy* 
más üdvözlésére a levegőbe lőttek és a 
tömeg ettől megi jedt egy kicsit. Viszont 
van, aki azt mondja , hogy komoly utcai 
harc volt, gépfegyver söpörte a Kossuth 
Lajos*utcát, a golyók hallhatóan süvítet* 
tek. 

Anny i bizonyos, hogy ennél az esze* 
reszet t lövöldözésnél példátlan pánik 

tör t ki. Ekkor volt a nagy szaladás. Ke-
mény Simon például Korda Sándorral 
állt a tömegben és mikor a lövések is* 
tenitélet gyanánt kezdtek dörögni és 
ropogni, usgyé, vesd el magad, rohantak 
a Semmehveiss*utcába. Korda megeskü* 
szik, hogy a Semmelweíssm'tcát is lőt* 
ték gépfegyverrel. Mindenesetre úgy 
szaladt, mint egy gazella. Kosztolányi 
Dezső a Károly«körútnak vette irányát 
a kis Balla társaságában. Nincs az a bil* 
likomos agár, aki utolérte volna. őket. 
Lakatos László és Harsányi Zsolt a föld* 
re vetet ték magukat . A jó sáros földre. 
Mindket tő jükre ^ g á z o l t a tömeg, Laka* 
toson is feküdt három ember, Harsányin 
is. Ahogy ott feküdtek és felettük réme* 
sen ropogott a fegyvertűz, Lakatos szép 
csendesen megszólalt: 

— A fiam ma két éves. Nem illik, 
hogy ma valami ba jom legyen. 

Harsányi, aki még ott is cigarettázott, 
felelni akart, de ebben a pillanatban 
érezte, hogy a hátáról fel akar kelni va» 
laki. Meg i j ed t , hogy fedetlen marad és 
szigorúan elkiáltotta magát : 

— Mindenki marad jon ugy, ahogy van! 
A polgártárs megi jedt és visszafeküdt 

Harsányira. Éppen igy feküdtek fenn a 
Nemzet i Tanács egyik szobájában az 
Astoria első emeletén Lengyel Meny* 
hért és Karinthy Frigyes. Féltek, hogy a 
régi rendszerhez hű »katonaság a? Asto* 

Heltai Jenő, Korda Sándor, Harsányi Zsolt, Lakatos László, Nádas Sándor, Kemény 
Simon, Kosztolányi Deaső, Jób Dániel, Balk Ernő, Major Henrik 

• Mai ti- rajza 
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riát is lövi. Hogy az ablakon át esetleg a 
hasukba ne találjon a gépfegyvergolyó, 
lefeküdtek a földre. Egy ideig, amig oda* 

Lengyel Menyhért, Karinthy Frigyes 

künn vadul ropogtak a fegyverek, nem 
is mukkantak . Aztán Lengyel megszól 
lalt: 

— Mi ez? 
Karinthy óvatosan arra fordí tot ta a fe» 

jét és dühösen mondta : 
— Történelem. 
Aztán tíz percig tar tó rémes fegyverro» 

pogás után csend lett.. Az utca megïisz» 
tult egészen. És az irodalmi szereplők 
valamennyien gazdagabbak voltak egy 
marathcni sikfutási rekorddal. 

• 

Történt sok tarka apróság a nagy na* 
pok alatt. Mikor a forradalmárok min* 
den katonát megállítottak és levétették 
a rózsát, Rózsahegyi Kálmán R e d t e n 
szólt a Nemzet i Színház előtt: 

Rózsahegyi Kálmán, miután a rózsát le kell 
mindenünnen szedni 

— Jól nézek ki, ha rólam is lecsavar* 
ják a Rózsát. Hegyi Kálmán marad be* 
lőlem, elvesztem a fél nevemet. 

Ivánfi Jenő a legforradalmibb órákban 
sem vesztet te el a nyugalmát. Csendesen 
szivarozva ballagott az utcán. A szájá» 
ban szipka, a szipkában szivar. 

Egyszer csak jön egy fegyveres pol* 
gártárs. Szó nélkül k i ránt ja a szipkából a 
szivart és a sa já t szá jába teszi. -Azzal to* 
vább megy, de még könnyedén vissza* 
szól: 

— Maga már eleget szívta! 
« > 

Mester Sándor egy dum»dum»golyőt 
talált valahol. Beállított az Otthon»Kör» 
be, odalépett egy asztalhoz és lecsapta a 
dum»dumot. 

— Ide nézzetek! 
Molnár Ferenc mérgesen fe lpat tant : 
— Vidd innen, ne játssz vele. Aki ön» 

gyilkos akar lenni, vonuljon a szokot t 
mellékhelyiségbe. 

« 

Mindenüt t nagy feltűnést keltet t Fé* 
nyes László a tengerészekkel. A népve» 
zért úgy vet te körül az állandó matróz» 
kiséret, mint valami testőrség. 

A zuhogó esőben megállt valahol az 
autó, ahol Fényesre szükség volt. Kis 
szállt az autóból, csupa víz volt minden, 
az utcán tengernyi pocsolya. 

— Miért éppen tengerészekkel? — 
kiáltott a tömegből Fényesre egy isme« 
rőse. 

— Mert nagy a viz, — felelte Fényes. 
$ 

Csortos Gyula úgy jár az utcán, hogy 
az egyik zsebében Anakot=pasztilla van 
a spanyol ellen, a másikban revolver.. 
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A l*>rradalom egyik é jszakáján béké» 
sen ment haza. Ahogy a kapuhoz ér. 
egyszerre csak ott terem két szuronyos. 

Fényes László a tengerész gárdával 

marcona katona. Odaállnak mellé és 
nem szólnak semmit, csak néznek. 

A helyzet igçn feszült és súlyos volt. 
Csortos a kabát ja zsebében megmarkol» 
ta a revolvert. A másik kezével folyton 
csengetett . Megadta a csengőn azt a vész» 
jelet, amit már megbeszélt a házmester» 
rel, hogy ha igy csenget, azonnal kell 
jönni. 

A két katona ott állt mellette és nem 
szólt semmit. Pillanatok multak, amelyek 
perceknek te tszet tek. 

Végre jö t t a házmester . Csortos belé» 
pett a kapun. A katonák utána. 

Tudniillik a katonák is ebben a házban 
laknak. Hc 

Várnai István hirlapiró három éjszaka 
nem aludt semmit. Folyton szaladgált, 
mindenben résztvett, mindenüt t ott volt. 
A harmadik nap délutánján végre nem 
bírta tovább, az Otthon»körben ledőlt a 
díványra és elaludt. 

Ez mindjár t ebéd után történt, mikor 
a tagok szállingózni kezdenek feketére. 
Az érkezők nézték Várnait . Az egyik el» 
kiáltotta magát: 

— Éljen! Éljen! 
Gondolta , hogy Várnai tüntetést fog 

Várnai István, a mélyen alvó 

sej teni és i jedten felugrik. De Várnai 
nyugodtan aludt tovább. Most már ket» 
ten kezdtek hangosan éljenezni. Semmi 
hatás. Egyre többen és egyre erősebben 
kiabáltak. Végül már az egész Ot thon ott 
állt a dívány körül. A sokaság fülsiketitő, 
egetverő kiáltozást csapott : 

— Éljen a köztársaság! Éljen Károlyi! 
Éljen! Éljen! Éljen! 

Semmi hatás. Várnai a lármának ezt a 
fa já t három nap alatt úgy megszokta, 
hogy nem reagált rá. Mintahogy a vas» 
úton alvó ember megszokja a dübörgést. 

De ekkor valaki odalépett Várnaihoz 
és ujjheggyel gyengéden megérintette. 
Várnai rögtön felébredt. 

# 

Az Ot thonban szidták a rémhirter» 
jesztőket . 

—• Akárki szophat az uj jából rémhire» 
ket és kezdheti terjeszteni . Az izgatott 
publikum elhiszi a legnagyobb marhasá» 
gokat. 

— Játszunk társasjátékot , — mondta 
egy másik hang, — ki t ud j a a legréme» 
sebb rémhírt kitalálni. 

Erre megindult a verseny. A legfan» 
taszt ikusabb rémhíreket eszelték ki a 
versenyzők. Végre a zsűri Incze Sándort 
jelentet te győztesnek. Incze a következő 
rémhirt kreálta: 

— A tömeg betört a Hungária»fürdőbe 

és összecresztette a melegvizet a hideg» 
gel. 

* 

Csütör tök reggel többek között egy 
rekedthangu, kövér elvtárs is intézett 
beszédet az Astoria erkélyéről a néphez. 
Dörgött a szava, szárnyalt a beszédje, 
melyet az eső ellenére is nagy figyelem» 
mel hallgatott a sok ezernyi tömeg, de 
egyszerre puskaropogás szakítot ta félbe 
a szónokot. Az erkélyen álló elvtárs pil» 
lanatra megállt, aztán, mintha semmi 
sem tör tént volna, folytatni akarta. De 
alig kezdet t bele, u j abb fegyverropogás 



.20. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

akasztot ta meg szavát. Ez már kihozta 
sodrából. Haragosan legyintett kezével: 

— Pszt, elég volt! Most én beszélek! 
Dörgő éljen volt a felelet és most már 

folytathat ta nyugodtan beszédét. • 

A Nemzet i Tanács megbízásából dr. 
Elek Vidor, Az Est munkatársa, mint 
népbiztos, csütörtök délután kiment az 
ÜllőiíUti honvédlaktanyába. A főépület 
kapujában egy matróz fogadta. Sapka 
helyett ormótlan fekete keménykalap 
volt a fején, ma jdnem a nyakába sza* 
ladt, olyan bő volt, lovassági kard volt a 
derekára kötve és mit t agad juk : pityó* 
kos is volt kissé. Mikor megpillantotta 
Elek kar ján a vörös szalagot, feszes hap* 
tákba vágva magát odaállt eléje: 

— Jelentem alássan népbiztos úr, egy 
kérésem volna. 

— No, mi az f iam? 
— Szeretnék kapni egy vörös huszár* 

nadrágot. 
Ezt a kérést Elek Vidor legnagyobb 

sajnálatára nem tudta teljesíteni. 
* 

A szerda éjszaka izgalmait követő haj* 
nalon beállítottak többen a New*York 
kávéházba. A hivatalos reggeliző*idő 
kezdete már rég elmúlt, de a kávéház 
még egészen sötét volt, minden retesz 
gondosan betéve, minden redőny, füg* 
göny leeresztve. Gyula, a kitűnő főúr 
fogadot t bennünket . 

— Mi az, hogy maguk így begubózzák 
a kávéházat ilyen nevezetes napon? — 
kérdeztük tőle neheztelve. 

— J a j kérem, — mentegetőzöt t a ki* 
tünő Gyula, — valahányszor ilyen eset 
van, mindig betörik az ablakokat! . . . 

KÉNYELEM. Gyárfás Dezső vé-
gignézte a „Gróf Rinaldó" főpróbá* 
ját és ugyancsak meglepődött, ami* 
kor a színpadon egy valóságos, hús* 
ból való négert pillantott meg. Szii* 

net alatt felrohant a társalgóba és lihegve 
szólt: 

— Na, gyerekek, kényelmesebben már nem 
lehet berendezni a dolgot. Még a színházba 
is utánatok küldik a feketét. 

A7 első dal, amely a színpadról jutott el tt 
népszerűséghez, a „Peleskei nótáriusából való, 
cime: „Hortobágyi pusztán fuj a szél. . ." (Elő* 
szőr 1838. okt. 8*án énekelték a Nemzeti Szin* 
házban.) 

Gróf Rinaldó 
Amióta a közönség felfokozott érdek* 

lődése kötelességévé te t te a színházak 
számára az en suite*előadásokat, megle* 
hetősen ri tkán van operett*bemutató a 
Király*szinházban. Nyár volt még, mi* 
kor az u j évad kezdődött , de csak mos t 
került sor az idei első bemntatóra, amely 
iránt igen könnyen ér thető okokból a 
szokot tnál is nagyobb érdeklődés nyil» 
vánult meg immár hosszú hetek óta. A 
„Gróf Rinaldó' ' íról többet irtak és be* 
széltek a bemuta tó ja előtt, mint sok más 
operettről a premier után következő első 
időkben szoktak és a közönség csütörtö* 
kön este egészen tá jékozot tan ült be a 
Király*szinháznak az ú jdonság lázától 
izzó nézőterére, hogy végighallgassa és 
nézze egy igazán forró est keretében a 
„Gróf Rinaldó" három pompás felyoná* 
sát. Az érdeklődés egyik főoka az u j 
operet t két kiváló szerzője. A „Gróf Ri*( 
naldó" szövegét a „János vitéz", „Bob 
herceg", „Tatár já rás" és „Mágnás Mis* 
ka" népszerű l ibrett istája, Bakonyi Ká* 
roly irta, zenéjét pedig Gábor Andor 
könnyen perdülő verseire Szirmai Albert, 
a „Táncos huszárok", a „Mágnás Miska" 
és sok-sok népszerűvé lett finom kabaré* 
dal komponis tá ja szerzette. 

Bakonyi Károly vérbeli színpadi iró 
létére ezúttal is olyan operettszöveget 
irt, amely joggal beillik önálló vigjáték* 
nak. A darab meséje természetesen sze* 
relemről szól és hősnője egy szép, fiatal 
asszony, akinek ostoba, öreg fér je van 
és aki a harmadik felvonás végén önként 
választja élettársul azt a merész fiatal* 
embert, aki az első felvonásban hirtelen 
hevülettel megszökteti . Kapronczay fő* 
ispán felsőmagyarországi kastélyában 
kezdődik a történet. A főispán leánya, 
a szép Rózsika kedvéért bált rendez, 
amelyre a környékbeli urak, hölgyek, a 
megyei előkelőségek valamennyien hiva* 
talosak. A fényesen kivilágított bálte* 
remben már együtt van a vendégsereg 
java, csak az i f jú szép házikisasszony 
késik, de már kívülről köszönti vendé* 
geit: 

* 

Egy kis türelmet urak, hölgyek, 
A türelem rózsát terem. 
Még egykét öltés, egy kis csipke 
És kész a ruha hirtelen. 
A nyersselyemből költemény lesz. 
. Uommá szépül a talány 
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S a sok fodorból báli szoknya 
S a kis leányból nagy leány. 

Jöjj, jöjj, egy fordulóra, 
Jöjj, jöjj, egy édes szóra. 
Szép lágyan karodra végy, 
Jöjj, jöjj, a párom légy! 
Jöjj, jöjj, egy fordulóra, 
Hív már az édes óra, 
Szép lágyan karodra végy, 
Jöjj, jöjj, a párom légy! 

Megérkezik a bálra gróf Kereszthy, 
egy öreg és meglehetősen ostoba arisz* 
tokrata is a feleségével, a szép és fiatal, 
életrevágyó Helénnel. Velük van a gróf 
jogtanácsosa, Balázs is, aki nélkül Ke* 
reszthy egy lépést sem tud tenni. Kap* 
ronczay Rózsika mellett természetesen 
a szép Kereszthy Helén grófnő a társa* 
ság középpont ja . Udvarlók serege veszi 
őket körül, de sikere egyelőre csak Ba* 
lázsnak van, akitől Rózsika — ugy lát* 
szik — cseppet sem idegenkedik. 

Javában áll a bál, mikor egyszerre 
csak beront a terembe egy vad, marcona 
fiatalember, cowboy ruhában és megle* 
hető^en izgatott lelkiállapotban. Senki 
sem ismeri, mindenki i jedten húzódik 
tőle félre, csak Kapronczay főispán mer 
vele szóbaállni. Az ismeretlen elmondja, 
hogy autóján egészen a főispán kasté* 
lyáig nyomon követett egy nőt, akit az 
uton pillantott meg. Kijelenti, hogy ad* 
dig nem megy el a bálról, amig nem be-
szélt azzal a nővel, akit „meglátni és 
megszeretni pillanat műve volt' ' . George 
Adam urat, a re t tenetes cowboyt őrült* 
nek hiszik, de az i f jú mindenki nagy 
ámulatára zongorához ül és a legkifogás* 
talanabb módon kiséri kaliforniai dalát, 
amelyet később együtt énekel szive vá* 
lasztottjával, aki nem más, mint Helén. 

George: 
Erdők közt, sziklák közt fút át a Vág, 
Pihenni jöjj lombok árnyán, 
Forró kis fészket fed virágos ág. 
Vinnélek a vágyak szárnyán! 

FENYVESSY EMIL. LEOPOLDINE KONSTANTIN 
„Táncosnő". — Hungária*film. 
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H elén : 
Szivemre hálód miért veted? 
A szavad lángja éget. 

George: 
Itt búsan hervad friss életed. 
Nem élet ez tenéked! 
Rózsákkal nyiló hajnalon 
Megcsókolnálak angyalom. 
Szivem csak érted verne, 
Átölelne két karom. 

Együtt: 
Rózsákkal nyiló hajnalon 
Csókommal ébredsz angyalom. 
Rózsákkal nyiló hajnalon 
Elringat lágy dalom! 

A rej télyes kulturskaliforríiai meglepő 
kijelentést tesz Helénnek: feleségül 
akar ja venni. Azzal nem törődik, hogy 
az asszonynak már van ura, az úgyis 
öreg és ostoba. Megmondja Helénnek 
azt is, hogy ő nem George Adam, ha* 
nem Ádám Gyurka, magyar dzsentri*fiu, 
aki évekkel ezelőtt kivándorolt Kalifor* 
niába, ot t elamerikaisodott, meggazdago* 
dot t és megőrizve a cowboyok viseletét, 
visszatért Magyarországba. A Vág part* 
ján kastélyt vásárolt, igazi lovagkori vá* 
rat, bástyákkal, felvonó hiddal, oda 
akar ja magával vinni Helént. 

Gróf Kereszthy már érzi, hogy ba j 
van: kár tyát vesz kezébe és pasziánszot 
rakva kiveti, hogy „Csincsalavér, férfi áll 
a házhoz". Helén nem akar ja követni a 
modern Rinaldót, segítségért kiált, de 
Georg A d a m browningot szegez a társa* 
ságnak. Segítségére jön néger szolgája, 
Jack is, aki szintén fegyvert fog és fe* 
dezi gazdájá t . Ádám Gyurkának sikerül 
így magával ragadnia Helént, a báli tár* 
saság pedig megdöbbenve siet el a főis* 
pán házából. 

A második felvonás Ádám Gyurka hi* 
res vágmenti kastélyában játszik. A nő* 
rabló ide hozza magával Helént, aki te* 
hetetlenül és magadással követi a fiatal-
embert, de mikor a teremben észreveszi 
a mélységre nyiló ablakot, le akar ug* 
rani. Csak akkor áll el szándékától, mi* 
kor George megnyugtat ja , hogy ujjal 
sem fog hozzá érni, sőt egy sípot ad át 
neki, hogy azzal bármikor összetoboroz* 
ha t ja a kastély egész személyzetét. Ez 
láthatóan megnyugtat ja Helént és majd* 
nem teljes lesz a béke, amikor felhozzák 
a toalet t jei t tar talmazó koffert is. Most 
már csak George cowbov*viselete ellen 
van Helénnek kifogása. 

—- N e m ilyen nagy szavak! N e m ilyen 
nagy erő! —- mondja . — A frakk fontos, 
a f rakk! 

— Ez a fő? — kérdi a férfi. 
— Egy jó f rakkot vegyen . . . Nyak* 

kendőt csinosát. Lakkcipője legyen . . . 
— Csúf divat! — jegyzi meg George. 
— Azután kell még egy, amivel sokra 

megy: türelem, türelem! 
— Hol vegyem? — kérdi George, He* 

lén pedig most már énekelvé folyta t ja : 

Aki kér, aki vár, jutalomra talál. 
A világ a szerénynek áll! 

George: v 
Arany ég borul a fejem fölé, 
Arany ág le-leint szivem vágya febé, 
S ne siessek az üdvöm elé? 

Helén: 
Arany ég, arany ág, arany ágon kincs, 
Nem enyém a világ, ha egy frakkom 

[nincs. 
Aki ur, magasan ma már 
Csak a frakknak a szárnyán száll. 

George: 
Arany ég, arany ág, arany ágon kincs, 
Nem enyém a világ, ha egy frakkom 

l nincs. 
Nem enyém se csók, se kincs, 
Ha nincs frakk, akkor semmim sincs! 

Hírnök jő s pihegve szól, hogy meg* 
érkezett Kapronczay főispán az egész 
háza népével, csendőröket is hozott ma* 
gával és bebocsát ta tás t kér. George ki* 
adja a rendeletet , hogy senkit sem szabad 
a kastélyba bocsátani, kivéve gróf Ke« 
reszthyt. de természetesen az öreg férj* 
jel kell jönnie a pót=eszének, Balázs jog* 
tanácsosnak is és velük jön Rózsika is, 
Helén meghit t barátnője, aki azonban 
alighanem nem is Helén kedvéért jön a 
veszedelmes nőrabló haj lékába. 

Rózsika és Balázs már nagyon jól ér* 
tik egymást és cseppet sem meglepő, 
hogy az i f jú jogtudornak éppen itt, a 
vágmenti kastélyban jut eszébe, hogy 
csókot kér jen szive választot t jától : 

Balázs: 
Boldogok leszünk mi, meglásd. 
Hogyne lennénk boldogok! 

Rózsika: 
Két sziv, hogyha érti egymást, 
Jaj, de édesen dobog! 

Balázs: 
Délelőtt és délután, 
Minden óra perc csupán. 
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Rózsika: 
Minden percnek szárnya nő, 
Ugy röpül a szép idő. 

Balázs: 
És hogy ez máskép mehet, 
Elképzelni sem lehet. 
Rózsikám, Rózsikám! 

Együtt: 
Rózsabimbóm, rózsafám! 

Balázs: 
Rózsikám, Rózsikám! 
Én egy csókért roppant hálás volnék ám! 

Mondanunk sem kell, hogy a csókot 
Balázs doktor megkapja, ső t vissza is 
adja . Közben azonban vészesen bonyo* 
lódik a drámai helyzet. Ádám Gyurka 
felfegyverzi egész háza népét és kijelenti, 
hogy a vérontástól sem riad vissza, ha 
arra kerül a sor, hogy meghiúsítsa He» 
lén távozását . Hiába kérleli, figyelmez* 
teti az asszony, hogy hagyjon föl szer* 
telenségeivel, George, Rózsika nagy bá* 
natára, kijelenti, hogy tuszul visszatartja 

Balázst. Helén végre is kifogy a türel* 
méből és más oldalon keresi George se* 
bezhető pon t j á t . Hiszen voltaképpen nem 
is tudja , kicsoda. Talán csak valami ka* 
landor és a pénz internacionális nyelvén 
lehetne vele beszélni? 

Ez a sértés talál. George most már 
nem akadékoskodik. Ha Helén ennyire 
félreismerte az ő végtelen szerelmét, ak= 
kor csak menjen, amerre akar. Most az* 
után az asszony szive is kapitulál. Meg* 
érti a férfi nagy szenvedélyét és mikor a 
főispán intésére csendőrök fogják körül 
Georget, elkiáltja szive t i tkát : 

— Szeretem, szeretem! 
A harmadik felvonás a vágmenti kas* 

tély kapuja előtt játszik. A szabad térsé* 
gen táboroznak a csendőrök és gróf Ke* 
reszthy elemében érzi magát: kávét főz 
nekik. 

— Kávé, kávé, babkávé, szűrve habbal 
— énekli. , 

Helén szomorkodik, csak pillanatra vi* 
d i t ják fel Rózsika és Balázs, akikkel vi* 
dám dalt énekel: 

KERTÉSZ DEZSŐ, VARSÁNYI IRÉN 
„Karenin Anna". — Hungária*film. 
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Rózsika: 
Kék a szilva s általában hosszúkás, 
Be régi rossz szokás, 
Hogy házasodni kell! 

Balázs: 
Házassággal vig leányok kis szivét, 
Kis forró friss szivét 
Miért is hűtik le? 

Helén: 
Ráfogás, hogy volna benne más. 
Mint örök ásitás. 

Együtt: 
Három hétig dinom^dánom. 
Házas élet, dáridó! 
Három hétig aztán szánom-bánom. 
Nem ad rá a zsidó! 

Csendőrök hozzák a szerelmes Geor* 
geot. Helén odamegy hozzá és felszólitja, 
lássa be tévedését és kérien bocsánatot , 
George azonban makacsul hallgat, csak 
nézi az asszonyt, aki, ugy érzi, már so* 
hasem lesz az övé. Helén ekkor odalép a 
csendőrök elé és megmásithatat lanui je* 
lenti ki: 

— Bocsássák szabadon ezt az urat. 
N e m vétet t semmit, a magam jószántá* 
ból jö t tem vele ide! 

Ez a megbocsátás és beleegyezés. A 
két fiatal sziv megtalálta egymást és a 
nagy szerelem lát tára Kapronczay főis* 
pán sem idegenkedik attól, hogy a lá= 
nvát Balázs doktor feleségül vegye. Gróf 
Kereszthy nem sokat báni a a dolgot, 
nyugodtan leül paszianszozni: „Csincsala* 
vér, férfi áll a házhoz." 

* ' 

Mint ebből a vázlatos meséből is ki», 
tűnik. Bakonyi Károly ezúttal is érdekes, 
talpraesett történetet visz szinpadra, a 
fordulatos szöveget pedig Szirmai Al* 
bert, élve a kedvező alkalmakkal, szán« 
dékosság nélkül népszerűségre termet t 
finom muzsikával diszitette fel. A lib* 
rettó*iró kitűnő, rut inos ökonómiája le* 
hetővé te t te számára a változatosságot a 
lira, a zenei humor és a drámaiság közöt t 
és Szirmai mindig friss, szivből fakadó 
melódiái gazdag invencióval szökkennek 
fel ezúttal is. Nehéz volna megmondani , 
melyik száma ennek a par t i turának a leg* 
nagyobb sláger. A zenekarból csupa 
olyan dallam száll a nézőtér felé, amely 
biztos utat talál a szivekhez és egyenesen 
arra termett , hogy az ember magával is 
vigye. A főpróba után már a ,,Gróf Ri* 
naldó" zeneszámaitól volt hangos a Ki* 
rály*utca és alighanem annak a még fel 

nem fedezet t komponis tának volt igaza, 
aki sóhaj tva állapitotta meg: 

— Szerencsés ember ez a Szirmai: 
csupa slágert komponál! 

A Király «színház legjobb művészi erőit 
mozgósította, hogy a „Gróf Rinaldó" a 
szerzőkhöz és a színházhoz méltó elő* 
adásban kerüljön színre. A két ki tűnő 
primadonnaszerenben hosszú pihefiés 
után Kosáry Emma és Lábass Juci jut* 
nak ismét szóhoz. Helén kedves szere* 
pében Kosáry Emmy csengő hangjá t 
halljuk, nemes énekkulturáiát élvezzük. 
A komponista figyelme még arra is ki* 
ter jedt , hogy a művésznőnek alkalma 
nyiljon pompás kolora turá jának érvénye» 
sitésére is, az eddig ismert Kosáryseré* 
nyek pedig még egy uj ja l szaporodtak: 
a szép Emmynek több táncszáma is van 
és nehéz eldönteni, hogy mit tud jobs 
ban, táncolni vagy énekelni. 

Lábass Juci Rózsika szerepében ju tot t 
hálás feladatokhoz, melyeket dalban és 
táncban egyforma tökéletességgel old 
meg. Az abbáziai pihenés megérzik fris* 
sen csengő orgánumán, a tánca pedig épp 
oly pompás, mint azelőtt. Ebben ma 
sincs pár ja a magyar operet tszinpadon. 

A címszerepben Király Ernő nyú j t is-
mét vérbeli bonvivant*alakitást. Férfias, 
elegáns és pompásan énekel most is. 
Rátkai Már tonnak ju to t t gróf Kereszthy 
ka r r ika tu rá ja - és a kitűnő művész e sze* 
repben ismét olyan alakítást produkál, 
amely méltó pár ja lesz „Luxemburg 
grófja"*beli hires f igurájának. Szirmai 
Imre főispánja kitűnően jellemzett igazi 
magyar úr, Ihász Aladár pedig Balázs 
jogtanácsos szerepében méltó kiegészi* 
tője a nagyszerű együttesnek. Van a sze* 
replők közt még egy u j név is, Dick 
Anjóé, aki teljes hűséggel és minden 
színpadi festék igénybevétele nélkül ala* 
ki t ja Jacknak, a néger soffőrnek sze* 
repét. 

A díszleteket, melyek közt külön szén* 
záció a várkastély igazi és működő fel* 
vonóhidja, Márkus László tervezte, a 
rendezésért Czakó Gyula érdemel meg 
minden elismerést, Vincze Zsigmond pe* 
dig a zenekar élén szolgálja lelkes és 
megértő igyekezettel a komponista in* 
tencióit. Mire e sorok napvilágot lá tnak, 
a „Gróf Rinaldó" már megkezdte diadal* 
mas pályafutását , amely egy hatalmas 
és merész ivben szökken fel a magyar 
operett tör ténetének legfrissebb lapján. 
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M A R T O N ERZSI, a Magyar Szinház tagja, az Intim Kabaré vendége 
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titkárt, aki gyors és higgadt rendelkezései» 
vei már hivatali működésének első órái» 
ban nagy és beláthatlan következmé» 
nmekkel járó megrázkódtatásoktól men» 
tette meg a magyar gazdasági életet. Az 
u j pénzügyi államtitkár, aki ma tényle» 
ges vezetője a pénzügyminisztériumnak, 
minthogy Nagy Ferenc, a pénzügyi tárca 
tulajdonképeni vezetője sokkal erőseb» 
ben el van foglalva a közélelmezési mi» 
nisztérium élén semhogy másik hivata» 
lát is elláthatná, gyakori és népszerű 
alakja a budapesti szinházak nézőterének 
és a hangversenytermeknek. 

Tudományos irodalmi, hirlapirói és hi» 
vatali elfoglaltsága mellett — az Omge 

R^pPM BÜSZKESÉG. Varga Anna és 
kXPwSjI Kész Rózsi, a Vígszínház művész» 
j t ^ H J N B női, akik eddig szerényen és tartózko» 
B.,».vb. j dóan jelentek meg a színházban, né» 

hány nap óta büszke tartással, gő» 
gösen jártak»keltek a próbákon. Góth Sándor» 
nak feltűnt ez a büszkeség és kérdést intézett 
it színésznőkhöz: 

— Ejnye, de megváltoztatok az utóbbi idő» 
ben? Mért vagytok olyan rémesen b ü s ; | é k ? 

— Ja, ez azóta van, — válaszolt Kész Rózsi 
— amióta a „Majd a Vicá!"»ban Zsazsa is 
szobalányt játszik. 

igazgatója és a „Világ" állandó cikkírója 
volt — mindig tudott magának annyi 
időt szakítani, hogy jelen lehessen a ne» 
veztesebb színházi eseményeknél. Ele» 
gáns szmokingos alakja, egészen piros 
arca, melyet a gyér hajjal borított kopasz 
fej tesz jellegzetessé, 'látható volt évek 
hosszú sora óta minden premieren, min» 
den nevezetesebb operaházi előadáson. 
A zenének különösen nagy barát ja 
Szende Pál. Nincs olyan filharmóniai 
hangverseny, amelyen meg ne jelenne és 
gyakori vendége .a Vigadó és Zeneaka» 
démia termeinek. Akik közelebbről is» 
merik, tud ják róla, hogy kitűnő, képzett 
muzsikus is. 

Szende Pál egyébként, ez is hozzá tar» 
tozik szinházbaráti jellemzéséhez, bár 
nőtlen ember, minden alkalommal hölgy» 
társaságban szokott színházban, hang» 
versenyen megjelenni. Rendes kísérője 
egy finom megjelenésű ifjú hölgynek, 
akinek különösen Tizian modelljeihez 
hasonló bronzfényü haja kelt mindig fel» 
tünést. Ez a hölgy Szende Pál asszony» 
huga, aki bizonyára épp ugy örül fivére 
u j rangjának és munkakörének, mint a 
szinházak és hangversenyek, amelyeknek 
valószínűleg államtitkár korában is ba» 
rá t ja lesz a rokonszenves, nagytudásu 
Szende Pál. 

Szende Pál 
Az uj népkormány tagjai közül a szin» 

házi közönség kétségkívül legjobban is» 
meri dr. Szende Pált, a pénzügyi állam» 
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Biró Lajos 
Az Állami=nyomda műszaki rajzolóia, 

ötvennégy éves — feleségével, fiával, lá* 
nyával az Izabella*utca 90. számú házban 
lakik. Az alacsony termetű, zömök em< 
berke, őszülő rövid szakálát meg*megsi* 
mogatva, megfontol t lassúsággal, felesége 
és leánya közbeszólásaitól meg*megsza* 
kitva ezeket mondta nagyhirii névroko* 
náról: 

— Én, uram, egyszerű ember vagyok 
és a Biró Lajos iró úrral való névrokon« 
ságom nem is já tszot t fontosabb szere* 
pet életemben. Régebben megtörtént , 
hogy egy*egy levelét tévedésből ide irá* 
nyitot ta a posta, azt mindig visszaküld* 
tem, de most ugylátszik, jóravaló levéli 
hordó van ezen a tá jékon, mostanában 
már csak az emlékeztet a névrokonságra, 
hogy t réfás emberek igy köszöntenek: 

— Megint jót irt a lapba Biró u ram! , . . 
Valójában nem tévesztenek össze iró 

druszámmal, csak mindenki — már az 
első találkozáskor — megkérdezi, nem 
vagyok-e rokona az iró Biró Lajosnak és 
mikor nem*mel felelek, a legtöbb ember 
azt m o n d j a : kár! 

Sokszor elgondoltam: mi károm van 
ebben, de hát nem tud tam sehogysem ki* 
sütni. Mert tetszik tudni, én olyan ember 
vagyok, aki inkább törődöm a közgazda* 
sággal, mint az irodalommal és művészet* 
tel, no meg rossz szemű és gyenge fülü 
ember vagyok és nem igen járok szin* 
házba meg moziba, igy hát nem sokat 
tudok a művészekről és az Írókról. 

Biró Lajos irót sem ismerem személye* 
sen. Tudom, hogy Írással keresi kenyerét , 
a képét már lát tam az Érdekes Újságban, 
onnan tudom azt is, hogy haditudósi tó 
volt. O t t olvastam is tőle egyet*mást. 
hogy mit, arra már nem emlékezem. Ál* 
talában, kérem, én nem értek az iroda* 
lomhoz — tetszik tudni, inkább törődöm 
a közgazdasággal — de a fiam az már 
többet olvas, szegénynek nagyon sok a 
ráérő ideje: rokkant katona. Ö egész nap 
bújja a könyveket, ő mondhatna jó vé* 

leményt Biró Lajosról. N o meg a lá* 
nyom. Az színházba is jár; épen a na* 
pókban mondta, hogy megnézte a drusza 

darabját . Neki nagyon tetszett és mondt í 
is, hogy egészen jól, komolyan ir a Birc 
Lajos. Én nem lát tam színdarabját . A 
feleségem ugyan azt állitja, hogy háron 
év előtt Debrecenben Biró Lajos d a r a b 
já t néztem meg, de én nem vagyok br 
zonyos a dologban, hát nem ellenkezem 
de nem is esküszöm a dologra. 

Egy bizonyos, az Érdekes Ujságbar 
többször olvastam apróbb dolgokat Birr 
Lajostól, azokkal meg voltam elégedve 
de már hosszabb dolgot nem olvasok 
mert há t én inkább foglalkozom közgaz 
dasággal és azt sem szeretem, ha a fiam 
meg a lányom ugy falja a regényeket. 

Kozma Nándor. 

Biró Lajos műszaki rajzoló fiával 
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^ szép Saskia 
Az ujult erővel nekiinduló szinházi 

ivad nap*nap után hozza az eseménye« 
cet, meglepetéseket. A „Stradella" nagy* 
sikerű bemuta tó ja után most a Városi 
Színház is kihozza idei első operettuj* 
ionságát , A szép Saskia*t, mely Bécsben 
-'S más német színpadokon idestova egy 
;ve ta r t ja a rekordot . Az u j operett 
szerzői nekünk jól ismert idegenek. A 
szellemes és meglepő fordulatokban gaz* 
íag szöveg irói Will nur és Reichert, a 
.Három a kislány" és a „Médi" kitűnő 
ibrettistái, a zenét pedi<f a hozzánk 
gyakran ellátogató bécsi Tonkünstler* 
Drchester éléről dirigensi minőségben is 
jól ismert Nedbal Oszkár, a „Lengyel* 
rá" cimü szépzenéjü operet t komponis* 
:ája irta". És nem kevésbé ismert és nép* 
izerü az operett negyedik szerzője sem: 
Harsányt Zsolt, kinél a magyarra ültetés 
n u n k á j á t igazán nem lehet fordí tásnak 
íevezni. Szellemes prózája, perdülő, ele* 
íáns versei fölötte állnak az egyszerű át* 
iltetés fogalmának. 

„A szép Saskia" ugyanolyan foglalko* 
íást üz, mint egykori hires névrokona, a 
íagy Rembrandt későbbi hitvese. Mo* 
ieli. Szépségét előkelő művészek atelier* 
eiben kamatozta t ja , de nem elégszik 
neg a modell vigasztalan jövőjű sorsá* 
/al és színpadra lép, ahol óriási sikere* 
;et arat. Sokkal nagyobbakat , mint a 
estők a róla készült képekkel. Saskia 
:mellett szerelmes is. Egy festőre paza* 
•ólja szivének minden kincsét, de ször* 
íyüt kell érte csalódnia. A festő elhagy* 
a és csak évek multán találkozik vele 
smét, amikor Saskia már „nagy nő" és 
gen természetesen most már hallani 
;em akar hűtlen szerelmeséről. 

Hiába ébred fel a megtért kedvesben 
t legostromlóbb szenvedély, a szép Sas* 
;ia ha j tha ta t lan és a darab meséje két* 
égtelenül zátonyra jutna, ha a szöveg* 
rók nem állítanának be egy egészen u j 
:s eredeti ötletet, amely a fordulópont já t 
idja meg az egész cselekménynek. Saskja 
igyanis azt állít ja magáról, hogy fér jes 
sszony, mert csak igy tud védekezni 
idvarlói ostromával szemben. A jámbor 
lazugságból nem is származik semmi 
iaj, de egy esetben mégis csődö't mond 
ninden tudomány: előáll az a helyzet, 
LOgy Saskiának végre is be kell mutatnia 

férjét , akiről annyit beszélt. Az ad hoc 
é r j szerepét már most Saskia kénytelen* 

kelletlen a festőre ruházza, aki olyan 
kitűnően játssza azt végig, hogy már 
nem is akar ja abbahagyni, mikor nincs 
többé rá szükség. Közben mindket ten 
rá jönnek, hogy minden gyűlölet mellett 
mégis csak nagyon szeretik egymást és 
a harmadik felvonás végén Saskiának 
nem kell többé füllentenie, hogy fér jes 
asszony. 

Az érdekes és sok helyütt izgalmas 
darabot Nedba l Oszkár a iegszebb meló* 
diái virágokkal ékesítette. Elegáns, len* 
dületes muzsikát irt, mely a „Lengyel* 
vér"*rel aratot t sikerének méltó folyta* 
tását biztosí t ja számára. Van „A szép 
Saskia" par t i túrá jának néhány száma, 
amely egyenesen felülemelkedik az ope* 
rettszinpad színvonalán és több finom 
dala. együttese, bátran illeszkedhetnék 
egy vigopera keretébe is. 

A Városi Szinház rendkívül gondos 
előkészítés után fényes külsőségekkel 
viszi színpadra „A szép Saskiá"*t. Pazar 
díszletek és feltűnést keltő jelmezek ké* 
szültek az u j NedbaLopere't thez, a hálás 
szerepekben pedig a szinház legjobb 
művészi erői buzgólkodnak. A cimszere* 
pet az erre legalkamasabb Péchy Erzsi 
játssza, aki a „Médi" után most mint 
„szép Saskia" arat u j abb és egyre nö* 
vekvő sikereket. A par tnere a hűtlen de 
megtérő festő szerepében Galetta Fe* 
renc, egy amerikai házaspár vidám és 
mulatságos szerepében pedig Vigh Mar*' 
git és Sziklay József muta tkoznak be a 
Városi Szinház közönségének. Vigh Mar* 
git a nagyváradi Szigligeti=szinház pri* 
madonná ja volt és csütörtöki debüt jével 
magyarázatát adta annak, miért fáj lal ták 
távozását a nagyváradiak. Sziklai József 
a legtöbbet vándorló pesti szinész nagy 
vargabetűvel most ismét visszatért régi 
sikerei színhelyére és u j szerepével már* 
is megtalálta az utat a közönség kegyei* 
hez. A kisebb szerepekben Rádai Aran* 
ka, Inke Rezső és Sik Rezső egészítik ki 
kitűnően az együttest . 

Az egyenletes, gördülékeny előadás* 
ban nagy érdeme van Stoll Károly fő* 
rendezőnek es Stephanides Károly kar* 
nagynak, kik mindket ten részt érdemel* 
neíc „A Szép Saskia" budapesti sikeré* 
ben, mely a bemutátó*est hangulata után 
ítélve hosszantar tó és eredményes lesz. 

Fantázia nélkül nincs művészet, sem tudo* 
mány, tehát kritika sem. Liszt Ferenc. 
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A Belvárosi Színház 
uj műsora 

A Belvárosi Színház napokkal ezelőtt 
azt hirdette, hogy Herczeg Ferenc u j 
darabjával, a Tillával nyi t ja meg kapuit 
a kényszerű szünet után. Hogy nem .igy 
lett, az nom a szinházon múlott . A dísz* 
letek a forradalmi időben nem lehettek 
készen és igy szerdán, november 6«án u j 
műsort adot t a Belvárosi Szinház és azt 
a műsort mutat ta be, amellyel az An-
drássy-uti Színházat akarta Bárdos Ar túr 
megnyitni. Most ugy áll a helyzet, hogy 
a kabaré*műsor addig megy a Belvárosi 
Színházban, amig el nem készül a szin* 
ház és a társulat a Herczegsdarabbal, a 
Tillával. Amikor ez az idő elérkezett, a 
kabarésműsor átmegy a Modern Színpad 

színpadára, az Andrássy^uti régi helyi: 
ségbe. 

A műsor élén Gábor Andor egyfelvo 
násosa áll, amelynek a cime Hazafelé 
A bolseviki Oroszországban játszik a da: 
rab és a hazatar tó magyar ka tonák éle: 
tét és sorsát példázza. Èz az egyik egy: 
felvonásos. A másik cime Barcarolle 
szerzője Hatvany Lily. A kis darab me= 
lodráma és egy velencei éj szines képe. A 
magja egy dráma, a hőse egy nihilista 
asszony, akinek szerelmét verista szinek= 
kel ra jzol ja a szerző. A két egyfelvoná= 
soshoz harmadiknak társul Octav Mir; 
beau, a nagy francia és darabjának cime 
„10.000 franc". 

Ez a három egyfelvonásos alkotja a 
gerincét a műsornak, amelynek további 
részén t réfákat Gábor \ ndo r , Karinthy 

NEOGRADY DÓRA. az Andrássv.uti szinház tajjj* 
.tilgmim (mk . 



.30. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Frigyes és Békeffi László tollából, ver* 
seket Ernőd Tamás és Gábor Andor 
tollából, melyeket nagyobbrészt Szirmai 
Albert zenésített meg. 

A műsor az egész személyzetet fog* 
lal'koztatja. Mészáros Giza, Kökény 
Iiona, Ilosvay Rózsi, Szilágyi Rózsi, 
Korthy Mira, Bojda Juci, Nagy Margit, 
Rajna Alice, Boross Géza, Körmendy 
Kálmán, Gellért Lajos, Bánóczy Dezső, 
Somlár Zsigmond és a többiek jutottak 
elsőrendű feladathoz. 

Privát ügyek a színpadon 
í r ja : KÖVARY GYULA 

A szinész, aki, hogy ugy mondjam, 
saját életével játszik a színpadon, amit 
nem ugy értek, hogy életveszedelemben 
forog, hanem hogy hangjával, arcának 
játékával, testének mozdulataival ala* 
kit ja szerepeit, — ennek megfelelően két 
életet is él a színpadon. Vagyis először 
abba az alakba éli be magát, amelyet 
játszik, másodszor tovább éli természe* 
tesen a saját privát énjét is. Hogy e kö* 
rülményből a szinész két énjének össze* 
ütközése származik, ez nagyon 'termeszei 
tes, sőt elkerülhetetlen. Az ilyen inci* 
densek persze a publikumra is hatnak, 
mert hiszen a szinész előtte dolgozik. A 
közönség egyszerre csak azt tapasztalja, 
hogy a színpadon valami zavar van, 
megmagyarázhatatlan szünet áll be, vagy 
a színészek elnevetik magukat. Hogy ez 
nem ok nélkül történik, azt nagyon jól 
sejti a publikum, de miután magyarázat 
tot nem kaphat, tehát vagy felháboro* 
dik, — és ez a ritkább eset, — vagy pe* 
dig tájékozatlanul is belemegy abba, 
hogy itt most valami furcsa dolog tör« 
tént, amit nem szabad komolyan venni, 
mert hiszen, ha igaz az, hogy az élet 
csak komédia, mennyivel inkább komé* 
dia tehát — a komédia! És az a közön* 
ség, amely nem fogja fel tultragikusan 
a helyzetet, szintén nagyot nevet a mó* 
kán, sőt tetszik neki az, hogy a szinész 
kiesett a szerepéből és gyakran zugó 
tapssal fejezi ki a megbocsátását. Persze, 
a könnyebb műfajok előadásán könnyeb* 
ben elviselhető az ilyen zavar, mert pl. 
a Hamlet temető*jelenésénéJ magam is 
megcsóválnám a fejemet, ha a színészek 
nevetnének, pedig nekem sok van a ro* 
váson, ami a kacagásokat illeti. 

Egy pár ilyen mókás esetet jegyzek 
fel szinész, illetve kabaré*életemből, hogy 
a közönség, ha késve is, velünk mulat* 
hasson és könnyebben elnézze a színé* 
szeknek, ha néha privátim is jó kedvre 
kerekednek a színpadon. 

I. A ZSENI. 
A Nagy Endre kabaréban történt. 

Nagy Endre első 3 felvonásos vígjátéka 
színre kerülvén a Vigszinházban, elvár* 
ható volt tőle, hogy ő, aki annyi minden* 
kinek a dolgát kicsúfolta, kiparodizálta, 
most saját magát sem fogja kímélni a 
kabaréban. Ki is jelentette nekem, hogy 
ír egy kis tréfát a Zseniről, amit majd 
beillesztünk a műsorba. Vártam türel* 
metlenül a tréfát, mert hiszen furcsa és 
érdekes volt a feladat. De Nagy Endre 
halogatta a megirást, rendes szokása 
szerint, majd pedig, mikor végre meg* 
irta, — szintén rendes szokása szerint — 
azt szerette volna, hogy már tudjuk is 
és estére adjuk is elő. Nekem felolvasta, 
hó'ttra nevettem magamat. Ugy volt meg* 
irva, hogy a kabaré vértörvényszéke elé 
citáljuk Nagy Endrét (én voltam az el* 
nök) és felelősségre vonjuk, mert a Zse* 
nit megírta. A vád és az ítélet felolva* 
sandó volt, még két szereplő kellett a 
darabhoz, két szavazó bíró. Vasárnap 
délelőtt olvasta el nekem Nagv Endre, 
és kijelentette, hogy a délutáni előadá* 
son kipróbáljuk. Én megijedtem, de mi* 
után a szerepem legnagyobb részét úgyis 
csak olvasnom kellett a szinpadon, a 
másik szereplő maga a szerző volt, a 
többi kettőnek pedig csak ilyeneket kel* 
lett, hogy utánam mondjanak: igen, nem, 
ugy van, halljuk, leülni, felállni, hát gon* 
doltam, isten neki, menjen már délután. 
Hozattam fekete talárokat a jelmezestől 
és délután Máhr Nándornak, meg Sajó* 
nak bejelentettem, hogy a Zseni paró* 
diájában két szavazó birát fognak ját* 
szani, szerep nem kell, csak mondják 
mindig utánam, hogy igen, nem. stb. stb. 
„Legalább olvasd el egyszer a darabot" 
— rimánkodott a lámpalázas Máhr. De 
nekem nem volt időm már. mert sok 
dolgom volt abban a műsorban. Végre 
szinrekerült a Zseni. Szétvonul a füg* 
göny és mi hárman feketében ott ülünk 
a zöld asztal előtt, amelyen két gyertya 
lobogott. Nagy Endre kissé oldalt állott. 
Elővettem a vádiratot és ünnepélyesen 
olvasni kezdtem: 

„Nagy Endre, lépjen elő! Maga kö* 
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vette el a Zseni cimü darabot a Vig* 
színházban?" 

Erre egy nem várt esemény követke* 
zett. Máhr Nándor jobbra, Sajó balra 
esett és torkuk szakadtából kezdtek rö* 
högni. Első percben megdöbbentem, de 
aztán magam is hahotára fakadtam. A 
darab első mondata ugyanis olyan komis 
kus volt az adott esetben, hogy kollé* 
gáim, akik most hallották először, egy* 
szerre publikummá váltak, elfeledve azt, 
hogy hiszen ők játszanak a darabban. 
Persze, hiszen én már délelőtt kinevet* 
tem magamat Tölötte. Mindnyájan ne* 
vettünk és én kínomban hirtelenül Máhr* 
nak. nyújtot tam át a vádiratot: „Biró ur, 
olvassa fel a vádat" — nyögtem. De 
Máhrnak az első nevető rohamtól leesett 
a szemüvege és így nem tudott olvasni, 
á tnyújtot ta tehát Sajónak, akinek meg 
potyogtak a könnyei és végre az első 
mondat után zugó kacagás és taps köze* 
pette lehullott a függöny. Ilyen premierje 
nem hiszem, hogy volt még darabnak, 
mint a Zseni paródiájának. 

KALOTAI LÁSZLÓ karmester, aki a nem* 
zeti hadsereg uj kürtjeleit szerzetté 

II. A NÁDPÁLCA. 

„A választó" cimü énekes tréfát ad* 
tuk akkoriban. Az volt a kis tréfa veleje, 
hogy a választónak (ezt én játszottam) 
szavazni kellett, de valahányszor az el* 
lenzékre akart szavazni, a_ kortes (Boross 
Géza volt) egy kis nádpálcával a fejére 
sózott. Különben tetszés szerint szavaz* 
hatott. Hogy a nádpálca*vicc jól sikerül* 
jön, én. kopasz parókát tettem föl, amely 
alatt egy kis pléh*tányérka óvta' a feje* 
met az ütésektől. Az illúzió teljes volt, 
mert a bádogon erősen csattogott a nád* 
bot. A fiuk közt nagy divatban volt eb* 
ben az időben, hogy folyton mókákon 
törték a fejüket, amivel egymást meg* 
ugrathassák. Különösen drága jó Boldi* 
zsár Andornak (aki azóta hősi halált 
halt), a mi Bódinknak voltak ez irányban 
kifogyhatatlan ötletei. A választóban azt 
spekulálta ki, hogy a Boross belső zse* 
bét, amelyben a rövid nádpálcát tartotta, 
kilyukasztotta és a nádpálcát a behasít* 
gatott végével bevarrja a zsebbe. Mind* 
nyáj an tudtuk a trükköt, csak persze 
Boross nem. A színpadon Boross már 
előbb benyúlt a zsebébe meggyőződni 
róla, hogy a kellék megvan*e. A pálca 
ott volt, tehát ő énekelt nyugodtan to= 
vább. Engem már csiklandozott a neve* 
tés. Akik nem játszottak a darabban, 
szivdobogva lesték a nézőtér ajtajából, 
hogy mi fog történni. Végre a kritikus 
perc elérkezett. Én kimondtam a vég* 
szót: „az ellenzékre!" Boross vésztjósló 
arccal nynlt a zsebébe és húzta a pálcát. 
Egy darabig jötJ: is a pálca, amíg a zseb 
tartott, de akkor megakadt. De a Boross 
szeme is megakadt. Cibálni, ráncigálni 
kezdte a botot, de az nem gyütt. „Fene 
belétek, bevarrtátok a viccet a zsebembe1 ' 
— súgta nekem Boross nevetve, de már 
ekkor a közönség is nevetett, mert látta 
a malőrt. De a derék Boross úrrá akart 
lenni a helyzeten. Egész közel hozta a 
zsebét a fejemhez, lábujjhegyre ágasko* 
dott, aztán kétkézre fogta a pálca kis 
kiálló csücskét és ugy akart fejbevágni. 
De a nagy erőlködéstől beleakadt a bot 
a parókámba és bizony véletlenül le is 
kapta a fejemről. De ez még nem lett 
volna baj, hanem a paróka alá helyezett 
pléh*dekli is legurult onnan és vidáman 

MIMII IRÉil m i i i l u m u l l váezi-utoa 6ö 37. 
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gurult a közönség közé. Szegény, drága 
Bódink, egy hétig nem mert a szemünk 
elé kerülni. 

III. A PRIVÁT LEVÉL. 

Nagy Endrének volt egy nagyon jóizü 
politikai tréfája, ami egyszer ment egy* 
másután, a színészek ugy buktat ták a 
premiéren — hibájukon kívül. A darab 
•cime: (pardon 1910*et irtunk!) „Nagy 
Gyurka köztársasága" volt. Huszár Pufi 
játszotta Nagy Gyurkát. Bódi a hajdú* 
iát, aki hozza a királyi kéziratot, mely* 
hen a király kinevezi Nagy Gyurkát köz* 
•ársasági elnöknek. Boross, szegény Sajó 
és én összeesküvőket domborítottunk. A 
darabot szívességből Czobor Ernő súgta. 
Következett volna a királyi kézirat jele* 
nése. Bódi megrökönyödve veszi észre, 
hogy a kézirat nincs kint a helyén. Pre* 
miereken megesik az ilyen mulasztás. 
Mint az őrült futkos kint a kulisszák 
közt: „Nincs meg a kellék, áll a darab, 
tdjatok egy királyi kéziratot, hamar va* 

lami papirost" — kiabálja! Bent a szín* 
padon Pufi köhög, hümmög, feszeng, 
várja Bódít. Szünet. Boross, Sajó és én, 
mint jó kollégák egy asztal alá bujtunk 
röhögni. Kint az egyik diszitő békésen 
olvasta „A Napot ." Abból leszakított 
egy kis fecnit és Bódi felé nyújtot ta . 
..Meg van őrülve, ez a vacak helyettes 
sitsen egy királyi ókmányt — mondta 
a türelmetlenség tetőfokán. — valami 
levélformát adjatok legalább, hiszen ez 
rettenetes!" A sugó Czobor hirtelen keb-
lébe nyul és hamar a Bódi markába 
nyom egy levelet: Nes2e, de máris ro* 
han j be, mert már kinos a szünet. Bódi 
pihegve megy be Pufi elé s szól: „Tekin* 
tetes uram, ijne a királyi kézirat!" Pufi 
elveszi és kezdi nagy gesztussal feltörni 
a levelet. Igen ám, csakhogy azt a leve* 
let Czobor aznap irta egy hölgyismerő* 
sének, csak elfelejtette még bedobni. 
Félredobva tehát a sugókönyvet, kétség* 
beesve ordította be Pufinak: „Kikérem 
magamnak, hogy felbontsd a levelemet! 
Az privát levél! Ez arculütése a levél* 
titok szentségének! Megtiltom, hogy fel* 
bontsd!" Pufi rémületében 3 kilót hizott, 
de a jelenetet meg kellett menteni, még 
iovagiasiág árán is. Kivette a levelet és 
miután a toporzékoló Czobor nem su* 
gott, a közönség legnagyobb meglepetés* 
ííére, zavarában elkezdte- olvasni a „ki* 
rályi kéziratot": „Drága Cuncikám, gyö^ 
ivÖrii pofám . . ." 

Orosz színházak 
a forradalomban 
Irta: M O K R O U S Z O V JENŐ 

A tavalyi márciusi napok olyan izgal* 
m as színjátékot produkáltak Pctervár 
utcáin, hogy tartani lehetett tőle: a szin* 
házak nem tudják ezt túllicitálni és üre* 
sen maradnak. Ä valóság azonban rácá* 
folt erre az aggodalomra. Azon a napon, 
mikor a gárda a forradalmi duma ren* 
delkezésére bocsátotta magát, minden 
színház tele volt és a közönség rendki* 
víil emelkedett hangulatot tanúsított. 

A Mária=szinház néven ismert cári 
operaházban bizonyára sohasem láttak 
még ilyen közönséget: a jegyeket szét* 
osztották a nép között és igy a föld* 
szinten és a páholyokban katonák, diá* 
kok, munkások, polgárok tarka sokasá* 
gát lehetett látni. Az óriási cári páholy 
tele volt pétervári gárdistákkal és a két 
emelet magas óriási sas, amely felér egé* 
szen az ötödik karzat vonaláig, piros 
zászlókkal volt lefedve. 

Amint a karmester megjelent, k iáh ' 
sok hallatszottak. 

— A Marseillaiset! Éljen a forradalom! 
A zenekar rágyújtott a Marseillaisere, 

mindenki felállt, és énekelt. Mikor vége 
lett, a közönség megismételtette saját 
magát. Új ra és újra a forradalmi indulót 
követelték. Ekkor egy diák lelkes beszé* 
det intézett a néphez. Utána egy katona. 
Aztán megjelent a színpadon Tartakov 
főrendező és a forradalmi csapatok ne* 
vében kihirdette, hogy ezentúl minden 
cári színházat nemzeti színháznak fog* 
nak hívni. Viharos éljenzés fogadta a 
szavait. Aztán egy diszletmunkás lépett 
a színpadra és a technikai személyzet 
nevében köszöntötte a szabad Orosz* 
országot. 

A közönség még forradalmi dakíkat 
követelt, de a karmester erélyesen kopo* 
gott a pálcával és a közönség felé kiál* 
totta: 

— Szeretném a nyitányt még ma el* 
kezdeni! 

Általános nevetés és taps. A nyuga* 
lom helyreállt. Az előadást megkezdték. 
De minden felvonás közben se vége, se 
hossza a demonstrációnak. A nép nem 
tud eléggé örülni u j szabadságának. 

Az első napokban minden színházat 
ingyen megnyitottak a népnek. KésőbW 
aztán a színházi élet normális kerékTá* 
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gásba terelődött . Az élelmiszerek ára 
hallatlan magasra szökött és az általános 
drágulást a színházjegyek is követték. 
Most a színházakban minden ülőhely 
husz rubel (mintegy negyven korona) és 
a kabarékban tizenhat rubel. A szinhá* 
zak ragyogó üzleteket csinálnak, még a 
bolseviki=uralom rendetlenségében íp. 
Megnyílt minden színház Moszkvában 
is, a Zimin*magánoperaház kivételével, 
amelyet a munkástanács hivatalnak rek* 
virált. Érdekes, hogy az idén májusban, 
magyar premier is volt Moszkvában: 
Molnár Ferenc „A farkas"*át mutat ták 
be. 

Még jobban áll a színházak dolga 
•olyan vidékeken, amelyeket aránylag 
megkímélt a bolseviki*uralom. Ukrajná* 
ban. például méregdrága belépti jegyek 
mellett is tömve vannak a színházak. 
Csak az ukrán nyelven játszó színházak 
üresek. Hogy a többi jól megy, az nem 
is csoda, Ukra jna tele van Oroszország 
minden részéből való menekültekkel. Az 
orosz intelligencia java most Kievben 
tartózkodik, száz meg száz orosz író, po* 
litikus, művész, akik nem mertek a pro* 
letariatus diktatúrája alatt maradni. Most 
Kievben olyan erős szellemi élet van. 
hogy Moszkva és Pétervár, mint szellemi 
központok, eltörpülnek Kiev mellett. A 
színházi ügynökségek és a színházi la* 
pok szerkesztőségei is Kievben teleped-
tek le és Oroszország legnagyobb 3zins 
házi lapja, a „Theatr i Iskussztvo", ép; 
pen most hirdeti, hogy novembertől 
kezdve ismét megjelenik Kievben. 

Ausztr ia és Magyarország régi rend* 
szerének saj tószervezete rengeteg rém* 
mesét költött a boIseviki*korszak orosz 
szellemi életének teljes megszűntéről 
Közölték például, hogy Repin. a hires 
festőművész, éhenhalt, holott kuokolai 
villájában a legjobb egészségnek örvend. 
Ter jesz te t ték , hogy Saljapin minden fel* 
léptéért természetben kapja a honoráriu* 
mo t és pedig tizenkét pud lisztet kap. 
Ez véletlenül igaz, de nem Saljapin nyo* 
morát jelenti, hanem a szeszélvességét. 
Lusta liszt után járni. 

Oroszország minden képtára sértetlen 
maradt . Ezért garantált a szépművészeti 
népbiztos, Lunacsarszki, neve, aki egyéb* 
ként egyike Oroszország legjobb szini> 
Tiázi kritikusainak. A „Szinház és művé* 
szet" című orosz lap szerkesztőségében 
együtt dolgoztam vele, ö párisi, én bécsi 
tudós í tó ja voltam a lapnak. Az első 

hirre, hogy a bolseyikiek bombázzák a 
moszkvai Kremlt, azonnal beadta lemon* 
dását. Ha tehát most a helyén van, ez 
azt jelenti, hogy a bolsevikiek még sem 
olyan barbárok, mint amilyeneknek a, 
régi világ emberei hirdették őket. 

Az Apol ló Kabaréból 
A spanyol betegség miatt félbenha* 

gyott és a forradalom üdvös intézkedése 
által életrekelt régi műsor középpontja* 
ban Beregi Oszkár áll, aki a nagysikerű 
Krúdy darabban játssza a főszerepet. De 
nemcsak a közönségnek szerez igazi mü* 
vészi gyönyörűségeket, hanem kollégái* 
nak a szeretetét is kivétel nélkül élvezi. 
Nagyon szeretik az Őszit az Apolló kis 
öltözőjében és amikor este belép, egy* 
szeriben kiderülnek az arcok, meg* 
indulnak a mókázások. Mert Beregi 
a legvidámabb, legegyszerűbb, úgy* 
nevezett csupa szív kolléga. Főerénye pe* 
dig a hihetetlen szerénység. Mindig fél, 
hogy a mai előadáson nem fog tetszeni, 

ARDAI ENDRE fiatal ungvári szinész. 
a járvány áldozata lett 
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Szegezzük le e hírt csak: 
Amint kinyílt a nép szeme, 
A színházak is lüsiént kinyíltak. 

* 

Hadd mondjam el, 
Mi eszembe juta ma: 
Az Unió király-szinháznak társulata 
Egy szenzációs sikerűnek látszó 
Operettben a Budapesti színházban 

[játszó 
Margitszinházban vendégszerepe}. • 

Egy színházigazgató sem tiltakozott 
Ellene, 
Hogy a színházakat megszállja 
A forradalom szelleme. 

* 

Zárjuk le a forradalmi listát: 
Eztán csak a színész kip civilistát, 
De néki, ha jól játszik, 
Szívesen fizet a direktor királyi gázsit. 

* 

Több bus 
Író panaszkodott, hogy a hazai 
Irodalmi viszonyok közt nincs igazi 
Kritikus. 
Iíogy lehet ezért valaki ma ily bus, 
Hiszen ma még az idő is igazi kritikus. 

* 

Mire e sorok megjelennek. talán a 
Magyarok közül csak Beöthymk 
Lesz királyba. 

(lengyelke.) 

és mikor a kapot t tapsvihartól kipirult 
arccal visszatér az öltözőbe, mindig van 
egy kis ború a homlokán, egy kis tépe* 
lődő ránc a szeme körül, ami azt muta t ja , 
hogy ő még sincs megelgédve önmagával. 
Ez az igazi, nagy művészek jellemvonás 
sa, lehet mondani kiváltsága. Persze örö* 
me és élvezete a színészeknek, akik vele 
já tszhatnak. Németh Juliska, Magyari, 
Mály, Herczeg stb. mind a legnagyobb 
ambícióikat viszik az „Arany és az asz* 
szony" előadásába, hogy méltók legye* 
nek a kiváló művész alakításához. Ez tö* 
kéletes mértékben sikerül is nekik. A 
Krudy-darab egy együttese úgy működik, 
hogy a közönség, mialatt gyönyörködik 
benne, azt hiszi, hogy a Nemzeti Szin* 
házban van. Ez persze bók a kabarénak 
egy percig, de aztán, az előadás többi ré* 
szében annál inkább érzi a közönség, 
hogy az Apolló kabaréban van. Mert bi* 
zony három esztendő óta legjobban az 
Apolló kabaréban lehet mulatni. Pláne 
ebben a műsorban, köváry konferanszai , 
Gábor Andor: Biciglije, Liptay Imre: 
Hadiparaszt ja , amelyben a másik illu* 
sztris állandó vendég: Rózsahegyi és Osa* 
tay Janka viszik el a pálmát, és végül az 
elmaradhatat lan Köváry t r é f i k : A köz* 
ponti hatalmak és a Szervusz, alkotják a 
vidámságban. szeücmest'gben vei élykedő 
műsort . Hogy a Balassa Emil „Művésznő" 
című darabja az előadás élére k<"-:iít, az 
pedig azért történt , hogy a közönség 
már az előadás elején úgy érezze magát, 
mintha órák hosszat kacagott volna már. 
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Magyar szereplő-nevek 
Az irók Otthonskörében arról vitatkozott a 

minap egy társaság, van»e elég olyan ősmagyar 
keresztnév, amelyeket regényekben és szinda» 
rabokban használni lehet? Egy illusztris írónk, 
akinek novelláit nagyon kedveli a közönség, 
azt vitatta, hogy az ősmagyar keresztnevek 
nem elég jó hangzásuak, sőt nehézkesek és 
például szerelmi vallomásoknál kissé kellemet» 
lenül hangzanak. Akadtak azonban ketten, 
akik a magyar nevek szépsége mellett foglal» 
tak állást. 

A francia irók, kivétel nélkül, lehetőleg csak 
francia nevekre keresztelik hőseiket, a német 
regények pedig tele vannak Wolfgangokkal és 
Kurtokkal. Ha pedig végignézzük az angol, 
dán és svéd irodalom és művészet nemességet, 
csupa angol, dán és svéd keresztnévvel talál» 
kozunk. Miért legyen épen csak a magyar ke» 
resztnév árva? 

A legnagyobb hiba, hogy nemcsak a közön» 
ség, dc még maguk az irók sem ismerik a 
magyar keresztneveket. Általában azt hiszik, 
hogy alig van nyolc»tiznél több ősrégi kereszt» 
nevünk, holott csupán férfinevünk van hat» 
vannál több. Igaz, hogy női nevekben hiányt 
szenvedünk de ennek oka az, hogy a történe» 
lem nem jegyezte föl a magyar nők életének 
a történetét. 

Éppen a mai időkben nagyon fontos volna, 
hogy éppen az irók terjesszék a neveinket. 
Különösen a drámairodalomnak volna a köte» 
lessége ez, mert hiszen közvetlenebb a könyv» 
irodalomnál s könnyebb a közönséggel való 
találkozása. 

összeírtam a régi. jó magyar keresztneveket. 
Drámaíró urak, tessék válogatni közülök! íme 
a.női neveink: 

Aranka, 
Bua. Bukma, 
Csilla, 

SZIGETHY IRÉN . 
a győri társulat tagja 

Emese, Enikő, Etel, 
Hajna, Hajnalka, 

Ida. Iduna, Ihola, Ildikó, 
Jolán, 
Lilla, 
Szépike, 
Tünde. 
Férfinevünk már jóval több van: 
Aha, Alpár, Aladár, Attila, Akos, Almos, 

Árpád. 
Balambér, Bálint, Balla, Bánk, Barnabás, Bá» 

tor, Béla, Bendegúz, Both, Botond, Böször« 
mény, Buda, Bulcsu. 

Csaba, Csák, Csongor. 
Emőd, Ete, Etele. 
Géza, Gyolcs, Gyula. 
Hunor. 
Ibos. 
Kenéz, Kocsárd, Kolos, Kont, Koppány 

(vagy Kopján), Kund. 
Lehel. Léi, Levente. 
Magor, Makó, Marót, Mike. 
Nimród. 
Ond, Örs. 
Réh. 
Szabolcs, Szendrő. 
Taksony, Tass, Thonuzóba. Tiborc, Töhö» 

töm. 
Vidor, Vitéz. 
Zalán, Zaránd, Zoárd, Zokol, Zoltán, Zorn» 

bor, Zsolt. 
Ezek mind ősrégi magyar keresztnevek. Bi» 

zonyára talál köztük mindenki megfelelőt a 
hősei számára. Az ui magyar irodalmat úgyis 
hazafiatlansággal vádolják egyesek. A magyar 
ne.vck talán meg fogják győzni a rikoltozókat, 
hogy nincs igazuk. Egyébként is sok szép és 
meleg hangzású név van közöttük. Érdemes 
válogatni belőlük. 

Juhász Árpád. 

Hői kalapok l é n á r t m a r g i t 
""""'"" "" Bu lapest, Itf., Regi .posta-

Tanfo lyam uri nők részére u»ca 1. sz. Telefon 168—30 

A N ü G k k e d v e n c i l l a t s z e r e : 
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N KIS DRAMMJRÖ 
M MELLÉNYZSEBBEN használatára 
.agy lrta • 
Hogyan lehetek 24 óra alatt drámaíróvá HEVESI SJÍJVDOFt* 

T I Z E N N E G Y E D I K F E J E Z E T 

A külpolitikai csavar. 
Köztudomásu dolog, hogy egy darab 

izgalmai akkor kezdődnek, amikor maga 
a darab már be van fejezve. A szindara* 
bot ugyanis nem elég megirni, sokszor 
még jól megirni sem elég. De előadatni, 
sőt jól előadatni sem elegendő mindig. 
Jó darab, jó előadás nem egyszer sikert 
eredményez, ele akárhányszor nem ele* 
gendő a sikerhez, mert nem mindenki 
tudja , hogy mi a jó darab, a közönség 
pedig sokszor a legkevésbbc tudja . 

Ilyen körülmények között igen fontos 
a siker*biztositás, amelynek különféle 
módozatai között minálunk a legeiterjed* 
tebb és a legcélravezetőbb módszer az 
úgynevezett külpolitikai csavar, amelyet 
a sa j tó a legnagyobb mértékben támogat. 

Ez a külpolitikai csavar pedig röviden 
abból áll, hogy az illető darab, amelynek 
belföldön kell szinrekerülnie, előbb kül* 
földön arat sikert. A naiv drámaíró erre 
természetesen azt feleli, hogy ez a m ó d ' 
szer őrült, mert ha belföldön már oly 
nehéz elhelyezni egy színdarabot, még 
sokkal nehezebb föladat ez külföldön. 
Sőt azt is lehet mondani, hogy annyi 
fáradsággal, amennyivel külföldön el le* 
het helyezni egy még elő nem adott da-
rabot, bélföldön legalább is ket tőt lehet 
elhelyezni, de amint látni fogjuk, mind* 
ez nem jelent semmit és főkép nem eb 
lenérv, mer i a külpolitikai csavar min* 
den belföldi szinházi csavarnál jobban 
működik és mindenekfölöt t sokkal ob 
csobban állítható elő. 

Tegyük föl, hogy X. Y. színpadi szer* 
ző megir egy darabot, melynek címe „A 
zöld ernyő". Sőt azt sem kell föltennünk, 
hogy megírta már a darabot, elég, hogy 
irja, vagy írni fogja. Elég az hozzá, hogy 
mielőtt elkészült volna már a darab, egy 
szép reggelen, az egyik újságban ez a 
liir kerül színre, akarom mondani : ez a 
hír lát napvilágot: 

„A ZÖLD ERNYŐ". Olvasóink mindem 
esetre nagy örömmel fogják tudomásul 
venni, hogy lapunk munkatársa, X. Y.. aki 

legjelesebb színpadi szerzőink közül való, a 
napokban- uj vígjátékot fejezett be, amely* 
nek cime ,,A zöld ernyő". A kiváló darab* 
nak (már azt is tudják, hogy kiváló), mint 
leghitelesebb forrásból értesülünk, nem Hu* 
dapesten lesz a bemutatója, hanem Wien* 
ben. í>. bécsi Volkstheaterben, mely az ösz> 
szcs középeurópai színházak megelőzésével 
magának biztosította az „Urafführung" jo* 
gát. A bemutató napja még nincs megálla* 
pit\ á. 

Az egész hirből az utolsó mondat a 
legigazabb: a bemuta tó nap ja még nincs 
megállapítva, de ez. nem fontos, mert hí* 
szen még a darab sincs megállapítva. A 
fődolog azonban az, hogy „A zöld er* 
nyő" el van sütve. 

De ez csak a csavar első forgása. Jön 
utána a többi. Bizonyos idő múlva az 
újságban már ez olvasható: 

...1 ZÖLD ERNYŐ". X V. szenzációs da* 
rabja (bizonyos idő múlva ugyanis a darab 
már nem leheí kevesebb, mint szenzációs), 
mini Wienből táviratozzák nekünk (a do* 
log olyan sürgős, hogy már csak táviratozni 
lehet róla), hem, mint eredetileg irtuk, a 
wieni Volkstheaterben, hanem a wieni Stadt* 
theaterben fog színre kerülni. Az illusztris 
szerző személyi okokból vette vissza a da* 
rabját, amennyiben a Stadttheater jgazga» 
tója kötelezte magát, hogy a darab cimsze* 
repère megnyeri magát Leopoldine Kon* 
stantint, a nagyszerű művésznőt, akinek „A 
zöld ernyő" címszerepe tes"tére van irva. A 
művésznő a szerepet százszor egymás után 
fogja a wieni Stadttheaterben eljátszani, az* 
után körútra indul vele Németország na* 
gyobb városaiban, ahol már a közönség izs 
gatottan lesi „A zöld ernvő"*t. 

Miután a külpolitikai csávái" legalább 
ket tőt fordult i lyenformán, kezdődhetik 
a belpolitikai küzdelem. Miután a bel* 
földi igazgatók tudomást szereztek A 
zöld ernyő nagy sikeréről, amelyet a da* 
rab még elkészülése és szinrehozatala 
előtt aratot t : talán ha j landók lesznek az 
Uraufführung jogát a maguk számára 
biztosítani. Mert ha a wieni Stadtheater 
vagy Volkstheater megszerezte is az 
Uraufführung jogát, mint az az első 
hirben olyasható volt, a német igazga* 
tók rendesen haj landók ezt a jogot a 
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magyar kollégáik részére átengedni. 
Miután ez a jog*átengedés annak rend» 

je és módja szerint a magyar direktor 
részére kilátásba van helyezve és a ma: 
gyar direktor a szerzőtől átveszi az im* 
már kész darabot (ami igen nagy hala* 
dás), még mielőtt ideje lett volna bete* 
kinteni a kéziratba, reggeli hadikávéja 
va&y haditeája mellett a darabról a kői 
vetkezőket olvashatja: 

„A ZÖLD ERNYŐ". X. Y. szerzőnk szen= ' 
zációs darabja, mint értesülünk, mégis Bu* 
dapesten kerül színre először. A kiváló 
dráma annyira megnyerte a — — színház 
igazgatójának tetszését, hogy a darabot már 
ki is osztották cs tanulják. Ezzel kapcsolat* 
ban talán nem érdektelen megemlíteni, hogy 
Reinhardt. aki szintén most ismerte meg a 
darabot, táviratban értesítette a szerzőt, 
hogy még ebben a szezonban okvetlenül elő* 
adja, még pedig a Kammerspiele színpadán, 
ahol a darab intim szépségei csorbítatlanul 
fognak érvényesülni. 

Erre a belföldi igazgató csakugyan eh 
fogadja a darabot és még az is megeshet 

tik, hogy a darab csakugyan szinrekerül 

nem Wienben és nem Berlinben, hanem 
Budapesten. Hogy mi lesz a sorsa, az 
mellékes, a fontos az, hogy a külpoliti= 
kai csavar jól működött és a darab szín* 
re kerül. 

Ha a darab tetszik, de nem nagyon, 
akkor a külpolitikai csavar helyét elfog* 
lalják a külpolitikai injekciók, amelyek 
fölöttébb gyakoriak, sürün jelennek meg-
a lapokban, a föntebbi mintákra készül« 
nek s az a céljuk, hogy a műsorra kitű* 
pött u j darabot minél tovább megtart* 
sák a műsoron. 

Vannak persze esetek, amikor a kül* 
politikai csavar igazán hatásos és magá* 
tói való, nem erőszakolt s egy igazi ma* 
gyar sikernek is nagyot használ a belföl* 
dön. Ilyen eset volt „Az ördög" és „A 
tájfun". Ezek sikerek voltak itthon, még 
nagyobb sikerek voltak odakünn és a 
külső siker megerősítette a belsőt. Vi* 
szont éppen ez a két nagy siker volt az 
oka annak, hogy a külpolitikai csavar 
olyan divatba jött minálunk s már*már 
•odáig fajult, hogy fiktiv külföldi sikprek* 

. kel próbálják megalapozni vagy elérni a 
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belső sikert. A sikerhez azonban még 
máig is fontosabb a darab, mint a csavar. 

Különben is, éppen a külföldön szin* 
rekerülő magyar darabok bizonyít ják, 
hogy a siker t i tkát sohasem sikerülhet ki* 
tapasztalni. Olyan darabok, amelyek Bu* 
dapesten nagyon tetszenek, megbuknak 
Berlinben és sikert aratnak Bécsben, 
vagy megfordí tva. A siker olyan kom* 
plex valami, hogy minden nagyvárosban 
másképpen alakul ki, már csak az elő* 
adásnál és a közönségnél fogva is, amely 
minedenütt más természetű. És ez nem 
meglepő dolog, mert hiszen Budapestre is 
külföldről azokat a darabokat hozzák el 
elsősorban, amelyek a maguk helyén je* 
lentékeny sikert arattak, sőt nem egyszer 
szezációsan hato t tak . S ugyanezek a da* 
rabok másut t mégis megbuknak, amiből 
az következik, hogy a drámairók a ma* 
guk helyén ara thatnak csak igazi sikere* 
ket. Rostand hires darabja, a „Cyrano de 
Bergerac" Franciaországon kivül igazán 
csak Magyarországon tetszet t . Olaszor* 
szágban és Németországban valósággal 
megbukott , Bécsben mérsékelt sikert ara* 
tott , minálunk a legnépszerűbb darab 
lett. Viszont az nagyon ri tkán fordul elő, 
hogy a hazá jában megbukot t darab má* 
sutt nagyon sikerüljön, Flhhez már na* 
gyon speciális körülmények szüksége* 
sek. Ilyen darab volt a „Constant in 
abbé", amely Párisban közepes siker volt 
s amely Budapesten Újházival szinte or* 
szágos sikerré lett. És akármilyen igaz, 
hogy senkisem lehet próféta a sa já t ha* 
zájában, legalább is olyan igaz, hogy 
senki sem lehet drámaíró a hazá ján kivül. 

T t rn^r.4iTi^l t I 1*1 ! ^ y T ^ t 

Művészetet teremteni annyi, mint a kifeje* 
zett érzéseknek továbbítását, a rendelkezésre 
álló formák felépítését és a megfelelő nü* 
ánszokat variálni. I.iszt Ferenc. 

«*» 

A színművészet ránk nézve sokkal fonto* 
sabb érdek, mint oly nemzeteknél, melyek 
már művelődésük kezdeményi nehézségeit le* 
győzték s nemzetiségük biztos megalapitásá* 
nak korszakán jóval túl vannak; mert nálunk 
a drámai színészet művészi becsén fölül ha* 
lottaiból csak nemrég feltámadt nyelvünk ter* 
jesztését, művelését, csinosítását, irodalmunk 
gyarapítását s általán nemzeti műveltségünk 
emelését annyival is inkább eszközölheti — 
minthogy a költészeten kivül egy művésze* 
tünk sincs annyira kifejlődve, mint éppen az. 

(Regéin. 1*42. 11 4. oldal.) 

Budapest negyedik cperett -
szinháza < 

Az u jabb idők színházlátogató közön» 
sége már az elmúlt szezonban bebizonyi* 
totta, hogy inkább a könnyebb fajsúlyú 
darabokhoz vonzódik, mint például a víg» 
já tékhoz és az operetthez. A színház* 
igazgatók is idejekorán észrevették ezt a 
körülményt és ennek tulajdoní tható, hogy 
míg a háború előtt egyedül a Király*Szin* 
ház műsorán szerepelt a könnyű zene, 
addig ma már négy színházunk van, mely 
operet teket játszik. A legif jabb operett* 
színházunk a „Télikert", melyből Halmai 
Árpád igazgató bámulatosan rövid idő 
alatt varázsolt nívóban, bármelyik más 
fővárosi operct tszinpaddal méltán vete* 
kedő színházat. A „Kuba gyöngye" be* 
muta tó ja ezt az állitást kétségenfelül be* 
bizonyította. A darab már évek óta egy* 
huzamban szerepel a külföldi szinházak 
műsorán és a „Télikert" vezetőségét 
őszinte köszönet és elismerés illeti, hogy 
e kontinentális sikerű operet tet a pesti 
közönség számára is hozzáférhetővé tet* 
te. Az uj társulat is megfelelt a hozzáfü= 
zött reményeknek. A művészek, a zene* 
kar egyaránt oly kifogástalanul t e l j e s t 
tet te feladatát, hogy bármelyik színház 
megirigyelheti a tel jesí tményt. Az 
„Unió" részvénytársaságból ideiglenesen 
elhódított Tisza Karolát és Nádor Jenőt, 
azt hisszük, nem kell bővebben jellemez* 
nünk a „Szinházi Élet" olvasói előtt. 
Mindket ten már számos szerepben bizo* 
nyitot ták be elsőranguságukat és e sze* 
rep is méltón csatlakozhatik a régebbi 
sikeres alakításaikhoz. Meglepő Antal 
Erzsi fejlődése, aki szinte máról*hol* 
napra vált beérkezett szubretté. Jó sze* 
repc van Stella Gyulának is, akit a Vig* 
színházban nem ismerhetett még meg a 
közönség. Újvári Károly és Gallai Nán* 
dor vidámsága pedig számtalanszor veszi 
igénybe a nézők rekeszizmait. A zenekar 
precíz já téka Rozsnyai Károly karnagy 
szakavatot tságát bizonyítja. A darabot 
Kalmár Tibor fordí tot ta magyarra. 

Nem puszta tréfák játszi színhelye: 
Oltár a színház, hová áldozni jár 
Művész és honfi: művészpártoló. 

Jókai Mór. 

A színikritikus nem mindig elfogulatlan a 
színészekkel szemben, de a színészek mindig 
elfogultak a kritikus iránt! 

Andersen György. 
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MOZIKRÓNIKA 
A rovatot vexetí: LAJTA ANDOR 

Karenin Anna é s a Táncosnő 
Az elmúlt héten négy szenzációs és 

igazán művészi kiállítású filmet mutas 
tot t be a Hungáriasfilmgyát: a Karenin 
Annát , a Táncosnőt , a Nős tényfarkas t 
és a Féltestvéreket. A Hungária, amely 
ezidén már a Szeretővel és a Barbárok» 
kai ara tot t nagy sikert, ezzel a négy ú j 
darabbal is bebizonyította, hogy a films 
művészet legtökéletesebb fokát érte el. 
A •Karenin Annában Varsányi Irén res 
mek művészetét élvezhetjük, par tnere : 
Kertész Dezső is tökéleteset és szépet 
produkál. A Táncosnő főszereplője: Leos 
poldine Konstantine, neves külföldi 
filmdiva, aki első ízben mutatkozik be 
magyar filmen és mind já r t hozzá tehets 
jük, hogy páratlan sikerrel. Fenyvesi 
Emil, a Vígszínház kitűnő tagja, nagys 
szerű alakítással emeli a film irodalmi 
értékét . Fedák Sári legújabb filmszerepe 
a Nöstényfarkas, ebben fölülmúlja bárs 
melyik régebbi filmalakítását. A negyes 
dik Flungária^film is nagyszerű, elsős 
rangú munka: Garvay Andor egyik kis 
darabja, a „Bent az e rdőben" cimü das 
rab ja után készült Jákó Amáliával és 
Almássi Sárival a főszerepekben. Mind 
a négy darabot Garas Már ton rendezte 
páratlan művészettel és rutinnal, a szces 
náriumot pedig Lázár István irta nagy 
avatottsággal. 

A F O R R A D A L O M ELSŐ ESTÉJÉN 
ismételték meg Budapesten Földes Imre 
hires darab já t : a Császár katonáit. Ezt a 
darabot hozzák legközelebb filmre Kers 
tész Mihály rendezésében. A film a 
Nemzet i Tanács védelme alatt készül. 

A Z U.T N É P U R A L O M beköszöntésé» 
vei elej tet ték a filmcenzura tervét is, és 
valószínűleg eltérnek a mozik államosítás 
s á n a k . eszméjétől is. A magyar filmipar 
ma sokkal is nagyobb nívón áll, semhogy 
gyámkodni kellene felette. 

A Z A R A N Y E M B E R , Jókai Mór regé= 
nye 4 részben, január hónapban jelenik 
meg és muta t j ák ma jd be a Mozgókép* 
Ot thonban . 

Ü Z E N E T E K . 
Biri és Bözsi. Lubitsch Ernő cime: 

Union Projekt ions A.=G. Berlin. SW. 

68. Lindenstr . 32—34. — Hilda. Max 
Landa cime: SternsFilm Ges. m. b. H. 
Berlin, SW. 68. Zimmerstr . 94. — Bolond-
ja a színháznak. 1. Igen. lehet. 2. Legs 
egyszerűbb, ha bármelyik budapesti films 
gyár rendezőségénél jelentkezik. 3. A 
karmester. 4. Igen, nős. 5. Nem végzett 
sziniiskolát. — Elhatározás. Méltóztass 
sék valamelyik budapesti filmgyárnál jes 
lentkezni és ha megfelel, alkalmazzák. 
Különleges előképzettség nem szükséges. 
— Moziszinész. El kell menni néhány nas 
gyobb film vállalathoz, ahol a rendezőnél 
tessék jelentkezni és tőle megkérdezni, 
vá j jon van=e önnek megfelelő szerepe. 
Ha megfelel, kezdetben kisebb, később 
már nagyobb szerepet is kaphat . A kös 
zölt feltételek mellett mindig ju that nés 
hány kisebb szerephez. — H. Elly. 
Ugyanaz. Egyik a polgári neve, a másik 
a „film"*neve. 

V. Ilus, Nagyvárad. 1. Nős . 2. 36 
éves. 3. Bruno Kastner cime: RingsFilm 
G. m. b. H. Berlin, SW. 68. Markgrafens 
str. 77. 4. Nőt len. 5. 27 éves. — Juci és 
Magda. 1. Mia May címe: May Film G. 
m. b. H. Berlin, W. 50. Tauentzienstr . 
14. 2. NordisksFilm, Kopenhága. 3. Messs 
tersFilm, Berlin=Tempelhof. 4. Ellen Ags 
gerholm és Else Fröhlich: Nordisk , Kos 
penhága. — B. Pálné, Budapest. Olvassa 
el valamelyik fönti üzenetünket , az ön* 
nek is szól. így látatlanba hozzászólni a 
dologhoz nehéz; tessék bármelyik films 
gyár rendezőségénél jelentkezni. 

B. László, Dobsina. Hetenkint tucats 
számra kapjuk az ilyen kérdéseket . 1 Iogv 
valaki moziszinész legyen, ahhoz nagys 
fokú intelligencia, elegáns, biztos megjes 
lenés és mindenesetre színészi talentum 
szükséges. Sziniiskola vagy egyéb iskola 
nem kell. Önnek is csak azt mondha t juk , 
amit föntebb többeknek üzentünk: fors 
dúljon bármelyik budapest i filmgyár müs 
vészeti igazgatóságához (rendezőségé* 
hez), ot t ma jd megmondják , hogy alkals 
mas*e általában a moziszinészi pályára 
vagy sem? — Freddy. Budapest. 1. 
Ernst Reicher cime: Stuart Webbs Film 
Company, Reicher 4: Reicher, Berlin SW. 
68. Kochstr. 6—7. 2. Kérdésére vonatkos 
zólag olvassa el „B. László Dobsina" je* 
lige alatti válaszunkat. 

özv. H. V.--né. Bonyhád. Részvéttel ol* 
vastuk hosszú levelét, sajnos, ö n n e k se 
tudunk más tanácsot adni, mint amit 
„Moziszinész" jelige alatt föntebb közöl* 
tünk. — Szőke kisleány. 1. Megkaptuk. 2. 
Sorra kerül. 3. Nincs ilyen könyv. 
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A BEKESZTRATÉGA 
T R É F A . Irta : BHXEFFy L Á S Z L Ó 

Játsszák a Belvárosi Színházban. 
SZEMÉLYEK: 

Blau ur: Somlár Zsigmond. 
Spitz ur: Békeffv László. 

(Szín: pesti kávéház, három asztal, az asztalo* 
kon újságok, tálcák.) 

• Blau (a középső asztal mellett iil és újságot 
olvas). 

Spitz (a középen jön): Alászolgája, Blau nr. 
Biau: Jónapot! 
Spitz: Na mi újság? Mit szól a békéhez? 
Blau: Mit szóljak. Éh tudtam. 
Spitz: Nagyon jó. Tudtam. Én mindjárt tud* 

tam, hogy maga azt fogja mondani, hogy tud* 
tam Majd maga nem tudta. 

Bluu: Hát persze, hogy tudtam. 
Spitz: Gratulálok. Ezt az éleslátást. Tudtam. 

És is tudtam. Én is tudtam, hogy béke lesz. 
Mindenki tudta, hog\ béke lesz, hogy elvégre 
az istenfájái egyszer, endlich, végre mégis 
csak béke lesz. De hogv mikor lesz béke, azt 
nem tudta se maga, se én, se Wilson, se Poén* 
córesz, se senki. 

Blau: De én tudtam, hogy a békéllek most 
kell jönni. 

Spitz: Majd maga ad igazat az embernek. 
Tudta, hogy most kell jönni. Ez a bókeügy 
még nem egészen dominó. A béke még nincs 
meg. A béke _ még nem olyan biztos. 

Blau: Nekem maga beszélhet. Ahogy most 
állnak a dolgok, abból nem is lehet más, mint 
béke. Mindenki ajkán a béke szava remeg, 
mindenki béke után vágyik, mért ne lenne 
ebből biztos béke? 

Spitz: Azí: tudom, hogy mindenki akarja a 
békét, de azért még sok hiányzik a békéhez. 

Blau: Nekem maga beszélhet. Maga, ugy Iá* 
tom, abszolúte nincs informálva. Tudja maga, 
milyen közel vagyunk a békéhez? Maga nem 
is tudja Emlékszik maga 1914 októberében 
milyen közel voltak a németek Párishoz; ott 
álltak egy ugrásra Páris előtt. Egy ugrás és 
ott vannak. Mi is épen ilyen közel állunk a 
bőkéhez, eg\ ugrás és ott vagyunk. 

Spitz: Jókat kiván maga ennek a békének. 
Biau: Miért? 
Spitz: Na hallja, ha nekünk is annyi hiány* 

zik a békéhez, mint a németeknek Párishoz, 
akkoi jól nézünk mi ki. Ha nekünk is csak 
egy olyan ugrás hiányzik. És mondja már, 
hogy tényleg olyan közel állunk ahhoz a bé* 
kéhez, akkor is, maga azt hiszi, hogy egy*kettő 
kössünk békét, ugri, bugri, hopsza lé és a béke 
már meg van kötve. Hol van még az a ren* 
geteg megállapodás, feltétel, szerződés, bizo* 
nyitvány, o k i r a t . . . 

Bi .u: . . . keresztlevél, ujraoltási bizonyít* 
vány 

Spitz: Ne vicceljen. Az a békekötés nem 
megy csak ugy. itt rengeteg változásáról van 
szó. Határkiigazitás, elszakadás, felbomlás, 
alakulás, autonóm fejlődés, uj államok. Az 
nem megy csak- ugy. 

Blau: Hát hogy megy? 
Spitz: Hogy megy? Hát hallgasson ide. Elő* 

ször is az összes hadviselő államok kikiilde* 
nek egy*egy. vagy mondjuk két*két. . . 

Blau: Most már egy, vagy k é t . . . 
Spitz: Az attól függ. 
Blau: Mitől függ? 
Spitz: Szóval függ, az mellékes; tehát kikül* 

denek egv*egy, vagy mondjuk két*két béke* ' 
delegátust Hágába. 

Biau: Hágába? 
Spitz: Nem Pekingbe. Mit kérdez? Szóval 

Hágába, mert ott van a békepalota. 
Blau: Békepalota? Direkt ennek a békének 

csináltak ott egy palotát? 
Spitz: Nem ennek a békének. Hanem a be* 

kének. Ott szokták kötni a békéket. 
Blau: Napoleon is ott kötött? 
Spitz: Az még nem. Akkor még nem volt ' 

békepalota. 
Blau: Nem? Hát hol kötött Napoleon bé* 

két? 
Spitz: Hol itt. hol ott. Ahol győzött, vagy 

ahol megverték. 
Blau: Mért nem mi is ott kötünk? 
Spitz: Most már van békepalota. 
Biau: És oda mennek békét kötni? 
Spitz: Nem, tenniszezni! Szóval a békedele* 

gátusok elmennek Hágába a békepalotába. Ott 
összeülnek és megkezdődnek a béketárgyalás 
sok. A delegátusok mindegyike külön*külön 
kifejti kívánságát, indítványát, meggyőződését, 
nézeteit. Mikor egymást meghallgatták, akkor 
összegezik a hallottakat és megvitatják. Az* 
után pedig, ha megállapodásra jutottak, elő* 
veszik a térképet és megrajzolják az uj hatá-
rokat. 

Biau: A békedelegátusok rajzolnak? 
Spitz: Nem. majd elviszik magukkal Vadász 

Miklóst, hogy megrajzolja nekik a határokat. 
Szóval megállapítják a határokat, kihez mi 
fog ezután tartozni. Meghatározzák továbbá a 
gyarmatok és szigetek hovatartozását. 

Blau: Magyarországhoz is fog tartozni gyár* 
mat és sziget? 

Spitz: Hogyne! Balassagyarmat és Márama* 
rossziget. Maga fenomén. Azonkívül az eset* 
leges uj országokat is megállapítják. 

Blau: Apropos! Mi lesz Palesztinával, meg 
lesz a zsidó köztársaság? Ki lesz ott az elnök? 
Biztos a Polónyi. 

Spitz: Polónyi? Hisz a Polónyi nem zsidó. 
Biau: Nem? Az édesem egy olyan nagy 

zsidó, hogy tanulhatna tőle a Hevesi Simon. 



SZÍNHÁZI ÉLET 41. oldal 

S mondja csak, ki fogja ott szerkeszteni a 
Jeruzsálemi futárt? 

Spitz: Senki. Ott nincs arra talaj még. Majd 
' idővel. (?) 

Rlau: És ki fogja szerkeszteni a Jeruzsálemi 
Színházi Életet? 

Spitz: Mit töri maga ezen a fejét. Ez nem 
fogja képezni a béketárgyalások tárgyait. 

lilau: Hát mi fogja képezni? 
Spitz: A nemzetközi döntőbíróságok. Ha va« 

lakinek ezután valami baja lesz, az elmegy 
Hágába, ott meghallgatják . . . 

Rlau: Csekélység. Hágába kell járni tárgya» 
lásra az összes pereimben. Gott über die 
Welt. 

Spitz: Nem az állatoknak, hanem az álla= 
moknak, maga — útiam! Továbbá megbeszé* 
lik a militarizmus eltörlésének módozatait. 
Nem lesz többé katonaság. 

Rlau: Nem lesz többé katonaság? Mit fog» 
nak csinálni az aktiv tisztek? 

Spitz: Hát mit? Biztos kapnak majd egy jó 
állami hivatalt. 

Spitz: Egyszóval, ezeket a dolgokat megál* 
lapítják és azután aláírják a szerződéseket. 

Rlau: És kész a béke? 
Spitz: Kész, kész. 
Rlau: És lesz megint minden? 
Spitz: Lesz, lesz. 
Rlau: És újra olcsó lesz minden? 
Spitz: Lesz, lesz. 
Rlau: Három krajcár lesz egy tojás és ötven 

krajcár egy csirke és nyolc forint egy pár cipő 
és negyven forint egy ruha? 

Spitz: Igen, Franciaországban. 
Rlau: Hol? 
Spitz: És Angliában és Svajcban és Olasz* 

országban. 
Rlau: És nálunk? 
Spitz: Nálunk nem. Nálunk először 'meg* 

csinálják az átmenetgazdasági központot, az* 
tán beállítanak 37 békeáru központot, 5 bé> 
kehaditermény részvénytársaságot, egy csomó 
békeáru maximáló bizottságot, kineveznek 64 
békekormánybiztost, rekvirálják az összes ha* 
diárukat, kibocsátanak békekölcsönt, mcgcsi* 
nálják a békenyercség adót, a békeveszteség 
adót, a békekereset adót, a békekereslet adót 
és idővel, ha a jó Isten megsegíti gazdagsággal 
unokáinkat, ők' -majd büszkén mutogatják a 
tőlünk rájuk maradt ruhákat, hogy látjátok: 
ez még valódi hadiszövet. 

(Függöny.) 

Műkedvelők részére 
aktuális tréfák 

Karinthy, Harsányi, Gábor Andor, Kővári stb. 
Megrendelhetők a Színházi Elet kiadóhiva-
talában. I. soroz t, 10 darab ára K 3.50, 
II. sorozat, 10 darab ára K 4.50, az összeg 
előzetes beküldése ellenében bérmentve 
azonnal megküldi a kiadóhivaia«. Buda-
pest, VII. ker , Erzsébet-kőrut 2) szám. 

A mi színházunk 
A Színházi Élet Gyerek*szinháza no* 

vember elején megnyílik. 
Az előadásokat a Modern*Szinpad 

Andrássy»ut 69. sz. alatti helyiségében 
fogja a Színházi Élet he tenként négyszer, 
még pedig kedden, csütörtökön, szómba* 
ton délután és vasárnap délelőtt meg» 
tartani. A kis színpad olyan lesz körül» 
belül, mint egy kedves kis gyerekszoba, 
liliputi bútorokkal és a levegő is tele 
aranyos gyermekkedélylyel. Egy kis 
Tündérország lesz a Színházi Élet kis 
színháza, tele tündérekkel, jóságos öreg» 
apókkal. A szereplők? Kik lehetnének 
mások, mint a gyermeksereg dédelgetett 
kedvencei. 

Fellép ma jd Kökény Hona, a Belvárosi 
Színház művésznője. Aztán itt van ,.Pufi" 
Huszár Károly, akit nem kell bővebben 
lefesteni, mert mindenki rajongásig sze» 
reti mindég mosolygó teli arcát, aranyos 
humorát , amelylyel a Meseországot va» 
rázsolja elénk. Egy pr imadonnát is elhó* 
di tot tunk a vidékről színházunk számá» 
ra Deák Flóra személyében, aki egyéni» 
ségével, közvetlenségével, csengő hang» 
jávai mihamar a gyerekek kedvence lesz. 

Fel fog lépni Major Henrik, aki humo* 
ros képeket fog rajzolni, sőt a közönség 
köréből kar ikatúrákat rajzol ma jd és 
a rajzait tréfás versikék elmondásával 
kiséri. 

Ra j tuk kívül egész müvész»családok 
fogják a közönséget szórakoztatni: Lu» 
hinszky Tibor, a Nemzet i Színház tagja 
lép fel a feleségével. Daróczy Margittal 
és három kis csemetéjével, a 17 éves Ti-
borral, Mancíval és Líllyvel. A kis Ti* 
bort ismerjük már a Király»szinházból, 
ahol a Stambul rózsájában játszott , azon» 
kívül a Belvárosi Színházból, ahol húgai» 
val a jelenlegi műsorban is játszik. Lát* 
tuk őket már a moziban is és elárulhat* 
juk, hogy a napokban fog egy szenzá» 
ciós filmen szerepelni a csöpp Lilly. Ki a 
gyerekpr imadonnánk? Hát ki is lehetne 
más? A 8 esztendős Rársonv Rózsika. 
Ugyancsak játszik a kis Halmai Imre. 
papájával, Halmai Vili bácsival. 

Aztán itt van a közönség régi ked» 
vence, a négyéves Szécsy Ferkó, a Vá» 
rosi Szinház tagja, ö fogja bekonfe» 
rálni az előadásokat, szóval ő lesz a mi 
Nagy Endrénk. 

Nagy Endre bácsiról meg kell emlite* 
nem, hogy a csütörtök, szombat, vasár* 
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napi napokon kivül, amikor is darabok, 
t ré fák és magánszámok kerülnek elő* 
adásra legkiválóbb íróinktól, a keddi 
nap@t ő foglalta le magának és valami 
otyan meglepetésben részesiti ma jd a 
gyerekeket, amit még sohase hallhattak. 
Mesélni fog nekik, azonkivül mesélni és 
konferálni fogja megtanítani a gyereke* 
ke t . A megnyitásról legközelebb. 

Ujabb sátidrofok 
Magyarország népét két dolog foglal* 

koz ta t j a : a köztársaság hajnalpi rkadása 
é s az Ótidrof*kör működése. A Nemzet i 
Tanács és az Ótidrof*kör egyaránt nagy 
buzgalommal dolgozik. 

U jabban a következő sát idrofokat je* 
gvezte fel annálesébe a Pesti Napló Har* 
sányi—Karinthy—Kosztolányi szobája: 

1. Integetni. 
Találat. (Scheinmann Jenő, Buda* 

keszi.) 
2. E békeórában na báró ekébe! (Papp 

Szabin, Magyarpécska.) 
3. Sziv élet elé visz. (Szmrecsányi Má* 

lika, Kassa.) 
4. Visz az ár s ráz a sziv. (Albert Jutka, 

Budapest.) 
5. Ó Józsi, Izsó jó! (Vadász Olga. 

Kassa.) 
6. Savas a vas. 

Kosáry Rómeó — Ü e mór írások. 
<T. Bojda.) 

7. Évák eledele kávé. 
Rág, lop a polgár. (Mart iska had* 

nagy, harctér.) 
8. Kelemen nem Elek. 

Már az a görög az arám. (Esső Mi* 
liály, Budapest.) 

9. Ákos késsék soká. 
De levetkezek le Veled. 
Pénzét ivó vitéz nép. 
Navarra arra van. 
A mén néma. (Rausch Antal, V a j k 

Tibor , Diószeghy Lázár, Piave*front.) 
10. A papa gyűrűje: — Ej. ürügy a papa. 

(Krausz Lajos és Bäder Zoltán.) 
11. Komorak a romok. 

Kész a babaszék. (Komlós Bella és 
Ibolya.) 

12. E pék képe kerek. (Moskovits István, 
Záhony.) 

13. Ö rém kofa, a fokmérő. 
Te, régi a vágy? — Gyáva igéret. 
Nyári tura a rut irány. (Sánta 1st* 

ván.) 

14. Alugy, öreg Gerö Gyula. (H. Gy.) 
15. A róna pészah-kori — Írok, ha szép 

a Nóra. 
Artúr, e sziv drága — A gárda rávisz 

e rútra. 
A Kabók Aranka — Aknarakó baka. 
Ráver önre Géza — Az ég Ernőre 

vár. (Lőwy Sándor.) 
16. Egy levélcím: 
Tek. P. Sas Pál 

Lápsas 
P. Ket. 

(Béray Zoltán, Liptó*Oszada.) 
.17. Lehár Ráhel. ( I f j . Szalay Sándor.) 
18. A nyári körök iránya. (Egy olvasó.) 
19. Gyere inni tejet, öreg Geről (Schach* 

ter S., Szabadka.) 
Felvétettek még az Ótidrofskör tagjai 

közé különböző sát idrofokkal: Blum 
Sándor, Margitta. Villányi Endre, Sze* 
ged. Kallós Pál, Budapest, Ur Lajos, Sze* 
ged. Epstein Béla, Budapest . Tauber 
Tony, Mezőtúr. Hanvai János, Pozsony. 

Asátatlyof kizektevök. 

A kulisszatoló 
Miért felej t i tek el szegényt: 
a kulisszatoló legényt; 
hisz ő is, ő is ember! 

Hisz ő is ember, kit a lét 
megkerget zordul szerteszét 
s ő tűri türelemmel. 

Vagy azt hiszitek ne'talán, 
hogy nem bán t ja csók és h a j ' " ' 
Hogy neki nincsen á lma? 

Hogy nem bán t j a száz vízió'* 
S nem perdül néma dikció 
a jkán, a létrán állva? 

Ki tudja , köztük nincs*e száz 
u j Shakespeare, akit űz a láz, 
művészet szentelt láza! 

S míg bent a színes színpadon 
a művész hetykén s z ó i d é i : 
az ő szivét is rázza. 

Ó csúsztat mezőt és tavat 
szemünk elé s ő ot t marad 
a sivár szürkeségben; 

Mert nincsen festék ajkain 
s királybíbor a tagjain — 
szive fenn van az égben . . . 

Somlyó Zoltá, 
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A rovatvezető minden kérdésre válaszol 

Egy hü olvasó. Ez valami fejlődési zavar 
lehet, melyen igy a távolból segíteni nem" 
tudok. 

Kecskeméti bakfis. Mossa naponta többször 
az arcát szappannal s hideg vizzel. Esetleg 
néha kis benzines tamponnal. A szemöldökére 
vonatkozólag, sajnos, csak „nem"»mel felel» 
hetek. 

Tabulatort. Csak hajfestékkel érheti el. 
Masika. 1) Haját naponta mossa meg egy 

hétig szappanszeszszel, ugy, hogy először ned» 
vesitse be vizzel, aztán a szeppanszesszel s 
verjen erős habot. Aztán langyos vizzel öb» 
litse le. Későbben elég, ha hetenkint egy»két= 
szer mossa meg a fejét. 2) Ilyen szer nincs, 
próbálja meg egy kozmetika^ intézetben a fej» 
másságéit. 3) Igen jó kézápolóra a Dankow» 
szkysféle Aphrodicia. 4) Nyomogassa ki őket 
s benzines vattával mossa le a helyüket. Az 
emésztésre vigyázzon. 

Pusztai kislány. írassa fel az orvosukkal. 
Érdeklődő. Mossa be naponta egyszer a nya» 

kát kénes szappannal s ne mossa le a szap» 
pant egy fél óráig. Néhány heti használat után 
teljesen el fog múlni. 

Hálás. Ha tényleg eccena van az arcán, ugy 
járjon egy bőrgyógyászhoz. A cimét közölje 
a recept miatt. 

Mephisto. 1) Mossa be az orrát egy keve» 
rékkel esténkint, mely 1% sublimátoldatból, 
egy pár esépp glycerinből és egy kevés tal» 
cumból áll s reggel spiritusszal mossa le. 2) 
Ne használjon semmiféle pudert. 3) Jó. 

Teréz 21. 1) Ezt látnom kellene. 2) Olvassa 
el „Mephisto" jeligéjű üzenetünkből a 1) 
pontot. 

Lila. Mossa be az illető helyett formalin» 
oldattal minden nap s használjon oda áalycilos 
pudert. 

Zs. Manci. 1) Csak hideg az archoz. Szap» 
pannal mossa. 2) Csak elektromos kúrával. 
3) Igen, egy bizonyos fajta massage által. 

Marianne. Ez nehéz kérdés. Próbáljon meg 
erős hámlasztót használni. 

Fekete szeretnék lenni. 1) Jó, csak büdös. 
2) Olvassa el „Masika" jeligéjű üzenetünket. 
3) Ezt csak hajfestékkel lehet elérni. 

E. V. Bármilyen haj festőszert. 
Kíváncsi. Használjon 2lA% Jódkadmiumos 

kenőcsöt. 
Otty. Lehet. Receptet ide nem irhatok. 
fíyőry Nusi. Későbben lesz hatása. 

Aranka. 1) Használjon 2%% Jódkadmiumos 
kenőcsöt, ugy, hogy este kenje be az orrát 
s reggel mossa le. Az arcgőzölést folytassa. 

Sz. Nóra. 1) Csak villanykura hatásos. 2) 
Minden miteszert külön»külön kell kînyomo» 
gatni s utána kevés benzines vattával meg» 
mosni az arcát. 3) Próbálja meg kénes, kát» 
rányos hajszeszszel mosni a haját. 

G. N. J. Kenje be esténkint az arcát valami 
kénes kenőccsel. 

Hódítani vágyó. 1) Nem jó. 2) Az alkati 
hibákat nem igen lehet megjavítani. 3) Fog» 
orvosához menjen el, ő majd megfehéríti. 

Pici. Mossa sűrűn a kezét s még azon ned» 
vesen kenje be vaselinnel, s csak aztán tö» 
rölje meg. 

„Szép akarok lenni". Az csak látszat. Az 
esti világítás, meg a távolság mutatja olyan» 
nak őket. Jó kézfinomító pl. az Afrodicia 
(Dankovszky). Mii.den púder kissé ártalmas. 

Kamila. 1) Olyan festék nincs. 2) Tanács» 
csal nem, csak kozmetikai intézetben. 

Erdős Böske, Temescár. Nem ártalmas. 
Pöttyi. 1) Tisztább. 2) Nem árt. 3) Nem 

árt. 
Kapera Rózsa. 2K% Jódkadmium kenőcs» 

csel kenje be az orrát este s reggel mossa le. 
Rövid haj. Mindenesetre a lenyirás hasz» 

nálni fog, de erre ilyen messziről nem igen 
lehet biztos szert ajánlatni. 

20 éves bankfiu. Lelkiismeretes tanácsot 
csak vizsgálat esetén lehet mondani beteg&é» 
gére. Menjen el egy bőrgyógyászhoz. 

Akác. 1) Sokat feküdjék, sokszor és sokat 
egyék, tésztát, vajat, szalonnát, tojást s vi» 
gyázzon az emésztésre. Kevés alkohol is jót 
tesz. 2) Ezt nőgyógyászok gyógyítják. 3) Mell» 
massage»t is ajánlok. 

J ^ii » * > 

A művészet isteni eredete abban is nyilvá» 
nul, hogy fájdalomban még nagyobbat alkot, 
mint az örömben. Stona Mária. 

P 

Szép csak ugy lesz, ha ^v,,"!"1*''' 

DID O 
pudert és krémet használ 

Ára ÇT kor 

K.P.RIE _ 
MINDEÍNÜTT 

I M á n f i t f é r e k , d r o g é r i a s s s s s 
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HALLÓ, MI ÚJSÁG? 

Beregi és a forradalom 
Beregi Oszkár vasárnap, november 

lOsén tartja meg a szezonban első és 
a maga nemében páratlan előadását. 
Kat^nafiamnak! Várnai Zseni forrás 
dalmi verse, azonkívül Csizmadia, 
Petőfi, Kosztolányi, Emőd és Lovászi 
forradalmi költeményei szerepelnek 
műsoron. A közönség, azt hisszük, 
általános lelkesedéssel fogja fogadni 
a forradalom következtében külön 
aktualitást nyert Petőfi költeményes 
ket. Különösen az Itt a nyilam, mibe 
löjjem, királyi szék áll előttem. Kirá; 
lyokhoz! A magyar nép. Köztársaság 
cimü müvei, egyszerűen gyújtó ha* 
tással fognak a közönség lelkületére 
hatni. Külön érdekessége lesz ennek 
az előadásnak egy költemény, mely* 
nek cime: „1814". Szerzője egy isme* 
retlen költő és Napoleon bukása után 
a vesztett watterlói csata után szaval* 
ták nagy lelkesedéssel. Már ember, 
ló, kocsi sincsen . . . igy verte meg 
őket az Isten, a refrénje ennek a <iyö* 
nyörü költeménynek, melyet Koszto* 
lányi Dezső fordított le magyar 
nyelvre. Jegyek a Színházi Élet bolts 
jában (Erzsébet*körut 29.) és a Róva! 
Apollóban válthatók. 

a Magyar Színház művésznője vállalta egy iz* 
galmas drámának, a „Dzsátá"*nak női főszere* 
pét. A darabot Incze Béla irta. Dzsáta egy 
Európába került hindunak a neve, aki hisz 
a Nirvánában és az emberszeretetben, de nem 
hisz a nőben és megveti a szerelmet. Dzsátát 
elakarja csábítani egv asszony —' Marton 
Erzsi. A hindut Abonyi Géza, a Nemzeti Szín* 
ház tagja játszotta. Kovács Andor és Sándor 
Antal játszottak még a darabban. A műsor 
másik nagy száma egy operett, „A keringő 
király" (szövegét Beer Gusztáv és I.unzcr Fri* 
gyes, zenéjét Wcrau Artúr irta). Hálás szere* 
peket játszottak Szeless Elza, Teleki Ilona, 
Virágh Ferenc, Kovács Andor, Gáspár Iván. 
továbbá Németh Margit. Ment egy vígjáték, 
„X és Y", Julius Horst*íól; ebben Szeless Elza 
és Mészáros Alajos szerepeltek. Két tréfát 
játszottak. „A menüs vendcg"*et, melyet Sas 
Ede és „Visoki uram szcrecséjé"*t, melyet Or* 
bók Attila irt. Az elsőben Szőke Lajos, Vh 
rágh Ferenc, Dinnyési Rózsi, Gazda lia, a má* 
sodikban l'irágh Ferenc és Kőhalmi Andor 
játszanak. A magánszámokat Szeless Elza, Te* 
leki Ilonka, Gazda lia, Czeglédy, Virágh, Gás* 
pár énekelték. A magánszámokat írták: Erdősi 
Dezső, Harmath Imre, Győry István, Lengyel 
István, Horváth Ákos, Kalmár Tibor és Török 
Rezső, a zenéket Czeglédy Gyula és Magyar 
László komponálták. Kovács Andor konferált. 
A darabokat Szőke Lajos rendezte. 

STRASSER ISTVÁN, a nagytehetségű fia* 
tal karmester, ki eddig Prágában és Danzig* 
ban működött, most a rigai német opera első 
karmestere lett. A megnyitó előadáson a ,.Va* 
rászfuvola" lendületes dirigálásával nagy sikert 
aratott. 

SZÍNHÁZI KÉPREJTVÉNY 

A GYŐZEDELMES FORRADALOMNAK 
az őszi rózsa lett a szimbóluma és evvel egy* 
idejüleg egy honvédbaka „Öszi rózsa" cimü 
szövege — Erényi R. Antal, a népszerű ének* 
mester zeneszerző által gyönyörű melódiákkal 
megzenésítve — az egész országban lett nép* 
szerűvé és éneklik is már. A Színházi Élet 
Erzsébet*köruti kirakata tele van az „Öszi 
rózsa" kottájával, ahol a kotta s-zövcggcl 
együtt kapható és postán is megrendelhető. 
Az összes zencműkereskedőknél is kapható. 

KÖZTARSASÁGI ALKOTMÁNYT közöl 
az ESZTENDŐ szenzációs októberi kötete, 
mely hiteles fordításban mutatja be az orosz 
föderativ szovjetköztársaság alapvető okmá* 
nyát.. Az októberi Esztendő közel 200 oldalas 
hatalmas könvv. Ára 3 korona 50 fillér. 

PREMIER AZ INTIM KAR ARCBAN. Sí* 
ker jegyében indult az Intim Kabaré idei sze* 
zonja s ezt igazolja a második premier is. 
amely kedden este zajlott le a kis színházban. 

Vendégművésznő is szerepel, B. Marton Erzsi, 

K 1 f * > t 
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Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar iró színműve. (E héten 
Szomory Dezső: „Matuska" cimü művét sors 
solju ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép, (E héten Fedák 
Sári fénvképét sorsolju ki.) 

III. dij: Egy kotta, 
A Szinházi Élet 43. számában közölt rejt* 

vény megfejtése: Páholy. Helyesen megfejtet' 
ték 327*en. Drégely Gábor: „Egy férj, aki 
mindent tud" cimü művét Kaszner Béla, For» 
gácssu. 3., fsz. 4. Váradv Aranka fényképét 
Jäger Tibor, Vadász*u. 27. és a kottát I'ráger 
Bianka, Bélám. 4. nyerte el. 
t I ^ ^ • « I » » 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
szinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzé-

sére nem vállalkozunk.) 
Pisti. Királyíu. 82..— B. Baby. A . lexikon* 

ban megvan. —• K. E. föhadnagv. I) Szondv* 
utca 98/b. 2) Gróf Károlvi*u. 22. 3) 4) Nem 
vált el. — Szabó B„ f p . 631. Min'dketten 
éneklik. — Gilliom. 1) 18. 2) Igen, a Vigszin* 
ház tagja. 3) 2 éve. — Gróf Rinaldó, Ungvár. 

1) Izr. 2) Nem kell. de jó, ha tud. 3) Nem 
kell hozzá működési engedély, csupán a di* 
ploma alapján az egyesületbe való felvételét 
kell kérni. — M. R. hdgy. 1) A Margitszinház 

. tagja. 2) 18. 3) Rk. 4) Pesten. — Elhibázott 
élei. 1) Még nem késett el vele. 2) Kará-
csonyra. 3) Lehet, feltéve, ha igazán van te* 
hetsége hozzá. 4) Nincs esti tanfolyam. 5) 
Lehet. 

A1. E.simádó. 1) Ujfehértón született 1885. 
május 2*án. 2) Rk. 3) Azalea. 4) Phönix*gyár* 
nál. — Gyere, te nímand. 1) Aréna»ut 19. 2) 
Palotastér 5. —- Oszkár. Nem kaptuk meg. — 
ß. J.'imácló. 1) Újpesti rakpart 4. 2) Aradon 
született 1914. 111/16. 3) Rk. — Orosházi olva-
sók. 1) Lipqt«körut 7. 2) 3) 4) Őtőle kell meg* 
kérdezni. 5) Mindegv. — B. ]., Ungvár. Majd 
közöljük. — Hella M. 1) 29. 2) Rk. 3) Nem. 
— Zusi. Mindig hirdetjük a Szinházi Életiben. 
— N. Lucy, Pankota. 1) Nov. közepéig. 2) 3) 
Nem. — Démon. Egyik sem. 

11. Fhgyné. 1) Jelenlegi állomáshelye Bánffi* 
hunyad. 2) Karácsonykor. — Olvasókör. A 
kért színdarabok megrendelése ügyében tes* 
sék a Szinházi Élet kiadóhivatalához fordulni. 
— G. Margit, Szatmár. Nem válaszol. —• 
Zsizsi, Nagykároly. 1) Pesten van. 2) Nem. 
3) Rk. 4) Igen. 5) 38. — F. G. Rövid ideig 
működött a pályán. — Halvány rózsa. A leg* 
alkalmasabb volna ő tőle megtudakolni. — 

H I —' ulíjtT K'll^Jn * J — » l ' l ' l H> ^ i Ii I 
I Megnyí l ik! ! r ^ a n l k y r , h a j á p o l á s 

tan kí" iréü é $ k o z m e t i k a i i n t é z e t e 
I V . l i e r . V e r e s P á l n é u t c a 7. s z á m 

Brilliánso'kat, gyöngyöket. ezüstöt, használt 
ékszereket mindenkinél diágáb-

ivin vesz .Székely i nill élisserUzlete, lludupesl. 
lilráljr-nica 31. s z á m . l'uréz-templommal szembén. -
4 imre tessék ilgyclili! — Telefon Kiesel 105—>:s 

: A 

Kiss Kató , B u d a p s s t , Vli., Dohány-utca 1. 

P I N T E R E S Z T E R 
niai siiwatterme, 1f., Baiaatiy-u. 16. i. 

MIKOR E L Ő F I Z E T 

SZÍNHÁZI É L E T « 
az utalványon rendelje 
meg kotta- és könyv-
szükségletét a „Szinházi 
Élet"-nél. Kiadóhivatal 
Erzsébet-körut 29. sz. 

À szépség 
művészete 
A z á r a G.bO k o r o n a , 
p o r t ó k ö l t s é g 5 0 t i l l . 

c i i n ü k ö n y v m i n d e n k o z -
m e t i k a i k é r d e s o e n f e l v i -
l á g o s H . K a p h a t ó a S z í n -
h á z i É l e t b o l t j á b a n , V I I . 
E r z s é b e t - k ö r u t 2 9 . s z á m . 

LOHR MARIA (KROWPÜäZ) 
Budapest, Vili,, Baross-uisa 85 J g ^ 
Fiókok: II. ,F8-u Ü7, IV., Eskil-ui liés Kecs- sxálllté, ifflUytUi-
keiaéti-u. 14,VI., Andiássy-utlG, Teréz-bör- tlló ES ktlmiícsíú 
at 39, V.,Saraiincad-u. 4, VIII., József-börnt gyári mféZEfE :! 

H A J S Z Á L A K A T 
végleg utonyom neikiii vlllauykezeléssel, arcfoltok szeplő 
és szemölcs végleges eltávolítása, arohámlasztó. Patttanás, 
szeplő fehéríts krém és pnder. Diszkrét vidéki szétküldés. 
Tanítványon felvétetnek. I l i i c h h o l u S í ő v í r e U „Kosalie'-
ko zt ika intézet B u d a p e s t . K l r ä l y - n t c a 51 . , I . 9 . 

Operett kották 
a „Szinházi Élet" boltjában : 

Tul a nagy Krivánon 2 íiizel ára K 10.— 
Médi 2 füzet ára ... K 10.- j 
Hejehuja báró 3 füzet ára ... K 13.GO ! 
Pillangó főhadnagy 3 füzet ára K 15.— j 

C v i f f l f s i V ' ï î régebbi évfolyamai megrendelhetők a 
j Jt Ju Ê MS. B m. MM ÉL £. SZßwL 1 1 kiadóhivatalban, VII. Erziébet-körut 29 
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Lila. Diskréció, -— Intim Pista nem mondhatja 
meg. — G. K., Nagybecskerek. 1) Még nem. 
2) Karácsonyra. 3) 18. 4) 19. 5) Nem jártak 
szinésziskolába. 

Martha. 1) 25 évvel ezelőtt. 2) Évi 18.000 K. 
— V• M., Temesvár. 1) 4 év óta működik à 
szinipályán. 2) Évi 50.000 K. — Bakfis. Aréna* 
ut 19. — Magyar Színház. Ilyen nevű színészt 
csak egyet ismerünk. — Eveline. Előfizetése 
okt. 31*én lejárt. — Mancy. 1) A Színházi 
Élet kiadóhivatalánál kell érdeklődni. 2) Igen. 
3) Kósza hir. 4) 28. 5) Andrássv»ut 83. 

V. Eti. 1) 26 éves. 2) Nem rokonok. 3) 
Mindketten. — Célt akarok érni. 1) Szövet* 
ségsu. 10. 2) Kossuth Lajos*u. 24. — Olvasó, 
Máramarossziget. I) Nemzeti Szinház. 2) Nőt* 
len. — LJjjózseffalva. Előfizetése dec. 31*én 
jár le. — R. Irma. A színháznál megmondják. 
— Margaréta. 1) Karácsonyra megküldjük. 2) 
A Színházi Elet kiadóhivatalánál kell megren* 
delni. 3) Cime: Nemzeti Szinház. — Ora et 
labora. 1) Izr. 2) Rk., a többi is izr. — Mus 
sica. Ügyes munka. — F. Sz. Mici, Békéscsaba. 
1) A Színházi Élet kiadóhivatala megmondja. 
2) A jövő hónapban. — Si vis pacem... Kö* 
szönjük,' egyelőre el vagyunk látva. — Afü* 
kedvelő gárda. Dr. Marton Sándor ügyvédi 
irodájánál kell érdeklődni. IV., Béesi*u. 1. 

K. H ,Ungvár. 1) Krisztyán Tódor szere* 
pét. 2) 39 éves. 3) Izr. 4) Szintén. 5) Ö is. más. 

SZÉP LESZ 
az arcbőre, fiatalos Od® bájt kői« 
osíin?B, minden arotisstátlanságot, 
sseplöt májfoltot, orrvörösséget, 
• n y o m t a l a n u l e lmuíasst as; D 

A r a n y v i r á g Krém 
Próttut'-gely. . . . 7.— korona 
I\ agy tége ly . . . . 10 — korona 
Hozzávaló szappan 6 .80 korona 
A.ranyvirág púder . 5.— korona 

Egye ' .üi kapható készítőnél 

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

•TEMEM 
íí'eimoefts, ondolalas , f.-t. ülés. el e g y ü t t i 
K » . E c o s oociolál > fésülésse l e g y ü t t : 
K 2 . - . M a n i k ü r . — R á d a y - u t c a 8. szám. 

is. — Cleopatra. 1) Hatvany Ferenc. 2) Nem 
ment még férjhez. — M. Zoltán. 1) 3) A Szitu 
házi Élet kiadóhivatala íft'<%mondja. 2) Ilyen 
könyv nincs, — azonban némely színházi 
szakkönyv foglalkozik e témával. Ajánljuk 
Egressy Gábor: „A színészet iskolája" cimü 
munkáját. — Elly 17. Majd megmondja Tntim 
Pista — ha aktuális lesz. — Végési. I) Dec. 
végén. 2) A Színházi Élet szerkesztőségébe. 
3) 4) 5) Igen. 

Fogadás. A „Beleznayskert" elnevezésének 
története a következő: A Beleznay=ház a Ke* 
repesi*uton volt. E roccoco*stilü házban előbb 
Balogh István úttörő színigazgató játszott, itt 
működött Udvarhelyi Miklós is, nyáron itt 
tartotta előadásait a Magyar énekes társaság 
is. — A szellős udvart ki •• >h kellemes kertté 
varázsolták, ahol szívesen I i ott vendégek vol* 
tak a magyar színészek. (A Beleznay*család 
régi magyar nemzetiség'; már a I4*ik század* 
ban bírta a somogymegyei Beleznát. A pesti 
Beleznay*ház eredetileg: id. Beleznay Sámuelé 
volt, ki előbb báró. maul grófi rangot kapott.) 

K. ]., Pécs, B. G. és Blanka. Ném közölhet* 
jük. — V. István. Nem kaptuk meg. — Kom 
koly, .5. 1) 2) Meg lenét rendelni a Színházi 
Élet kiadóhivatalában. 3) Ha megfelelő tehet» 
sége van, igen. 4) Egvúni dolog. 5) A szinház 
ügyelője megmondhatja — H. M., Pásztó. 1) 
Lejárt okt. végén. 2) Az Apo'ló Kabaré tagja. 

H a j s z á l a h a f 
véprleg eltávolít „KLARISS" 
kozraetikai intézete. Minden-
nemii szépsé hibák kezelése 

szép őeltávoljcas, láncuk kisimítása, arcsrözöiés és aroma-^zás 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , V L., A l m á s s y - u t c a 3 sz. u LLMANN 

Telefon 171-83 

mel fűzők, különle-
gességek műterme 

VI., NAGYMEZŐ-UTCA 28 

Budape t. Koronaher-
ceg a.IO. tV. C zlvin tér 

ELSmEM' 
jnöS divat nagyánuriiázrm, 

«ni 

Fióküzletek: Rákóczi- | 
Ut32 II Buda,F&.u%52 

SU f ő u r t c i p é s z B u d a p e s t , IV. , K a p l o n y - u . 3 . j 
S T $ á í Í Gróf A n d r á s s y - p a i o í a J 
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3) 1888. jun. 25*én született Trencsénben. 4) 
Rk. 5) Évi 24.000 K. — Már/a. 1) „Andzséló"* 
nak ej tendő ki. 2) Németül és franciául. 

B. Ily, Szombathely. 1) A hasonló nevű 
Nemzeti Színházi művésztől való megkülön* 
böztetésül. 2) Nem felel meg a valóságnak. — 
Előfizető. 1) 2) 5) Izr. 3) 4) Rk. — Mitzkó. 1) 
A Színházi Élet kiadóhivatala u t ján megren* 
delhető. 2) A Szinészszövetség árusítja, V., Li* 
pótskörut 20. — Dr. G. Emiiné. Kassa. 1) Ka* 
rácsonykor jelenik meg. 2) A kiadóhivatal el* 
intézi. — P. M., Kolozsvár. 1) Izr. 2) Bíró La* 
jósé. 3) Decemberben. 4) A kérdezett könyv 
nem jelent meg. — Bakfis. Kiskunfélegyháza. 
1) Arénasut 19. 2) Már 10 év óta. — Méz 
Maca. 1) Decemberben. 2) Igen, kapható a 
Színházi Élet kiadóhivatalában. 

Si non è vero. Az érvényesülésnek nincs po= 
zitiv utja, — előbb próbálkoznia kell és ren* 
dületlen kitartással várakozni, az idő és ked* 
vező alkalom aztán úgyis megmondja majd, 
hogy merre vegye ú t já t ; — legjobb tanácsunk 
ez. — Aranka. Újvidék. 1) A jövő hónapban. 
2) Illik. — Operett Nem szerződött a Király* 
színházhoz. Toprini nász. 1) Szerbsu. 9. 2) 
Él a felesége, — nem színésznő. 3) 4) Révai 
Lexikonban megvan. — Nagymama. Fényes 
Annus. 

K. L.. Fp. 510. Megjelent a Színházi f h t 
1918. 10*íki számában. — Miltiadesz. 1) Drá* 

maiak. 2) Ref. 3) Nincs. 4) 1872. nov. 21*én 
született Debrecenben. — K. Stefi. Már több* 
ször irtunk róla. — Matyi. 1) 1898*ban szüle* 
tett. 2) 2 év óta működik. 3) Nem még. — 
ü. Ilus. 1) Előfizetése nov. Lén jár t le. 2) De* 
cemberben. 3). Élétra /á t a 44-iki számban kö* 
zöltük a Szerkesztői üzenetekben. — Főhad* 
nagy. A besztercebányai színtársulatnál mű* 
ködik. 

Alfo. Nem álnév, — keresztneve Pál, — 
Ilii olvasó. 1) 1890-ben született. 2) Rk. 3) 
Nőtlen. 4) Rákosi Szidi szinésziskoláját vé* 
gezte és 191t*ben lépett a szinipályára a Ki* 
rály*szinházban. 5) Damjanich*u. 41. — Göt 
döllő. Köszönjük, el vagyunk látva. — 17 éves 
menyasszony. 1) Rákóezi4ér 16. 2) Aréna*ut 
19.. — Gyöngyvirág, Cegléd. 1) Aréna*ut 19. 
2) Szondysii. 98 a. 3) Személvnök*u. 16. 4) 
Királysu. 102. — R. G., Nagy becskerek. 1) Z . 
Molnár László a Magyar Szinház művésze. 2) 
Egy évvel ezelőtt meghalt. 

F. F. Nem közölhető. -— Kecskeméti Bözsi. 
A Színházi Élet nem előfizetőknek is készség* 
gel válaszol a szerkesztői, üzenetekben 5 szín* 
házi vonatkozású kérdésre. —• Mesarthym. 1) 
Fedák Sárinak van a legnagyobb gázsija. 2) 
Még nem menyasszony. 3) Nem váltak el. 4} 
í rónő volt, elvált tőle. 5) Esti 600 K.' — V. 
Lídia, Pécs. 1) 39 éves. 2) 3) Évi 16.000 K. 
4) Máv. titkár. 5) Huszár Károly, G á b o r 

SÄr TS uttnerné és 
fodrdí -terem f% , , ^ 
Telefon SS—8Í \ OTRCLrO m i n e 
(Hátkai Margit) Budapest, Váczi-u. 20 

I e r i i n l K o z m e t i k a i I n f É z e t szálak 
e l távo l í t sa veglfge eu v i l l a n n y a l . Hámlasztó-
kur», szeplő, szemölcs eitávoli asa. Marian* ször-
ve*ztö. kebel-kié i, archámlasztó. Tani ványok-
f el vétetnek. Telelőn : József 49-51 . 
í'oííinann Marian Budapest, Wí i-, Józsst-Korut 43. 

SZEPLŐ 

1 tégely 
3 téceiy 

arezt i sztáta! anságok 
el'en csodás hatású 
a Törők rózsa arc-
kenőcs. Szépeknek 
kincs, tisztátlan ar-
cuaknak nélkülöz-
hetetlen. Kapható : 

RÂOZ GY, JÁNOS 
kozmetikai <aborató-

12 kor. r umában, Kiskun-
30 kor. haiason, 77. sz. 

BENEDEK FRIDA ^ z ő t e r m e i Király-u. 93. Damjanich-u. 18. 

Viszketegséqet, sömört, rfihi 
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch 
o K.-iéle eredeti, törvényesen védett o 

SKABOPORM KENŐCS 
Nem pimtkií, teljesen szántaim. Próbatégely 4 kor., napy 
tégely t koi., családi adag 15 kor. Budapesten kapható: 
lörök József gyógyszertárában, Király-utca 12. szam. 
Vidékre megrendelési cim : Dr. Kiescli U. Korona-gyógy-
szertára, Győr. — „8kaboform' ,-védjegyre ügyeljünk ! 

LeVelbéiyegek a legnagyobb ritkasá-
gokig állandóan óriási választékban. 
Í*AI*K H . I X Z bélvegiizleteben, 
B u d a p e s t , S e m i n l w e l s - n . 7 

A „ S Z Í N H Á Z I É L E T " B E K Ö T É S I T Á B L Á J A 
kapható piros, világos és aötétkék színben a Eadóhivatalban, K 6 50 a tban Po-!ó 65 fillér. Egy évfolyamhoz 2 tábla szűk éges 
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Andor. — l'akáció, Mezőtúr. 1) 25. 2) 1 év 
óta. 22 éves. 3) A Színházi Élet kiadóhivatal 
Iában megmondják. 

Innocent. Tessék valamelyik filmvállalatnál 
jelentkezni, azonban semmi jóval nem biztat-
hatjuk, mivel a pálya túlzsúfolt. — Párrs. 1) 
Góth Sándor és felesége voltak a főszerep» 
lök. 2) Igen, van külön felléptidijuk. 3) Ber» 
kovicsnénál. 4) Összesen 60.000 K. — Ház: 
tulajdonos leánya. Beöthy László 1873. április 
13»án született. Nemesi elöneve: „szlováni", 
melyet a család III. Ferdinándtól nyerte 
1656»ban. 1891»ben belépett a Budapesti Hír» 
lap szerkesztőségébe és már 24 éves korában 
nagy sikert aratott a „3 Kázmér" c. bohóza» 
tával, rá egy évre megírta a „Béni bácsi" e. 
bohózatot, melyet az eredeti darabok közül a 
legtöbbször adtak a Vígszínházban. 1898. már» 
cíus 15»én került színre az „Aranylakodalom" 
c. történeti színműve, 1899»ben Makai Emil 
társaságában átdolgozta a „Szulamit" c.- keleti 
operát a Magyar Színház számára. Egyéb 
műve: „Fölösleges férjek", bohózat, „Zrínyi 
Ilonák". Lefordította „A barack" egyfelvoná» 
sos bohózatot, irta Georges Courteline, .elő; 
adták 1899,'szept. 16»án a Magyar Színházban. 
Lefordította még Hartleben Ot tó Erich: „Far» 
sang utol ja" c. 5 felvonásos drámáját . 1903. 
márc. lü»én színre került a Vígszínházban 
„Kováchné" e. bohózata, .ugyanez év novem 

J'animai 

HMJ&LTM VOL1TMS 
v i l l a n n y a l , n r c b á m l a s z t á s . s z é p s é g á p o l s. „Ju l ia 
k o z m e t i k a , B u d a p e s t , V i l m o s c s á s z á r - u t 4 6 . sa . 

DOUBLE DESTILLE 

EAU DE COLOGNE 
Kerje 

Mindenütt kapható. 

bérében megnyitotta a Király»szinházat. 27 
éves korában igazgatója volt a Nemzeti Szín-
háznak és így ő eddig a legfiatalabb direktora 
az ország első műintézetének. A Magyar Szín» 
házat 1911. okt. ll»én nyitotta meg a „Szent 
Péter esernyője" c. 3 felvonásos színművel. — 
Atyja : Beöthy Zsolt, egyetemi tanár, anyja 
Rákosi Szidi, a Nemzet i Színház örökös tagja. 
Zenebarát. Nov. 2»án. — Homunkulusz. Hely» 
ben kell megtudakolni. — P. M., Diósgyőr. 
1) 2 évig. 2) A tandíj különböző. 3) Tessék 
Rózsahegyi Kálmán szinésziskolájánál a rész» 
letek iránt érdeklődni. 

Irénke. 1) Életrajzát az elmúlt héten közölte 
a Színházi Élet a szerkesztői üzenetekben. 2) 
Elvált tőle. — Kis moziirnádók. 1) Izr. 2) 25. 
3) Ref. 4) 29 éves. — D. László. 1) Még nem 
nősült. 2) 26.000 k . — Tüneményes szép asz» 
szony. 1) Nem. 2) 1893»ban született. 3) Te» 
mesvártt játszik. 4) Szalonszerepeket. 5) Nem. 

A szerkesztésért felelős : I N C Z E SÁNDOR 

BOKOR SZÎDY NŐI KALAP 
ÜZLETE 

Budapest, Régi posta-u. 11 (Vác í -u . me l l e t t ) 

Akusztikus Zongoraiskola 
Király-u. 34. Néhai dr. Kovács S á n d o r metódusa alapján, í 
mely a modernzongorapedagógia legzseniálisabb vívmánya j 

Selyem-harisnyát és 
selyem - kabátot 

mindennemű kötöttárut kizárólag kötve javit a T e r é z v á r o s i 
H a r i s n y a j a v i t ó VI. Király-n. 80, Király-szinházzal szemben 

Külföldi parfümök 
Ajánlok l e g f i n o m a b b p a r l ü m ö k e l d e k á n k ö n t : Cour de 
Jeanette Chevalier d'Orsay, Quelque fleurs, Ambra Antique, 
Batschsri, Lorigan 12.—K. Rózsa bonatide. Hygiea Chypre, 
Thüle Vademocum, Berenissima, Kairói mákvirág, Ibolya, 
Ideal, Khasan», Isolabella, Lora», lluvaidla, Orgona, Gyöngy-
v i r ág Akaoia, Orchidea paríümöt 7.— K-ért dekádként, 
utánvéttel. — Gyártelep: Hyva r jon & C o m p . Bgyeditl 
szóik iiiilesi hely: O r o s s Antal kiviteli haza, fcludn-
p e s t e n , VIII. k e r ü l e t , J ó i s e t - k ö r u l 2 3 . s z á m 

a mai sorsdöntő időkben 
mindenkinek olvasnia kell. 

. U J S Á G Ü Z E M " k ö n y v k i a d ó ós n y o m d a i r t . B u d a p e s t . 





S Z W H ß & i É L E T 

Gaulai Etz6i 


